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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest – Ianuarie-Martie 2010

Activitatea Biroului teritorial pe primul trimestru al anului 2010 se
axeaza pe trei capitole principale:
* Redactarea si supunerea avizarii si aprobarii a Regulamentului de
organizare si functionare a Comisiilor de disciplina,
* Pregatirea intr-o prima etapa a reprezentantilor judetelor din
regiunea de Nord-Vest in vederea participarii cu problemele lor
generale si particulare la crearea unui cadru de discutii la work shop ce va avea loc la Sumuleu in luna mai.
Intentionam sa extindem si in celelate regiuni prin birourile locale.
* Sustinerea activitatii de analiza si audieri in cadrul activitatii de
solutionare a reclamatiilor si plangerilor legate de modul in care
membrii RUR uzeaza de dreptul de semnatura dobandit.
Prin urmare in primele doua luni trecute au fost realizate urmatoarele;
- Biroul Teritorial a elaborat si a redactat „forma finala” a Regulamentului
de organizare si functionare a Comisiilor de Disciplina, care a fost inaintat
Consiliului Superior pentru analiza si aprobare.

- In cadrul biroului s-au studiat dosarele cauzelor aflate in analiza
Comisiei de Disciplina, si in baza notelor si inregistrarilor intalnirilor care
au avut loc la data de 21.01.2010 si 18.02.2010 la Bucuresti cu reclamantii
si arhitectii reclamati, in final au fost elaborate concluzii si raspunsuri
pentru fazele actuale a procesului de analiza..

- Biroul Teritorial a primit vizita D-lui arh. Ferencz BAKOS,
reprezentantul Portalului de arhitectura “Arhi Forum”, in vederea initierii
unei colaborari intre Biroul Teritorial Cluj scopul colaborării fiind în mare
măsură asigurarea unei înalte calităţi profesionale a conţinutului secţiunii
de Urbanism, ce ar avea menirea să contribuie la ridicarea nivelului
general de calitate a culturii profesionale şi a mediului construit.

-Biroul Teritorial a continuat actiunile de actualizare a bazei de date a
membrilor RUR din judetele arondate biroului Cluj si a listei de lucrari
elaborate de acestia, in paralel fiind identificate lucrarile care pot participa
la expozitii, concursuri si prezentari in viitorul apropiat.

-Biroul Teritorial a raspuns solicitarilor, intrebarilor, nelamuririlor,
sugestiilor venite din partea membrilor RUR, atat prin email, telefon,
posta, cat si la sediul biroului.

-Biroul Teritorial a primit si analizat dosarele specialistilor care au solicitat
acordarea dreptului de semnatura si a organizat intalniri cu acestia, unde sa analizat pe baza portofoliului de lucrari, tipul de specializare si nivelul de
experienta dobandita. In acest sens s-au organizat urmatorele intalniri, la
care au participat dinpartea BT Dl. arh. Gheorghe ELKAN- reprezentantul
teritorial RUR,

Dl. Conf. Dr. arh. Vasile MITREA – presedintele

Comisiei Profesionale

precum si solicitantii, iar fiecare intalnire s-a

incheiat cu semnarea unui punct de vedere cu recomandare nominala care
au fost trimise la centru in sprijinul deciziei Comisiei de examinare a
Registrului Urbanistilor din Romania, privind acordarea dreptului de
semnatura si categoriile pentru care specialistii au experienta necesara.
Acestia au fost Dl. arh. Andras KULCSAR si Dna arh. Sonia NICULA;
- Reprezentantul teritorial Dl. Arh. Gheorghe Elkan a facut doua deplasari
la Satu-Mare si Oradea.

La Oradea

personal a transmis Primarului

Municipiului cele trei numere din revista de Urbanism. Din aceste vizite a
reiesit ca unii arhitectii sefi- nearhitecti- din zonele vizitate evita
participarea la intruniri cum ar ficea de la Sumuleu.
- In cursul lunii martie se va definitiva data la care BT va organiza o
intalnire pregatitoare cu cei care vor participa din regiunea de dezvoltare
Nord-Vest la Sumuleu.
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