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 Incepand cu data de 1 aprilie 2009, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest si-a inceput activitatea. In
perioada imediat urmatoare, respectiv lunile aprilie si mai s-a amenajat biroul, fiind incheiate contractele cu
companiile de gaz si electrica, comandata mobila si jaluzelele, achizitionate scaunele, materialele de papetarie si alte
lucruri necesare desfasurarii intr-un cadru optim a activitatii.
 Pe parcursul lunii mai si inceputul lunii iunie s-a pregatit vernisarea expozitiei “Premiile Europene de Urbanism “ si
deschiderea oficiala a Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. Cu aceasta ocazie, s-a inceput o
colaborare cu Directia de Relatii Comunitare si Turism din cadrul Primariei Cluj-Napoca, care ne-a sprijinit in
demersul organizarii expozitiei intr-un cadru deosebit (galeriile amenajate in Bastionul Croitorilor), de care am
beneficiat fara obligatii financiare. Aceasta colaborare se va mentine si in viitor, prin participari la diverse actiuni cu
interese si/sau tematica comuna.
Pentru a ne face cunoscuta prezenta in teritoriu, atat in randul specialistilor din domeniul amenajarii teritoriului si a
urbanismului, cat si in randul oficialitatilor publice, s-a trimis un numar mare de invitatii (peste 60 ) catre:
-

cadre didactice universitare de la facultatile de arhitectura, constructii, geografie, sociologie, stiinte politice si
administrative;
presedintii si membrii ai U.A.R. si O.A.R.;
directori ai Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, Agentiei de Protectia Mediului, Inspectoratului de Stat
in Constructii, Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National;
arhitectii sefi ai judetelor din regiunea nord-vest (Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramures, Salaj, Bistrita) si a
municipiilor din judetul Cluj;
primari si viceprimari din Cluj-Napoca, municipiile din judetul Cluj si comunele importante din zona
metropolitana;
presedintele si vicepresedintele Consiliului Judetean Cluj;
prefectul judetului Cluj;
presa.

 Vernisarea expozitiei “Premiile Europene de Urbanism”, editia a saptea a avut loc in data de 9 iunie 2009, de la ora
11:00, in incinta Galeriei “Bastionul Croitorilor”, fiind organizata in colaborare cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca
si Uniunea Arhitectilor din Romania. La vernisaj au participat reprezentanti ai administratiei publice din ClujNapoca si ai Agentiei de Dezvoltare din Regiunea de Nord-Vest, cadre didactice si studenti ai Facultatii de
Arhitectura si Urbanism din cadrul Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, cadre didactice din cadrul Facultatii de

Geografie, Sociologie si Stiinte Politice si Administrative, specialisti, membrii ai Registrului Urbanistilor din
România si presa. Din partea Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania au participat d-l. arh.
Crisan Victor POPESCU, presedinte delegat si d-na arh. Ileana TUREANU, purtator de cuvânt.
Cu aceasta ocazie, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest s-a deschis oficial, fiind organizata o vizita
si un cocktail la sediul de pe strada M. Kogalniceanu.
 Pentru a avea o evidenta corecta si cat mai completa s-a intocmit lista specialistilor atestati cu drept de semnatura
pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism din regiunea nord-vest, pe baza datelor existente
pe site-ul www.rur.ro si a fost completata cu informatii referitoare la simbolurile aferente dreptului de semnatura
pentru fiecare specialist si datele de contact (adresa, telefon, e-mail).
 In data de 16 iunie 2009 a avut loc, la sediul Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, o intalnire a
arhitectilor care au contribuit, de-a lungul carierei lor, la dinamica architectural-urbanistica a orasului ClujNapoca si care doresc sa puna bazele redactarii unei carti care sa ilustreze acest lucru, intitulata “Clujul in
proiecte- 50 de ani- 1960-2010”. Intalnirea a fost moderata de arh. Eugeniu PANESCU, presedinte a Filialei
Nord-Vest Transilvania a Uniunii Arhitectilor din Romania.
 In data de 19 iunie, D-nul arh. Elkan a facut o vizita la Institutia Arhitectului Sef din Oradea, unde s-a discutat cu
d-na arhitect sef Maria SIMON oportunitatea si forma de participare a specialistilor la formele de educatie din
cadrul Programului National de Formare Continua.
 Expozitia “Premiile Europene de Urbanism “ s-a incheiat si demontat pe data de 23 iunie, panourile fiind pregatite
pentru transportul spre biroul R.U.R. din Timisoara. De asemenea, au fost incheiate actele de decont a
cheltuielilor de organizare a expozitiei, deschidere si amenajarea biroului.
 Cu ocazia lansarii temei de proiectare a PATJ Cluj, au fost invitati la sediul Biroului Teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest o serie de specialisti, cu precadere din cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare
Durabila, condus de Dl. Prof Dr. Jozsef BENEDEK impreuna cu care s-a stabilit modul in care biroul teritorial poate sa
sprijine desfasurarea proiectului.

 In data de 1 iulie Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a fost prezent la seminarul pe tema
“Reabilitarea termica in Romania – prioritati si avantaje” organizat de Primaria Municipiului Cluj-Napoca,
portalul national de administratie publica (www.administratie.ro) si DEKO Professional, moderat de Dl. Arh
Gheorghe ELKAN. La eveniment au fost prezenti reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si ai
administratiei publice locale, primarii din judet, Consiliul Judetean Cluj, specialisti implicati in domeniul
reabilitarii termice si companii de constructii.
In urma participarii la acest eveniment, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, a elaborat si transmis
o opinie referitoare la efectele multiple asupra mediului construit a programului de reabilitare termica, care s-a
publicat pe site-ul portalului national de administratie publica, in data de 14 iulie 2009.


In data de 1 iulie 2009, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a primit vizita d-nei Maria SIMON,
arhitect sef a judetului Bihor si a doi colaboratori. S-a discutat pe tema finalizarii PATJ- Bihor si a elaborarii

continutului documentatiei PATM-Oradea si s-a convenit oportunitatea stabilirii unor legaturi mai stranse cu
arhitectul sef a judetului Cluj.


Dezbaterea temei de proiectare a PATJ- Cluj, a planificarii spatiale a judetului Cluj si in mod special a organizarii
unor actiuni comune pe aceste subiecte, precum si necesitatea corelarii programelor de dezvoltare profesionala
continua derulate de ambele institutii, s-au reluat intr-o serie de intalniri, care au avut loc la sediul Biroului
Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, cu directori si membrii ai Agentiei de Dezvoltare Regionala NordVest.



In cadrul biroului s-au analizat si discutat documentatiile privind: Regulamentul pentru creditarea formelor de
dezvoltare profesionala continua, Regulamentul de organizare a activitatii de expertiza tehnica extrajudiciara in
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si Metodologia privind Efectuarea Stagiului pentru Dobandirea
Dreptului de Semnatura.



S-a elaborat o scrisoare in scopul prezentarii activitatii pe care Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare NordVest doreste sa o initieze in colaborare cu autoritatile publice locale si specialistii cu drept de semnatura din
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si stabilirii unui sistem de comunicare a datelor intre institutii.
Continutul acestei note informative urmeaza sa fie prezentat in sedinta Consiliului Superior.

