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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Octombrie 2017
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în
domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- La propunerea Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România (APUR), dezbătută în cadrul
ședinței Consiliului Superior- RUR, biroul teritorial N-V a întreprins demersurile necesare în
vederea organizării Zilei Mondiale a Urbanismului, celebrată în data de 8 noiembrie.
- S-a inițiat o colaborare cu Ordinul Arhitecților din România- Filiala Transilvania, prin această
colaborare obținându-se locația de desfășurare a evenimentului- Sala de conferințe de la Biblioteca
Centrală Universitară ”Lucian Blaga”.
-Pornind de la ideea, de a organiza o zi a urbanismului care să aibă un caracter academic și/ sau
profesional, s-au transmis trei adrese către UTCN- Facultatea de Arhitectură și Urbanism, UBBFacultatea de Geografie, USAMV- Facultatea de Horticultură, din Cluj-Napoca, cu propunerea de
colaborare în vederea celebrării acestei zile, care să cuprindă un atelier de lucru/sesiune de
prezentare proiecte cu teme de interes comun domeniului urbanismului. Răspunsuri favorabile au
venit din partea Facultății de Geografie și a Facultății de Horticultură, care doresc să colaboreze la
organizarea Zilei Mondiale a Urbanismului.
- De asemenea, s-au transmis adrese către Arhitecții Șefi din județele din zona N-V, prin care au
fost invitați să ne ofere sprijinul în identificarea unor proiecte reprezentative din domeniul
amenajării teritoriului și urbanism, aprobate de consiliile județene, care prin complexitate și
calitatea deosebită aduc un plus în dezvoltarea teritorială și urbanistică a județului.
- Către toți specialiștii RUR s-a lansat invitația de participare la eveniment ca și auditor, cât și de a
participa cu prezentări de proiecte.
- S-a luat legătura cu d-na arh. Eugenia Mărginean- coordonatoarea zonei Centru, de a colabora la
organizarea acestui eveniment. În urma discuției, d-na arh. Mărginean a răspuns favorabil, luând
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legătura cu dl. arh. Lăncrăjan care va participa cu prezentarea proiectului legat de modernizarea
Cetății Alba, implementat cu succes.
- S-a organizat o întâlnire la sediul biroului teritorial, la care au fost invitați președintele OAR-T,
dl. arh. Szabolcs Guttmann, dl. arh. Vasile Mitrea, dl. dr. arh. Răzvan Vasiu- șef lucrări în cadrul
Facultății de Horticultură și dl. conf. dr. geograf Iuliu Vescan- din cadrul Facultății de Geografie.
Discuția s-a axat pe propuneri de constituire a agendei zilei de 8 noiembrie, ficare participant
venind cu idei, sugestii, propuneri de teme și proiecte care ar putea fi prezentate în cadrul
conferinței. Pe baza acestor propuneri urmează a se lua legătura cu specialiști și proiectanți care au
câștigat premii la concursuri de urbanism, amenajări peisagistice, care au ca preocupare diferite
teme importante de dezvoltare urbanistică a orașului cu invitația de a le prezenta în cadrul
conferinței. Unele teme vor reprezenta motive de dezbateri și schimb de opinii.
- În continuare, în cadrul biroului se vor organiza și celelalte aspecte care țin de eveniment: afiș,
protocol, colaborări, etc.
În domeniul administrativ
- În urma observațiilor din ultimul timp și analizei statistice din baza de date a biroului, dorim să
atragem atenția asupra unor aspecte importante cu privire la Regulamentul privind dobândirea
dreptului de semnătură în vederea revizuirii sale. În acest sens, s-a întocmit o scrisoare care
dorește să sublinieze aspectele reale din zona N-V și Centru cu privire la acordarea dreptului de
semnătură, care se va transmite Consiliului Superior odată cu raportul.
- În cadrul biroului s-au înregistrat 3 dosare de stagiu și unul pentru atestare. În urma înregistrării
dosarelor s-a observat că unii specialiști cu drept de semnătură ștampilează lucrări și documente
cu ștampila RUR care are o altă culoare decât cea verde. În acest sens, s-au trimis adrese pentru a
li se atrage atenția cu privire la acest aspect, conform anunțului postat pe site-ul rur.ro.
- 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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