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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Iulie 2017
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în
domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- La solicitarea d-nei drd. arh. Anca Ginavar- Șef Serviciu la Serviciul Amenajarea teritoriului si
urbanism, din cadrul MDRAPFE, au fost transmise e-mailuri de informare către specialiștii RUR
din zona Nord-Vest și Centru, referitoare la Conferința HABITAT 3, la ultimele acte normative
apărute cât și la ordinele care sunt în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transporturilor și a
Ministerului Dezvoltării. Referitor la Hotărârea de modificare a Regulamentului General de
Urbanism (HG 525/1996), s-au primit observații de la dl. prof. univ. dr. arh. Adrian Iancu, care au
fost transmise către persoana desemnată din cadrul MDRAPFE să primească astfel de observații.
- Reprezentantul teritorial, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la simpozionul ”File din istoria
evreimii clujene-ediția a VI-a – Contribuția întreprinzătorilor evrei la dezvoltarea economică și
urbanistică a Clujului”, eveniment organizat de Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca, Federația
Comunităților Evreiești din România, Primăria Mun. Cluj-Napoca și Muzeul de Artă Cluj-Napoca,
unde au fost prezenți urmașii arhitecților Sebestyen, care în sec. XIX-XX au realizat spații urbane
prin construcții emblematice.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a participat în data de 7 iulie a.c., la București, la Adunarea Generală
APUR, privind alegerea unui nou Consiliu Director al asociației, de unde printre altele, a plecat cu
convingerea că RUR are un foarte mare interes ca statutul profesiei de urbanist să fie elaborat cât
mai curând.
- În cadrul biroului a fost înregistrată o adresă din partea societății SC Tecontub SL, având sediul
în Spania, privind avertizarea că firma SC Euriteh SRL a fost chemată în judecată, fiind acuzată de
furt de proprietate intelectuală.
- S-a primit invitația de a participa la cea de-a XIII-a ediție a conferinței de cercetare în
1
Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu nr. 6, ap. 4; Tel: 0364-805.634 Fax: 0364-805.635; e-mail: rurcluj@rur.ro
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel
cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială și conferința
aniversară de 55 de ani a sucursalei Cluj-Napoca, organizată de Institutul Național de CercetareDezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, la
Cluj-Napoca, în perioada 25-27 octombrie 2017. Invitația urmează să fie diseminată specialiștilor
atestați RUR, fiind în continuare interesați de organizarea evenimentului, în special în domeniul
urbanismului.
Comisia de Disciplină
- Dl. arh. Gheorghe Elkan în calitate de Președinte al Comisiei de Disciplină, a participat la

ședința Consiliului Superior din 22 iunie, unde a prezentat cazurile de disciplină analizate în
cadrul Comisiei Teritoriale de Disciplină Nord-Vest, inclusiv draftul de hotărâri înaintate
Consiliului Superior, care au fost aprobate și ulterior trimise către petent și către cei reclamați,
având posibilitatea ca în urma primirii hotărârii să facă contestație către Comisia Centrală de
Disciplină. Toate demersurile au fost efectuate în conformitate cu Regulamentele RUR actuale.
În domeniul administrativ
- În cadrul biroului s-a înregistrat o cerere de întrerupere a stagiului, până la găsirea unui nou
îndrumător.
- Specialiștii atestați RUR din zona N-V și Centru au fost informați de posibilitatea de
achiziționare a Revistei Urbanismul-serie nouă, nr. 21-22. Ca urmare în cadrul biroului au fost
vândute câteva exemplare.
- Fiind stabilită ședința Comisiei de Examinare pentru data de 25 iulie a.c. s-a primit și s-a
înregistrat un dosar privind atestarea dreptului de semnătură.
- 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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