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La inceputul lunii octombrie Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a continuat

demersurile pentru organizarea Mesei Rotunde cu titlul “Deziderate ale locuirii urbane in Romania” in
cadrul Festivalului ARHITEXT <Tropisme> (cazare, invitatii, pliante, afise). Evenimentul a fost organizat
de Registrul Urbanistilor din Romania – Comisia Profesionala, prin Biroul Teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest si s-a desfasurat in Sala de Conferinte a Bancii Nationale a Romaniei, Sucursala Cluj,
in data de 11 octombrie 2009. Au fost invitati si au participat specialisti din mediul universitar si
administratiei publice centrale din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, care au conferentiat pe
tema locuirii urbane:
-

Dl. Prof. Dr. Arh. Constantin ENACHE, Dl. Conf. Dr. Arh. Tiberiu FLORESCU, D-na Arh.
Maria ENACHE- de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, Bucuresti;

-

Dl. Dr. Geograf Bogdan SUDITU- sef serviciu Urbanism, Dezvoltare Locala, Habitat,
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Bucuresti;

-

D-na Prof. Dr. Arh. Adriana MATEI- Facultatea de Arhitectura si Urbanism, Cluj-Napoca;

-

Dl. Conf. Dr. Sociolog Rudolf POLEDNA- Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, UBB
Cluj-Napoca;

-

Dl. Arh. Marcel CRISAN, Cluj-Napoca.

Dezbaterea a fost deschisa de catre Dl. Arh. Gheorghe ELKAN - Reprezentantul Biroului Teritorial
al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, Presedintele Comisiei de Disciplina - RUR , care a amintit inca odata
rolul Registrului Urbanistilor din Romania si a birourilor teritoriale, precum si importanta “locuirii” ca un
rezultat al activitatii pluridisciplinare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului .
Sustinerea comunicarilor, a discutiilor si a concluziilor care s-au purtat pe temele abordate au fost
moderate de Dl. Conf. Dr. Arh. Vasile MITREA- Presedintele Comisiei Profesionale - RUR.
La eveniment au participat invitati din administratia publica locala, cadre didactice universitare,
membri RUR, studenti, mass-media, intr-un numar reprezentativ.

In presa locala (Ziua de Cluj, Adevarul) s-au prezentat temele discutate la masa rotunda, precum si
opiniile si concluziile dezbaterii. De asemenea o serie de specialisti prezenti la masa rotunda au fost invitati
la emisiuni ale unor televiziuni locale.


In perioada 24.10.2009 – 30.10.2009 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, a expus

lucrarile reunite sub titlul “Expozitie de Urbanism” la Galeriile “Bastionul Croitorilor”. Vernisajul
expozitiei avut loc Sambata 24 Octombrie, la ora 11, fiind invitati:
-

cadre didactice universitare de la facultatile de arhitectura, constructii, geografie, sociologie,

stiinte politice si administrative;
-

presedintii U.A.R. si O.A.R.;

-

membri ai Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest;

-

arhitectii sefi ai judetelor din regiunea nord-vest (Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramures, Salaj,

Bistrita) si a municipiilor din judetul Cluj;
-

primarul din Cluj-Napoca, din municipiile din judetul Cluj si comunele importante din zona

metropolitana;
-

membrii RUR din regiunea de dezvoltare NV;

-

presa.

Desi prezenta la vernisajul expozitiei a fost sub asteptari, unii specialisti prezenti (Dl. Prof. Jozsef
BENEDEK, Dl. Prof. Vasile SURD, cadre didactice in cadrul Facultatii de Geografie Cluj Napoca, si Dl.
arh. Emanoil TUDOSE) au subliniat, in primul rand, valoarea exponatelor si rolul lor in procesul de
formare a noilor generatii de specialisti din domeniu, activitatea practica fiind esentiala in exersarea
transpunerii in realitatea teritoriala a principiilor si legilor urbanistice. Dl. arh. Gheorghe ELKAN –
reprezentantul teritorial al Registrului Urbanistilor din Romania, a subliniat importanta aducerii in fata
publicului larg a acestor lucrari, in scopul recunoasterii modului de prezentare a unor obiective si a crearii
unei obisnuinte de a urmari atent ceea ce se intimpla in apropierea lor.
In cursul expozitiei, profesorii de la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca au organizat cursuri cu
grupele de master la “Planificare si dezvoltare regionala” avand drept suport didactic, exponatele prezente,
studentii find organizati in grupuri de lucru, care au studiat si analizat diferite lucrari, urmand sa elaboreze
cate un referat. Cu aceasta ocazie, Dna Dr. geograf Diana RETESAN – sef birou, a prezentat studentilor
rolul Registrului Urbanistilor din Romania si a Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.
Expozitia a fost deschisa publicului larg pana in data de 30 octombrie 2009, urmand ca in data de 31,
sa fie demontata si pregatita pentru a fi trimisa Biroului Teritorial din Iasi.



In cursul lunii octombrie, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a adresat o

cerere catre Dl. Primar Sorin APOSTU (Primaria Municipiului Cluj-Napoca) pentru a obtine o copie a
Planului de Modernizare a Parcului Central “Simion Barnutiu” si a Cazinoului, dezbatut in CTATU, in
scopul cunoasterii proiectului si organizarii unor discutii pe marginea lui cu specialistii din amenajarea
teritoriului si urbanism. Proiectul a starnit controverse in presa locala, atat specialistii cat si administratia
locala avand puncte de vedere divergente. In prezent se asteapta un raspuns din partea primariei.
 Biroul Teritorial a organizat doua intalniri cu trei arhitecti care au solicitat acordarea dreptului de
semnatura (arh. CRISAN C. Andreea Iuliana, arh. BAKOS I. Ferencz), respectiv extinderea acestui drept la
(arh. ANDRIESCU R.C. Ioana) care au purtat discutii cu Dl. arh. Gheorghe ELKAN- reprezentantul
teritorial RUR si Dl. Conf. Dr. arh. Vasile MITREA – presedintele comisiei profesionale - RUR. In urma
acestor intrevederi s-a formulat un punct de vedere in sprijinul Comisiei de examinare a Registrului
Urbanistilor din Romania.
In afara punctelor de vedere exprimate in

legatura cu solicitantii, s-a concluzionat faptul ca

urbanistii neexperimentati, nu au intotdeauna exemple potrivite de urmat in domeniu, iar conducatorii care
acorda recomandarile nu sunt atestati pentru categoriile pentru care s-a formulat cererea de acordare a
atestarii sau lucrarile semnate de ei, cu care se prezinta solicitantii, nu ar trece neobservate la o atenta
examinare.

OBSERVATII:
 Deoarece in demersurile noastre de a stabili o colaborare, atat cu membrii RUR, din judetele regiunii
de nord-vest, cat si cu autoritatile publice locale, nu am primit raspunsurile scontate, decat intr-o masura
nesemnificativa (sub 10 membrii RUR au raspuns la cererea noastra de a ne trimite datele de contact si o lista
a lucrarilor elaborate sau la care au colaborat), propunem afisarea pe site- ul RUR si expedierea unei adrese
catre toti membrii RUR care sa aminteasca atributiile Registrului Urbanistilor din Romania prevazute in
Regulamentul de organizare si functionare, care devin implicit obligatii pentru toti membri sai.
-

In adresa trebuie

prevazut faptul ca, in lipsa unui raspuns din partea membrilor RUR, se va

considera o lipsa de activitate in domeniu, lucru care se va lua in considerare in procesul de creditare
profesionala in momentul monitorizarii a activitatii de perfectionare profesionala continua.
 Pentru a lega o colaborare mai buna cu autoritatile publice locale, in special din judetul Cluj, se
doreste initierea unor actiuni punctate, care sa aiba ca scop explicarea rolului Registrului Urbanistilor din
Romania, pe baza legilor de amenajare teritoriului si urbanism precum si a regulamentului intern:
- Stabilirea unei intalniri cu presedintele Consiliului Judetean Cluj;

- Organizarea, sub egida RUR si in colaborare cu Primaria Cluj-Napoca si proiectantul, a unei
expozitii pe tema Planului de modernizare a Parcului Central “Simion Barnutiu” si a
Cazinoului, in care sa fie expuse vechile planuri de amenajare ale parcului (din 1917 si
1932), planul situatiei actuale si o macheta a situatiei viitoare care se doreste realizata. De
asemenea, vor fi invitati sa discute pe marginea acestei evolutii si a situatiilor pe care le
implica ea, personalitati reprezentative din randul specialistilor din domeniul urbanismului,
experti peisagisti si de mediu din mediul universitar, precum si alte personalitati
reprezentative ale orasului, din toate domeniile de activitate.

Reprezentant teritorial

Arh. Gheorghe ELKAN

Anexam poze si presa.

