BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 6/18.01.2011

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest –Ianuarie- Decembrie 2010
- Activitatea Biroului Teritorial, începând cu luna Ianuarie 2010, s-a axat în principal pe elaborarea
proiectului de Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină a Registrului
Urbaniştilor din România, care după multe dezbateri şi modificări a fost aprobat de Consiliul Superior
în luna Decembrie 2010.
- Biroul Teritorial a mai analizat şi comentat următoarele documente şi studii:
 Statutul Arhitectului Şef;


“Ghidul Metodologic pentru proiect urban integrat - Proiect Pilot” primit de la Ministerul

Dezvoltării Regionale şi Turismului, care a avut o dezbatere profesională vastă în cadrul biroului
teritorial, rezultând un chestionar prelucrat şi completat;


Regulamentul atribuţiilor birourilor teritoriale;

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de examinare.
- În lunile aprilie şi mai, activitatea principală a Biroului Teritorial s-a axat pe pregătirea Atelierului de
lucru al Comisiei de Disciplină de la Şumuleu-Ciuc, în acest sens fiind realizate activităţi ce au ţinut de
organizarea evenimentului.
- În cadrul pregătirii Atelierului de Lucru, Biroul Teritorial a organizat, în decursul lunii mai, o
întalnire la care au fost invitaţi toţi membrii Comisiei de Disciplină din zona Nord-Vest, cu scopul
prezentării comisiei, a rolului şi a atribuţiilor pe care aceasta le are. Cu aceasta ocazie au participat
reprezentanţii Comisiei de Disciplină din judeţele: Cluj, Bihor, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi
Maramureş, care au prezentat o viziune a modului în care ar trebui să funcţioneze o Comisie de
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Disciplină în cadrul Registrului Urbaniştilor din România şi care sunt aspectele concrete de
indisciplină, cel mai des întâlnite în activitatea lor.
- Cel mai important eveniment a fost însuşi desfăşurarea Atelierului de Lucru al Comisiei de Disciplină
de la Şumuleu-Ciuc, în perioada 27-30 Mai 2010, care a decurs conform programului propus.
Biroul Teritorial a participat la acest eveniment prin reprezentantul teritorial arh. Gheorghe ELKAN –
Preşedintele Comisiei de Disciplină al Registrului Urbaniştilor din Români, care a prezentat şi moderat
o dezbatere a Comisiei de Disciplină a Registrului Urbaniştilor din România, pe tema Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină precum şi a obiectivelor comisiei.
- În cadrul biroului s-au analizat dosarele cauzelor aflate în analiza Comisiei de Disciplină, sau prin
audiograme, întâlnirile care au avut loc la Bucureşti cu reclamanţii şi arhitecţii reclamaţi, specialişti cu
drept de semntură, în final fiind elaborate concluzii şi răspunsuri pentru fazele procesului de analiză.
Următoarele cazuri s-au finalizat cu hotărâri ale Consiliului Superior, postate şi pe site-ul www.rur.ro:
 D-nei arh. Mihaela Georgescu s-a elaborat o scrisoare prin care a fost comunicată hotărârea
Consiliului Superior- de suspendarea dreptului de semnătură pe o perioadă de 6 luni.
 D-nului arh. Ion Vede s-a elaborat un răspuns prin care a fost atenţionat cu privire la calitatea
necorespunzătoare a documentaţiei “PUZ – Piaţa Gării Slobozia Veche”, coordonarea elaborării
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a respectării reglementărilor în vigoare
referitoare la procesul de proiectare, conţinutul documentaţiei şi susţinerea acesteia în procesul de
avizare şi aprobare.
 D-nului arh. Nicolae DINU s-a elaborat o scrisoare cu privire la hotărârea Consiliului Superior de
suspendarea dreptului de semnatură pe o perioadă de 6 luni în care au fost enumerate motivele acestei
hotărâri.
 D-nului arh. Marius ALBIŞOR s-a elaborat o scrisoare prin care a fost comunicată hotărârea
Consiliului Superior- de avertisment scris, cu privire la documentaţia “PUG Focşani”.
- Biroul Teritorial a primit si analizat dosarele specialiştilor care au solicitat acordarea dreptului de
semnătură şi pe baza portofoliului de lucrări a emis pentru fiecare în parte avizul favorabil al biroului.
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Astfel din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi Centru au fost atestaţi 15 arhitecţi, 6 specialişti din
domeniile conexe şi 3 extinderi a dreptului de semnătură.
- Încă din luna Iulie 2010 Biroul Teritorial a iniţiat o legatură cu Consiliile Judeţene din Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest şi Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru a urmări şi urgenta soluţionarea
solicitării primite de acestea, din partea Registrului Urbaniştilor din România, de a întocmi lista
persoanelor care ocupă (la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor) postul de architect şef,
precum şi alte posturi din departamentele de urbanism şi amenajarea teritoriului, potrivit Legii 349/2009
pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului. Această acţiune a continuat până la finele anului 2010, reînnoindu-se solicitarea judeţelor
care au trimis liste incomplete sau deloc.
- La invitaţia Forumului Regional în Construcţii „Construct Week Cluj-Napoca 2010”, d-l arh.
Gheorghe Elkan a participat, în calitate de reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România, la o
conferinţă de arhitectură şi dezvoltare urbană, care s-a desfăşurat în perioada 7-8 Octombrie 2010 la
Cluj-Napoca, unde a prezentat lucrarea „Oraşul şi urbaniştii”, pregătită în cadrul Biroului Teritorial.
- În lunile octombrie-noiembrie 2010, Biroul Teritorial a organizat pe plan local manifestările Clujene
cu ocazia ”Centenarului Urbanistic European” şi a ”Zilei Mondiale a Urbanismului” fiind stabilite
temele şi tipul manifestărilor care au avut loc sub denumirea „Centenar Urbanistic Clujean” în
Bastionul Croitorilor loc consacrat pentru evenimentele RUR din Cluj-Napoca, care au avut loc în
zilele de 27 – 29 octombrie. Evenimentele au constat din vernisarea unor expoziţii de fotografii din
Cluj împreună cu o conferinţă cu patru comunicări şi discuţii. Legat de tema comunicării
reprezentantului teritorial cu titlul „Moşteniri din trecutul apropiat” care a atins subiectul aspectelor
locurilor urbane moderne comparate între două momente cu o diferenţă de 22 ani, 1984-2006, ilustrată
pe lângă proiecţii cu o expoziţie fotografică color, s-a iniţiat o colaborare cu Societatea de Cultură
Maghiară din Transilvania în vederea reprezentării unei expoziţii fotografice similare ”Clujul de ieri şi
de azi”, ce aparţine d-lui Laszlo Miklos care a realizat replicile contemporane ale imaginilor d-lui
Veress Ferenc primul fotograf analog al secolului 19, prezintând fotografii inedite monocolor ale
oraşului Cluj-Napoca din anii 1859-1860 şi din ziua de azi, ilustrând astfel evoluţia urbanistică şi
dezvoltarea acestuia.
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- După deschiderea expoziţiei de către reprezentantul teritorial RUR s-a desfăşurat conferinţa
„Centenar Urbanistic Clujean” pe tema dezvoltării urbanistice a oraşului Cluj-Napoca în ultimii 100 de
ani, după următorul program:
-

1. Arh. Gheorghe Elkan –Registrul Urbaniştilor din Romania- "Moşteniri din trecutul apropiat"
2. Conf. Dr. Arh. Vasile Mitrea – Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Cluj-Napoca- "Momente
în evoluţia urbanismului clujean"
3. Arh. Emanoil Tudose - "Urbanismul clujean în tranziţie: de ieri către mâine"
4. Prof. Univ. Dr. Geograf Vasile Surd – Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca- "Reglementări
urbanistice şi risipa de teren în Cluj"

Prezentarea temelor de către conferenţiari s-a finalizat cu o dezbatere la care a participat întreg
auditoriu.
În urma invitaţiilor trimise de Biroul Teritorial la această manifestare au participat din partea
Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România a d-lui Lect. Univ. Dr. Arh. Andrei Traian
Luncan, din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca d-na arh. şef de municipiu Ligia Subţirică, din
partea OART d-l preşedinte arh. Szabolcs Guttmann, şi specialişti cu drept de semnătură, cadre
didactice universitare, studenţi şi presa locală.
- La invitaţia d-nei arh. şef de municipiu Ligia Subţirică, d-l arh. Gheorghe Elkan a participat în
repetate rânduri la dezbaterile publice din cadrul etapelor de elaborare a Planului Urbanistic General al
municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România.
- Biroul Teritorial a continuat acţiunile de actualizare a bazei de date a specialiştilor cu drept de
semnătură din judeţele care aparţin regiunii de dezvoltare Nord-Vest şi a listei de lucrări elaborate de
aceştia.
- Biroul Teritorial a răspuns solicitărilor Consiliilor Judeţene care doresc nominalizarea unui
reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România, în Comisiile Tehnice de Amenajarea Teritoriului
şi Urbanism. În acest sens, s-a transmis o scrisoare prin care s-a reiterat scrisoarea Registrului
Urbaniştilor din România, din luna mai 2009, privind criteriile stabilite de Consiliul Superior pe care
trebuie să le îndeplinească cei nominalizaţi în aceste comisii şi au fost indicaţi specialiştii cu drept de
semnatură din zona lor.
- Biroul teritorial a transmis o scrisoare către Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Transilvania cu
privire la concursul internaţional de idei care va genera soluţia arhitecturală pentru proiectul “Centrul
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Cultural Transilvania”, solicitând ca la fazele de elaborare ale planurilor urbanistice necesare realizării
proiectului potrivit Legii 350/2001 să se ceară contribuţia specialistului cu drept de semnătură atestat
RUR
- În urma ultimelor schimbări survenite în modul de atestare a dreptului de semnatură şi a hotărârilor
luate de Comisia de examinare, Biroul Teritorial a înştiinţat persoanele care şi-au depus dosarele în
vederea atestării dreptului de semnătură, cu privire la obligativitatea prezentării la sediul central al
Registrului Urbaniştilor din România pentru susţinerea unui interviu.
- În continuare, Biroul Teritorial a răspuns solicitărilor şi întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu) atât
din partea specialiştilor cu drept de semnătură cât şi din partea celor interesaţi care doresc atestarea
dreptului de semnătură.
- Biroul teritorial a înştiinţat specialiştii cu drept de semnătură din regiunea Nord-Vest cu privire la
apariţia noilor numere ale revistei “Urbanismul-serie nouă” şi a modalităţii de achiziţionare.

Arh. Gheorghe ELKAN

Reprezentant teritorial
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