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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest –Aprilie 2011
- La începutul lunii aprilie Biroul Teritorial a participat la o serie de dezbateri privitoare la
consultarea PUG - Cluj aflat in faza de elaborare, întâlniri la care au participat membri OAR,
specialişti cu drept de semnatură înscrişi în Registrul Urbaniştilor din România, echipa de
proiectare a PUG-ului, persoane implicate în Proiecte de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului pe
raza municipiului Cluj sau în zone adiacente, specialişti cu colaborări complementare, experţi
evaluatori - fiecare prezentându-şi puncte de vedere, amendamente, propuneri şi idei pentru acest
studiu de mare complexitate.
Biroul Teritorial a solicitat colegilor specialişti cu drept de semnătură să transmită observaţiile,
amendamentele, ideile noi- constructive, cazurile concrete / la obiect, referitoare la studiul Proiectului
Urbanistic General Cluj-Napoca, pentru a fi transmise colegilor care elaborează proiectul,

discuţiile la

temă fiind binevenite pentru etapa actuală de lucru, colaborarea şi completările profesioniştilor fiind
determinante pentru finalizarea şi calitatea lucrării.

Observaţiile primite au fost transmise echipei de proiectare şi beneficiarului proiectului - Primăria
Cluj-Napoca. Biroul Teritorial este în aşteptarea răspunsului din partea echipei de proiectare a
PUG-ului, la observaţiile transmise în scrisoarea nr. 14/20.02.2011, semnată de dl. arh. Gheorghe
Elkan- reprezentant teritorial şi dl. arh. Vasile Mitrea.
- In data de 14-15 aprilie a.c., arh. Constanţa Popa- şef Biroul Teritorial Cluj, a participat la
Conferinţa Urban Concept care s-a desfăşurat în localitatea Bran, judeţul Braşov. Principalele
teme prezentate la Conferinţă au fost: Revitalizarea unor vechi centre de interes tradiţional din
mediul rural prezentat de dl. arh. Călin Hoinărescu, Programul de restaurare şi valorizare a
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patrimoniului cultural Roşia Montană, Regenerarea urbană integrată –Declaraţia de la Toledo
2010 , prezentată de dl. arh. Mircea Grigorovschi.
Cu această ocazie s-au primit materiale documentare, reviste şi cataloage pentru biblioteca
biroului.
- Biroul Teritorial s-a ocupat cu transmiterea componenţei Comisiei de Disciplină într-o formă
actualizată, către secretariatului Comisiei, la dispoziţia Preşedintelui Comisiei de Disciplină, dl.
arh. Crişan Popescu.
- Biroul Teritorial a reluat actualizarea bazei de date a specialiştilor cu drept de semnatură din
regiunea de dezvoltare N-V şi Centru, acţiune în curs de desfăşurare.
- În cadrul biroului s-a acordat consultanţă fie telefonic, fie la sediu, unor arhitecţi care doresc
înscrierea în stagiul Registrului Urbaniştilor din România. În acest sens, până în prezent s-au
primit două dosare de înscriere în stagiu. De asemenea, s-a primit şi un dosar în vederea extinderii
dreptului de semnătură.
- Biroul Teritorial a răspuns solicitărilor şi întrebărilor curente (telefonic, e-mail, la sediu) atât din
partea specialiştilor cu drept de semnătură cât şi din partea celor interesaţi pentru obţinerea
acestui drept.
- Persoanele care ocupă postul de arhitect şef din zona N-V sunt interesate de data începerii şi de
modul în care se vor desfăşura cursurile de formare profesională continuă, motiv pentru care
solicităm o decizie în acest sens, din partea Consiliului Superior.
- De asemenea, unii specialişti cu drept de semnătură sunt interesaţi de modalitatea obţinerii
titlului de experţi extrajudiciari în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

Arh. Gheorghe ELKAN
Reprezentant teritorial
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