BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 274/12.11.2018

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
19 Octombrie- 15 Noiembrie 2018
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- Pe parcursul lunii octombrie s-a pregătit evenimentul din 23 Octombrie, la care biroul teritorial
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 expoziții având tema:
Urbanismul, Arhitectura interbelică și Spațiile Verzi din intervalul 1918-2018 (deschisă în
perioada 22.10-11.11.2018). Vernisajul expoziției a culminat cu o dezbatere/masă rotundă, la
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Astfel, din cadrul biroul s-au transmis invitații specialiștilor și
stagiarilor din Cluj, s-au făcut demersurile pentru asigurarea protocolului, s-a păstrat o bună
colaborare cu reprezentanți ai Muzeului, s-a colaborat la finalizarea unor planșe care au fost
prezentate în expoziție, etc. Detalii referitoare la acest eveniment, precum și poze sunt prezentate
în anexa prezentului raport.
- S-a primit un e-mail din partea unui domn inginer cu activitate în domeniu, care solicită
informații legate de cursurile de formare profesională în domeniul urbanismului pentru studii
medii - tehnicieni sau studii superioare, la care RUR a emis vreo intenție de colaborare sau un
acord de aranjament. Solicitarea a fost transmisă Secretariatului RUR de la care se așteaptă
răspuns.
- Biroul teritorial a primit invitația din partea Primăriei Cluj-Napoca de a participa la o dezbatere
publică care va avea loc în data de 15 noiembrie referitoare la proiectul de amenajare a zonei
Cetățuia, urmărindu-se creștererea calității spațiului urban.
- S-a înregistrat o invitație din partea Asociației Peisagiștilor din România de a participa la o
nouă ediție din seria conferințelor Spațiul public, care va avea loc în data de 15 noiembrie la
Timișoara. Deoarece reprezentanții biroului nu pot onora invitația, aceasta a fost transmisă
biroului teritorial din Timișoara.
- Biroul Teritorial, împreună cu Uniunea Arhitecților din România-Filiala Cluj, ORA-T au
elaborat și semnat o adresă comună, care va fi trimisă Primăriei din Cluj-Napoca pentru
susținerea unui proiect de mobilier urban (o machetă din bronz care ilustrează centrul istoric al
orașului), inițiat și finanțat de Cluburile Rotary din Cluj-Napoca, și special conceput pentru
nevăzători și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, dar nu în ultimul rând pentru toți
locuitorii orașului Cluj-Napoca. Amplasamentul va fi prevăzut în Piața Unirii.
1
Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu nr. 6, ap. 4; Tel: 0364-805.634, 0364-805.635; e-mail: rurcluj@rur.ro
Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi
prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare,
contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro).
Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

- S-a trimis, prin intermediul newsletterului, specialiștilor atestați RUR din Cluj, informarea din
partea Primăriei Cluj-Napoca legat de publicarea în SICAP a două anunțuri publicitare pentru
elaborarea unor studii de oportunitate în vederea identificării unor terenuri pentru amenajarea
unor parcuri în oraș.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan 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.
În domeniul administrativ
- Deoarece în cadrul biroului s-a defectat centrala termică, s-au solicitat oferte la firme autorizate
și s-a menținut un contact permanent cu proprietara imobilului pentru soluționarea problemei
tehnice, pe cheltuiala acesteia.
- În cadrul biroului s-a înregistrat 1 dosar de stagiu și două notificări: una privind schimbarea
îndrumătorului de stagiu și alta privind încetarea stagiului.
- 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.
- Printre specialiști au apărut întrebări referitoare la înscrisuri/concluzii generate de evenimentele
de urbanism și de amenajarea teritoriului specifice lunii noiembrie.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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ANEXĂ
Cu ocazia Centenarului coroborat cu Ziua Mondială a Urbanismului, Registrul Urbaniștilor
din România- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în colaborare cu Muzeul de Istorie al
Transilvaniei, Ordinul Arhitecților din Romania-Filiala Transilvania, Uniunea Arhitecților din
România- Filiala Cluj, sub patronajul Muzului de Artă din Cluj-Napoca, a organizat în data de
23.10.2018, vernisarea expoziției cu tema: Urbanismul, Arhitectura interbelică și Spațiile Verzi
din intervalul 1918-2018 (deschisă în perioada 22.10-11.11.2018), la Muzeul de Artă din ClujNapoca.
La vernisaj au luat cuvântul reprezentanții organizatorilor, respectiv, d-na Alexandra Sârbu
din partea Muzeului de Artă, d-nul arh. Gheorghe Elkan reprezentant RUR, d-na Prof. univ. dr.
arh. Adriana Matei- Președintele UAR-Filiala Cluj, d-na arh. Daniela Maier- președintele OAR-T,
d-nul arh. Szabolcs Guttmann- vicepreședintele OAR-T, d-nul conf. univ. dr. Vasile Mitrea, d-nul
arh. Rusu Sebastian și d-nul arh. Rusu Cristian- autorii câtorva din planșele expuse, care au
vorbit despre perioada interbelică în domeniul arhitecturii, urbanismului, spațiilor verzi comparat
cu realitatea de azi.
Unele dintre proiectele expuse au fost recuperate din arhive și reprezintă schițe, variante de
propuneri dar și proiecte finalizate ale unor clădiri emblematice din municipiul Cluj-Napoca
(Casa Universitarilor, Biserica Ortodoxă, Teatrul Național, Clădirea Cercului Militar, Palatul
Casei de Asigurări Sociale etc.), în timp ce alte proiecte studiază comparativ perioada interbelicăprezent, prezintă schițele de sistematizare ale unor spații verzi (parcuri, scuaruri) sau ale unor
cartiere (Grigorescu, Gheorgheni) și piețe publice (Avram Iancu, Timotei Cipariu, Unirii, Păcii,
Mihai viteazul, etc. ). Alte proiecte s-au concentrat pe studiul comparativ în domeniul arhitecturiilocuirii, fiind prezentate clădiri, case, locuințe sociale, locuințe colective din perioada interbelicăprezent, din diferite cartiere ale Clujului.
La vernisaj au participat peste 50 de persoane, specialiști atestați RUR, arhitecți, studenți,
profesori de la diverse universități, mass-media.
La finalul vernisajului a fost organizată dezbaterea/masa rotundă, în sala Nicolae Tonitza,
fiind continuate discuțiile legate de evoluția orașului din perioada interbelică și până în prezent și
aspectele care influențează urbanismul actual. Discuțiile au suscitat interesul celor din auditoriu,
aceștia intervenind cu întrebări, completări, observații. Evenimentul a fost relatat în presa locală.
Mai jos sunt prezentate câteva poze de la vernisaj și de la dezbatere:
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