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Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- În cadrul biroului s-a primit solicitarea Secretarului general al Primăriei Bistrița de a se
transmite un punct de vedere profesional legat de analiza unor spețe din Municipiul Bistrița, care
au ridicat probleme la interpretarea unor sintagme insuficient clarificate sau neclarificate în PUG
Bistrița. În acest sens, după analiza unor lucrări de specialitate și exemple din practica
profesională, s-a elaborat un răspuns, pe care la solicitare vom putea anexa.
- În urma primirii invitației din partea Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, dl. arh. Gheorghe
Elkan-reprezentant teritorial a participat în data de 7.08.2018, la o reuniune de lucru având ca
temă identificarea de oportunități de realizare a unor proiecte care pot influența major
Mobilitatea Integrată a zonei Metropolitane Cluj. Aceste tipuri de dezbateri se vor păstra și pe
viitor, din lipsa unor publicații și exemple devenite norme din partea unor instituții de
specialitate.
- INCD URBAN-INCERC a transmis invitația și rugămintea de a disemina informațiile legat de
organizarea în data de 5 octombrie 2018, la sediul din Bucuresti, a cea de-a XIV-a editie a
conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si
dezvoltare teritoriala având ca temă "Cercetarea romaneasca asupra mediului construit – bilant la
un centenar al modernitatii". Informarea a fost transmisă prin newsletter specialiștilor atestați
RUR și a fost postată și pe pagina biroului.
- S-a primit din partea Primăriei Municipiului Făgăraș, jud. Brașov solicitarea de a desemna o
persoană care să facă parte din Grupul de lucru privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de
publicitate, în conf. cu Legea 185/2013. Răspunsul este în curs de elaborare.
- 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.
În domeniul administrativ
- În cadrul biroului s-au înregistrat 2 dosare de stagiu și un dosar pentru dobândirea dreptului de
semnătură. De asemenea, s-au adresat multe solicitări privind data și procedura de desfășurare a
atestărilor.
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- În cadrul biroului s-a analizat raportul analizei de risc și a grilei de evaluare pentru biroul
teritorial N-V, elaborat de firma RESS Risk Evaluation, în urma vizitei făcute la sediul biroului.
- 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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