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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Martie 2018
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
În cadrul parteneriatului cu OAR-T, în vederea organizării proiectului ”Universitatea de
Vară” în perioada iunie-iulie 2018, având o tematică care include participarea specialiștilor, a
fost organizată în data de 1 martie 2018, la Casino-Parc Central din Cluj-Napoca, masa
rotundă cu tema ”Muzeele clujene în relație cu spațiul public urban”. Discuțiile au avut ca
temă identificarea relațiilor spațiale și funcționale pe care muzeele și casele memoriale ale
Municipiului Cluj-Napoca le au cu spațiul public urban și modul în care acestea pot fi redate
unui circuit turistic și cultural care să revitalizeze aceste spații culturale. La întâlnire au
participat reprezentanții muzeelor din Cluj-Napoca, reprezentanți ai administrației locale și
județene, ONG-uri, studenți, reprezentanți ai mass-mediei și societatea civilă. Registrul
Urbaniștilor a fost reprezentat de dl. arh. Gheorghe Elkan, care a luat cuvântul.
- Dr. geograf Diana Retesan-șef birou teritorial a participat, împreună cu dl. arh. Vasile Mitrea
la prima conferință anuală a Asociației Peisagiștilor din România- ASOP- în data de 1
martie 2018, în cadrul Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei/
Amfiteatrul Verde, din cadrul USAMV Cluj-Napoca având ca tematică ”PeisagisticaEducație și Profesie”.
- În cadrul biroului, s-a elaborat și s-a transmis o adresă ca răspuns la solicitarea din partea
Secretarului Primăriei Municipiului Bistrița, d-na Floare Gaftone, de a oferi un punct de
vedere profesional referitor la emitere autorizație de construire pentru ”Imobil de locuințe
colective de mici dimensiuni în regim de înălțime S+P+2E” cu 18 apartamente în Bistrița, Str.
Parcului nr. 6, cât și cu privire la emiterea Certificatului de Urbanism pentru ”Construire
imobil de locuințe colective în regim de înălțime P+2 niveluri”, în Bistrița, Str. Ana Aslan nr.
6. În acest sens, în cadrul biroului, au avut loc întâlniri de lucru, la care au participat și dl. arh.
Vasile Mitrea și dl. arh. Szabolcs Guttmann, președintele OAR-T.
- La solicitarea Consiliului Județean Cluj – Serviciul de Urbanism și amenajarea teritoriului, sa transmis o adresă în care s-au specificat care sunt simbolurile corespunzătoare drepturilor de
semnătură pe care le acordă RUR și semnificația lor.
- Reprezentantul teritorial a participat la ședința CTATU din cadrul Consiliului Județean Cluj.
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În domeniul administrativ
- Dl. arh. Gheorghe Elkan, în calitate de Președinte al Comisiei Centrale de Disciplină a primit o
sesizare, redirecționată din partea OAR- Filiala București, referitor la elaborarea unei
documentații de urbanism în București, Str. Thoma Ionescu. Sesizarea a fost redirecționată,
conform Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Disciplină, către Președintele
Comisiei Teritoriale de Disciplină București-Ilfov, comisie competentă pentru a soluționa
sesizarea.
- Având în vedere că a fost stabilită ședința Comisiei de Examinare pentru data de 21 martie
2018, în cadrul biroului au fost înregistrate 9 dosare de atestare/examinare. Acestea au fost
analizate în cadrul biroului, la unele solicitându-se completări. Au fost întocmite punctele de
vedere și s-au transmis spre Secretariatul Comisiei de Examinare. În această perioadă s-a păstrat
o legătură cu solicitanții dreptului de smenătură și au fost sprijiniți să-și întocmească dosarul,
conform cerințelor Comisiei de Examinare. Unele dosare au ridicat probleme, astfel că au avut
loc discuții repetate cu secretara și cu președintele Comisiei de Examinare. Din cele 9 dosare
înregistrare, un dosar a fost amânat, până la completarea lui cu documentele solicitate.
- Sesiunea de examinare stabilită pentru 21 martie a suferit amânare, datorată vremii
nefavorabile. În acest sens, toți solicitanții au fost înștiințați de schimbarea survenită, prin e-mail
și telefonic, comunicându-li-se ulterior și data reprogramată a ședinței-28 martie.
- În urma problemelor ridicate de unii candidați/solicitanți la dobândirea dreptului de semnătură,
s-a elaborat o adresă către Comisia de Examinare, referitor la corelarea unor articole din
Regulamentele RUR.
- S-au înregistrat 8 dosare de stagiu, care urmează să fie trimise către Secretariatul Comisiei de
Examinare.
- În cadrul biroului au fost vândute mai multe exemplare ale publicației ”Urbanismul-serie nouă”,
unele persoane solicitând achiziționarea unui nou număr al revistei.
- 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 dobândirii dreptului
de semnătură, înscrierea în stagiu, etc.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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