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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Iunie 2018
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- Agenția de Dezvoltare Nord-Vest a solicitat biroului teritorial, nominal d-lui arh. Gheorghe
Elkan- reprezentant teritorial și d-lui arh. Vasile Mitrea, sprijinul profesional în vederea
definitivării ”Caietului de sarcini pentru Strategia Regională a Regiunii N-V pentru Orașe
Inteligente și Mobilitate”, strategie care urmează să fie scoasă la licitație în perioada următoare.
În cadrul biroului urmează să se stabilească modalitatea de colaborare. În acest context, la
invitația ADR N-V, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la reuniunea de lucru cu tema
”Mobilitatea regionala și SMART CITY în Regiunea de Nord-Vest”, care a avut loc la Grand
Hotel Napoca în 12 iunie 2018. Au fost dezbătute subiecte de interes regional, precum:
”Prezentare linii directoare pentru Strategia Regională de Mobilitate și Smart Cities 2021-2027în Regiunea Nord- Vest; Prezentarea propunerii de parteneriat regional strategic pentru
elaborarea și implementarea strategiei; Prezentarea măsurii de tip ”Smart City”- în UE și
Romania; Prezentări UTCN- soluții practice smart implementate in Romania”
- În cadrul biroului s-a primit solicitarea din partea Arhitectului Șef al județului Cluj de a spijini
demersul inițiat printr-o adresă cu amendamente la art. 626 din Codul administrativ (care a fost
aprobat în Senat) și care menționează că ” „(1) in termen de 150 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentului Cod, functiile publice de arhitect șef se transforma in functii de natura
contractuală”. În acest sens, al. arh. Gheorghe Elkan a inițiat discuții cu reprezentanți ai
Ministerului Dezvoltării și a transmis un e-mail către Președintele RUR, prin care menționa că
susținem demersul inițiat de Arhitecțul Șef, considerând că rolul arhitectului șef nu poate fi
asimilat cu rolul managerului urban. Este o confuzie regretabilă față de o problemă care a fost
foarte clară încă din anii 1990. De-a lungul timpului și conform cu legislația în vigoare actuală,
Arhitectul Șef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului,
care desfășoară o activitate de interes public privind dezvoltarea durabilă a comunității, care nu
poate fi subordonată politic.
- Reprezentantul teritorial, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la ședința CTATU a Consiliului
Județean Cluj. În ședință s-au discutat, printre altele, despre noile modificări/propuneri aduse
Regulamentului Local de Urbanism al PUG-ului mun. Cluj-Napoca.
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- S-a primit informarea din partea Primăriei Cluj-Napoca referitoare la lansarea procedurii de
licitatie - cumpărare directă - în catalog SICAP pentru ''Elaborare studiu de fezabilitate, Plan
Urbanistic Zonal și Masterplan pentru amenajare baza sportivă și de agrement ”La terenuri”,
cartier Mănăștur din mun. Cluj-Napoca”. Informarea a fost transmisă prin newsletter specialiștilor
atestați RUR.
- S-a primit solicitarea din partea Primăriei Livezeni, județul Mures, de a oferi informații cu
privire la cursurile de formare profesională continuă în domeniul urbanismului și amenajării
teritoriului, disponibile în zonă, conform art. 36 din legea 350/2001. Mesajul a fost redirecționat
înspre coordonatorul regional pentru zona Centru.
- Pe parcursul lunii, din cadrul biroului s-a oferit consultanță în domeniu, unor persoane fizice,
stagiari, legat de proiecte de urbanism, legislația în vigoare, etc.
- Față de problemele legate de Codul administrativ, înregistrăm o serie de întrebări din partea
unor persoane interesate, la care rugăm Consiliul Superior să dezbată acest subiect și să
evidențieze unele concluzii profesionale care pot fi transpuse imediat în practică, conform cu
rolul RUR-ului, stabilit de lege.
În domeniul administrativ
- În cadrul biroului s-au înregistrat 3 dosare de stagiu și două notificari privind schimbarea
îndrumătorului de stagiu.
-S-au înregistrat 2 dosare pentru dobândirea dreptului de semnătură, care au fost analizate, s-a
oferit punctul de vedere și s-au transmis către Comisia de Examinare.
- Biroul teritorial a fost vizitat de un reprezentant al firmei RESS – Risk Evaluation SRL, în
vederea evaluării de risc la securitatea fizica.
- Conform solicitărilor avocatei RUR-ului și a d-nei Director executiv privind normativele
referitoare la protecția datelor cu caracter personal, biroul teritorial și-a însușit și a operat
modificările necesare.
- 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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