BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 94/17.11.2010

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest –Octombrie- Noiembrie 2010
*-Activitatea Biroului Teritorial în luna octombrie a continuat cu finalizarea proiectului de Regulament
de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină în forma revizuită conform modificărilor stabilite
de Preşedintele Comisiei de Disciplină dl arh Gheorghe Elkan şi d-na avocat Cerasela Popovici în
preziua şedinţei Consiliului Superior la care au fost prezentate concluziile.
Din partea Biroului Teritorial s-a revizuit întregul text al proiectului Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei de Disciplină, pentru a corela prevederile acestuia cu cele ale Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Registrului Urbaniştilor din România, - forma aprobată - colaborând în
permanenţă cu reprezentanţii Consiliului Superior astfel încât să rezulte o formă definitivă care să
poată fi aprobată în următoarea şedinţă a Consiliului Superior. Varianta finală a fost transmisă tuturor
membrilor Consiliului Superior înclusiv d-nei av. Cerasela Popovici şi comunicată la data prezentei.
*- La invitaţia Forumului Regional în Constructii „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
La acest forum au participat Facultatea de Construcrucţii din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii şi
Instalaţii din Iaşi, OAR Transilvania în mai multe secţiuni. Cu această ocazie, biroul teritorial a avut
ocazia să promoveze numărul 5-6 al revistei ”Urbanismul-serie nouă” şi să valorifice şi celelalte
numere ale revistei.
*- În perioada următoare, 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
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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.
- 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 menţionăm participarea
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.
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*- La invitaţia d-nei arh. şef de municipiu Ligia Subţirică, d-l arh. Gheorghe Elkan a participat la
dezbaterile publice din cadrul etapelor de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului ClujNapoca, în calitate de reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România.
*- Consiliului Judeţean Cluj a trimis o adresă Biroului Teritorial N-V al RUR prin care comunică
reorganizarea Comisiei de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism solicitând nominalizarea unui
reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România în această Comisie,specificând că până în prezent
au fost doi reprezentanţi urbanişti Domnii arhitecţi Gheorghe Elkan şi Romulus Zamfir.- /din partea
Asociaţiei Urbaniştilor din Cluj/.
În acest sens au fost înştiinţaţi toţi specialiştii cu drept de semnătură din judeţul Cluj, fiind strânse CVurile celor care doresc să candideze pentru ocuparea acestei funcţii. În urma analizei CV-urilor primite,
corelate cu criteriile stabilite de Consiliul Superior, în cadrul unei şedinte la care au participat d-l arh.
Vasile Mitrea- preşedintele Comisiei Profesionale a Registrului Urbaniştilor din România şi d-l arh.
Gheorghe Elkan- reprezentant teritorial al Registrului Urbaniştilor din România, a fost desemnat d-l
arh. Gheorghe Elkan ca reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România în Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Cluj.
În acelaş timp a fost transmisă lista specialiştilor care au comunicat disponibilitatea lor în vederea
participării la expertizarea documentaţiilor în domeniile de specialitate respective.
*- Biroul teritorial a reanalizat regulamentul atribuţiilor birourilor teritoriale şi a formulat unele
observaţii pe baza acestuia.
*- 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 pentru şedinţa trecută, cu privire la obligativitatea prezentării
la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România pentru susţinerea unui interviu.La acest
subiect se vor prezenta sugestii.
*- În continuare, Biroul Teritorial a răspuns solicitărilor şi întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu)
specialiştilor cu drept de semnătură, a celor care doresc atestarea dreptului de semnătură şi s-au primit
şi s-au analizat dosarele celor care doresc să devină specialişti cu drept de semnătură, în acest sens
făcându-se demersuri pentru organizarea unei întâlniri în vederea obţinerii avizului Biroului Teritorial.
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*- 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.
*- 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
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.

Arh. Gheorghe ELKAN

Reprezentant teritorial
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