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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
21 Noiembrie- 12 Decembrie 2017
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în
domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- Câteva instituții publice (Consiliul Județean Sibiu, Primăria Mun. Deva), au solicitat RUR-ului,
ca prin intermediul nostru, să fie diseminate anumite informații la specialiștii atestați RUR, cu
privire la depunerea unor oferte de preț pentru documentații de urbanism inițiate de aceste
instituții. Specialiștii atestați din zona N-V și Centru au fost informați prin newsletter și li s-au
oferit detalii, prin telefon/e-mail, la cei care au dorit mai multe informații.
- La solicitarea Primăriei Comunei Săvădisla, jud. Cluj, specialiștii atestați RUR din zona N-V dar
și stagiarii, au fost informați prin newsletter cu privire la anunțul Primăriei de a face angajări în
departamentul urbanism.
- D-nul arh. Gheorghe Elkan – reprezentant teritorial a participat la ședință CTATU din cadrul
Consiliului Județean Cluj.

În domeniul administrativ
- Toți membrii biroului au participat prin intermediul Skype la ședința Consiliului Superior din 23
noiembrie 2017.
- Ca urmare a activității de proiectare în domeniul UAT în ultimul trimestru al anului, s-a întocmit
și s-a transmis la Secretariatul RUR, lista cu documentațiile aprobate cu HCL de la reședințele de
județ din zona Nord-Vest.
- Stabilindu-se data examinării pentru data de 14 decembrie, în cadrul biroului s-a răspuns la
solicitările telefonice/e-mail de la cei care doreau să-și depună dosarele de atestare. Solicitanții au
fost îndrumați prin informații să-și întocmească dosarul conform Regulamentului RUR și a
cerințelor Comisiei de Examinare. Astfel au fost înregistrate 9 dosare de atestare, au fost analizate
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s-au solicitat completări la unele, s-au oferit puncte de vedere și 8 dintre ele au fost trimise la
București. Un dosar a fost analizat și de către Secretariatul Comisiei de Examinare, trimis în
prealabil în format electronic, dar care a fost respins pe motiv că nu întrunește condițiile
menționate în Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură. In vederea unei selecții a
dosarelor pe baza exigențelor stabilite de Comisia de Examinate, s-a decis să se transmită o adresă
către Comisia de Examinare prin care să ni se comunice informații detaliate legat de unele criterii
de atestare.
- De asemenea, au fost înregistrate și 6 dosare de stagiu.
- Biroul a fost vizitat de multe persoane interesate, arhitecți, studenți, care au solicitat informații
referitoare la modalitățile de atestare sau înscrirea în stagiu și altele specifice activității.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu)
legate de modalităţile de plată a tarifelor, a cursurilor de formare continuă, a plangerilor pentru
Comisia de Disciplină, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în stagiu, etc.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN

2
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.

