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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
17 februarie – 16 martie 2017
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în
domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
-În vederea unei mai bune gestionări a domeniului de amenajare a teritoriului și urbanism, ținând
seama de faptul ca la Inspectoratul de Stat în Construcții Cluj au fost angajate persoane cu atestare
RUR și în baza OU nr. 100/2016, reprezentanții biroului au inițiat, telefonic, o colaborare cu
reprezentanți ai Inspectoratulului de Stat în Construcții Cluj, urmând a se stabili o întâlnire care să
pună bazele unui parteneriat.
-Președintele OAR-Filiala Transilvania, dl. arh. Szabolcs Guttmann, împreună cu reprezentantul
teritorial RUR, dl. arh. Gheorghe Elkan au organizat o întâlnire la care au fost invitați arhitecți și
specialiști atestați RUR, precum și membrii OAR care fac parte din Comisiile de Amenajarea
Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Cluj-Napoca și din cadrul Consiliului Județean Cluj.
Scopul acestei întâlniri a fost identificarea atribuțiilor acestora în comisii și modalitățile de lucru care
să eficientizeze activitatea comisiilor. La această întâlnire au participat și foști membri ai CTATU
care au prezentat unele aspecte din experiența anterioară.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan – reprezentant teritorial a participat la două ședințe CTATU din cadrul
Consiliului Județean Cluj.
Comisia de Disciplină
- Referitor la sesizarea adresată Comisiei de Disciplină de către Comisia de examinare a RUR cu
privire la unele nereguli privind prevederile Regulamentului RUR, având în vedere că secretariatul
biroului a preluat și secretariatul Comisiei de Disciplină funcționând pe lângă președintele acesteia,
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evidențiem următoarele demersuri întreprinse:
- a avut loc o întâlnire între Președintele Comisie Teritoriale de Disciplină Nord-Vest, dl. prof. univ.
dr. geograf Vasile Surd, reprezentantul teritorial dl. arh. Gheorghe Elkan, d-na șef birou dr. geograf
Diana Reteșan și asistent-secretar Adina Mătieș, în urma căreia dl. Președinte a fost informat despre
actele din dosar și a decis, conform Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de
Disciplină, deschiderea anchetei disciplinare, a stabilit data primei ședințe a Comisiei Teritoriale de
Disciplină Nord-Vest, pentru data de 14 martie a.c., și a numit Grupul de Lucru, format din 3 membri
ai Comisiei și un responsabil care întocmește raportul privind cazul sesizat.
- în urma acestei întâlniri, în cadrul biroului a fost întocmit procesul verbal, au fost transmise
notificări specialiștilor sesizați privind deschiderea anchetei disciplinare și au fost informați prin email și telefonic membrii Comisiei Teritoriale de Disciplină Nord-Vest.
- au fost înregistrate răspunsurile/punctele de vedere ale specialiștilor sesizați și au fost transmise
membrilor Comisiei, spre informare, prin e-mail.
- s-a menținut un contact permanent prin e-mail/telefon cu membrii Comisiei pentru confirmarea
prezenței pentru ședința din 14 martie, dar și cu specialistul atestat RUR a cărui documentație
urmează să fie analizată, acesta fiind invitat la ședința Comisiei.
- în cadrul biroului s-au pregătit toate actele pentru buna desfășurare a ședinței Comisiei.
- În domeniul administrativ:
- S-a analizat propunerea pentru indicatorii de performanță meniți să îmbunătățească activitatea
birourilor, dar și a întregii institutii. Observațiile făcute s-au transmis către Consiliul Superior.
- S-a semnat contractul de închiriere a spațiului în care își desfășoară activitatea biroul, pentru o
perioadă de încă 2 ani și concomitent cu acesta s-a prelungit și contractul cu Electrica și s-a efectuat
și revizia tehnică la centrala termică, pe cheltuiala proprietarului.
- În cadrul biroului s-au primit 35 de exemplare ale publicației din cadrul Bibliotecii Urbanismul
”Carta europeană a democrației participative în procesele de planificare spațială”, care au fost
transmise prin poștă, Consiliilor Județene și Primăriilor reședință de județ din zona Nord-Vest și
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Centru, Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, Facultății de Arhitectură, Construcții
și Cadastru din Oradea, Facultății de Geografie din Cluj-Napoca, Bibliotecii Central Universitare din
Cluj și Agențiilor de Dezvoltare Nord-Vest și Centru.
- Au fost transmise e-mailuri la toți stagiarii încriși în Registrul Stagiarilor începând cu 2011, care au
terminat stagiul și nu și-au depus dosarele în vederea obținerii dreptului de semnătură, fiind informați
despre procedura care trebuie urmată pentru a primi dreptul de semnătură. În urma acestei informări,
s-au primit multe întrebări prin e-mail și telefon, legat de situația fiecărui stagiar în parte si de
modalitatea de atestare.
- În cadrul biroului s-a înregistrat și analizat un dosar în vederea atestării, fiind oferit punctul de
vedere pentru Comisia de Examinare.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu) legate
de modalităţile de plată a tarifelor, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în stagiu, etc.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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