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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Aprilie 2018
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- În demersul nostru, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România- Filiala Transilvania,
care s-a concretizat în urma dezbaterii cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului din 8
noiembrie 2017, cu scopul de a proteja zonele Micro 1 și Micro 2 din cartieul Gheorgheni
(mun. Cluj-Napoca), considerat, atât la nivel local cât și la nivel național, ca un model de
sistematizare urbanistică, s-au adunat informații privitoare la modalitatea ca această zonă să
fie protejată prin promovarea pe lista Patrimoniului Național. În acest sens, a fost trimisă o
adresă către OCPI Cluj pentru eliberarea unui plan cadastral pentru zona menționată, pentru a
fi anexat dosarului care urmează să fie înaintat Ministerului Culturii. De asemenea, s-a stabilit
o întâlnire cu reprezentanți ai OCPI Cluj pentru soluționarea cererii.
- În cadrul biroului a fost înregistrată o adresă de informare din partea mun. Baia Mare
referitor la Hotărârea Consiliului Local Baia Mare privind reorganizarea CTATU.
- S-a primit pe e-mail o invitație din partea Institutului Național al Patrimoniului care
derulează Proiectul privind protecția și promovarea Patrimoniul Construit Art Nouveau din
România. În acest sens, s-a solicitat completarea unui chestionar și participarea la o serie de
work-shopuri regionale dedicate temei. Ulterior s-a revenit cu o altă invitație de a participa la
Atelierele Art Nouveau organizate la Oradea, Timișoara și București, pe parcursul lunii
aprilie. Aceste informații primite au fost diseminate tuturor specialiștilor atestați din zona N-V
și Centru.
- Asociația ”Orașe în Mișcare” a transmis prin e-mail o invitație de a participa și de a
transmite tuturor celor potențiali interesați anunțul referitor la trainingul CIVITAS
PROSPERITY privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, organizat la sfârșitul lunii
aprilie, în Brașov. Această invitație a fost transmisă tuturor specialiștilor din zona N-V și
Centru.
- În cadrul biroului s-a înregistrat o solicitare primită din partea Primăriei Hodod, jud. Satu
Mare referitoare la un punct de vedere profesional privind eliberarea autorizațiilor de
construire a anexelor agricole situate în extravilan. Pentru a oferi un răspuns bine fundamentat,
s-a analizat legislația actuală în domeniu, fiind elaborat și trimis un răspuns.
- În cazul sesezării primite din Baia Mare referitor la PUZ- str. Oltului, a avut loc un schimb
de e-maluri între petent și biroul nostru, care solicită soluționarea sesizării. De asemenea, s-a
înregistrat și punctul de vedere scris al arhitectului reclamat, elaboratorul PUZ-ului. În urma
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acestor noi informații, s-au analizat documentele, s-a solicitat și RLU PUG Baia Mare,
urmând a se decide cu privire la cele semnalate.
- S-a primit pe e-mail o solicitare din partea firmei Acciona Ingineria, de a oferi datele de
contact a unor specialiști cu drept de semnătură, pentru a participa la o licitație publică
organizată de Primăria Cluj-Napoca, cu privire la ”Întocmire studiu de fezabilitate, PUZ și
DTAC pentru proiectul Drum Trans Regio Feleac TR35”. Ca răspuns, din cadrul biroului, s-a
transmis această solicitare tuturor specialiștilor din jud. Cluj. Între timp a avut loc un schimb
de e-mailuri între biroul nostru și firma Acciona, legat de cele solicitate.
- S-a răspuns unei solicitări din partea Consiliului Județean Harghita, referitor la reactualizarea
CTATU.
În domeniul administrativ
- În urma ședinței Consiliului Superior, la care a participat și d-na Ristea-specialist resurse
umane, au avut loc mai multe discuții telefonice referitoare la încadrarea corespunzătoare a
fiecărui angajat din cadrul biroului în grila de salarizare, conform Legii 153/2017, vechime în
muncă, actele adiționale, etc.
- În cadrul biroului se primesc în continuare solicitări telefonice din partea unor funcționari
publici, referitoare la cursurile profesionale și atestarea arhitecților șefi, menționate în Legea
350/2001.
- În urma ședinței Comisiei de Examinare din luna martie, listele specialiștilor de pe site-ul rur.ro
au fost actualizate.
- S-au înregistrat 5 dosare de stagiu, care urmează să fie trimise către Secretariatul Comisiei de
Examinare.
- 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.
Având în vedere punctul de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior din 26 aprilie,
cu privire la organizarea unei acțiuni profesional științifice împreună cu APUR, în toamna
acestui an, propunem ca temă posibilă, ”Evoluția Urbanismului în România- proiecte
semnificative, Evoluția Școlii Românești- caracteristici și influențe, de la Marea Unire și
până în prezent”, (având în vedere că anul acesta celebrăm Centenarul Marii Uniri). Tema
ar putea atrage diverse contribuții, în special, în regiuni în care această perioadă a lăsat
urme vizibile, cu care ne mândrim.
Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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