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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
13 Septembrie-18 Octombrie 2018
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- Biroul Teritorial N-V a acceptat propunerea de a colabora într-un parteneriat cu Muzeul de Artă
din Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Ordinul Arhitecților din Romania-Filiala
Transilvania, Uniunea Arhitecților din România- Filiala Cluj, pentru organizarea unei
dezbateri/mese rotunde (în 22.10.2018) ce va culmina cu vernisajul unei expoziții având tema:
Urbanismul, Arhitectura interbelică și Spațiile Verzi din intervalul 1918-2018 (deschisă în
perioada 22.10-11.11.2018), la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Considerăm că această ocazie
poate reprezenta o bună modalitate de a celebra și Ziua Mondială a Urbanismului, printr-un
eveniment special, dat fiind faptul că data organizării expoziției este potrivită și se suprapune cu
data Zilei Mondiale a Urbanismului. Astfel, pentru pregătirea detaliilor ce țin de organizarea
mesei rotunde, a avut loc o întâlnire în cadrul biroului, cu reprezentanți ai OAR-T și UARFiliala Cluj. Cu această ocazie s-au stabilit premisele unei colaborări viitoare pe probleme de
urbanism și dezvoltare teritorială a orașului.
- 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. A fost elaborat și transmis răspunsul la această adresă.
- În cadrul biroului s-a primit solicitarea Secretarului general al Primăriei Bistrița de a se
transmite un punct de vedere profesional legat de ”Obiecții de legalitate” cu privire la o speță din
mun. Bistrița. După analiza documentelor transmise, s-a întocmit un răspuns care a fost transmis.
- Dl. Arhitect Șef al Mun. Gherla, ing. Vasile Morar, a transmis o solicitare de a clarifica
anumite aspecte ce țin de ocuparea funcției de Arhitect Șef, potrivit Legii 350/2001, cu
completările ulterioare. În urma analizei legislației în domeniu, a fost elaborat un răspuns, care
va fi transmis Arhitectului Șef.
- Câțiva urbaniști clujeni, printre care dl. conf. dr. arh. Vasile Mitrea, au inițiat acțiunea, ca
”Centrala telefonică automată din Cluj-Napoca” de pe strada Octavian Petrovici, să fie inclusă pe
lista patrimoniului național, a obiectivelor din Cluj-Napoca. În vederea susținerii acestui demers,
biroul nostru a oferit o recomandare, care a fost transmisă Ministerului Culturii și Identității
Naționale.
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- La solicitarea Uniunii Arhitecților din România, a fost transmis specialiștilor din zona N-V și
postat pe pagina biroului, programul evenimentului ”Gala Secțiunii Rural”, din cadrul Bienalei
UAR, care a avut loc în 13 octombrie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan, reprezentant teritorial a participat la ședința CTATU din cadrul
Consiliului Județean Cluj.
- 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. De asemenea dl. arh. Gheorghe
Elkan a răspuns favorabil invitației venită din partea a doi studenți ai Facultății de Arhitectură și
Urbanism- anul III, de a oferi un interviu, având ca tema realizarea portretului arhitectului
contemporan.
În domeniul administrativ
- Fiind stabilită data ședinței de examinare pentru 28.09.2018, în cadrul biroului au fost
înregistrate 8 dosare în vederea dobândirii dreptului de semnătură. Astfel s-a oferit consultanță,
telefonic sau la sediul biroului, candidaților, astfel încât dosarele să corespundă cerințelor și
exigențele Comisiei de examinare. În urma analizării fiecărui dosar, s-a oferit un punct de vedere
al biroului, apoi au fost transmise către Comisia de examinare.
- În cadrul biroului s-au înregistrat și 2 dosare de stagiu.
- În cadrul biroului s-a analizat și semnat documentul primit din partea responsabilului RUR cu
protecția datelor cu caracter personal, document care vizează informarea angajaților cu privire la
Regulamentul European 679/2016 (GDPR) privind prelucrarea/protecția datelor cu caracter
personal.
- 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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