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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest –Iunie- Iulie 2011
- Pe parcursul lunii Iunie reprezentanţii Biroului Teritorial au participat la o serie de evenimente şi
conferinţe:
-La conferinţa „Cultura. Cluj 2020”, organizată de Iniţiativa Cluj 2020 împreună cu
Municipalitatea Clujeană, Fundația AltArt şi Grupul Pont, la Fabrica de Pensule, în data de 2
iunie, biroul teritorial a fost reprezentat de dl. arh. Emanoil Tudose, membru în Grupul de lucru al
Comisiei Profesionale pentru Regiunea de Dezvoltare N-V. Principalele aspecte dezbătute au fost
pregătirea

Clujului pentru obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană în/după 2020,

accesul la cultură, cultura şi spaţiul public urban.
- Agenţia Regională de Protecţia Mediului Cluj a răspuns solicitării biroului de-a comunica

numele specialistului cu drept de semnătură, care a întocmit documentaţia de urbanism PUZPădurea Făget şi ca urmare s-a organizat o întâlnire între dl. arh. Sorin Scripcariu-coordonatorul
proiectului, dl. arh. Gheorghe Elkan şi dl. arh. Vasile Mitrea, în care s-a analizat proiectul şi
impactul în zonă.
- În urma măsurii luate de Colegiul de Redacţie al Revistei „Urbanismul-serie nouă”, biroul
teritorial a oferit Universităţii Tehnice- Arhitectură şi Urbanism, câte 10 exemplare din fiecare
număr al revistei Urbanimul, pentru a ajunge în atenţia studenţilor şi cadrelor didactice ca premii
şi pentru a fi accesibile studiului din cadrul bibliotecii facultăţii.
- Biroul Teritorial întreprinde, în continuare, modalităţi pentru valorificarea Revistei Urbanismul.
Referitor la intenţia de a desface revista în cadrul Librăriei Universităţii Tehnice, propunerile
noastre se analizeaza de către avocata d-na Cerasela Popovici.
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- Pe parcursul lunii iunie au avut loc, la sediul biroului întâlniri legate de cartea „Cluj-50 de ani în
proiecte”, cu referire in special la Urbanism, la care au participat arhitecţi-urbanişti care contribuie
la editarea cărţii, sub egida Uniunii Arhitecţilor din România. Proiectul este în curs de finalizare.
- Biroul teritorial a făcut unele observaţii referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Comisiei de Examinare, observaţii care au fost transmise secretariatului acestei comisii.
- În urma solicitării Secretariatului Comisiei de Examinare s-a analizat şi s-a dat avizul favorabil al
biroului, pentru atestarea dreptului de semnătură a d-nei arhitect şef al judeţului Mureş, d-na arh.
Csortan Ilona.
- În data de 15 iunie, în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca, a avut loc şedinţa lunară a
Consiliului Civic Local, la care dl. arh. Gheorghe Elkan, reprezentantul teritorial, a participat din
partea Registrului Urbaniştilor din România. Ordinea de zi a şedinţei s-a axat pe dezbaterea PUGul Cluj, ocazie cu care s-au discutat observaţiile si sugestiile specialiştilor cu drept de semnatură.
S-a făcut referire şi la scrisoarea trimisă de către biroul teritorial, beneficiarului şi echipei de
elaborare a proiectului, prin care s-au prezentat anumite concluzii şi sugestii asupra PUG-ului.
- Domnul arh. Gheorghe Elkan, a participat în zilele de 16, 17 iunie a.c., la o conferinţă la Alba
Iulia corelată cu o vizită de lucru la Roşia Montană, alături de cei invitaţi, de organizatori, printre
care Urban Concept şi Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţ.
- În data de 17 iunie, la Bastionul Croitorilor s-a organizat seminarul interdisciplinar cu tema
"Identitatea oraşului românesc contemporan. Politică şi politici urbane”. Scopul seminarului a fost
acela de a defini un posibil parteneriat între activismul civic dedicat stării oraşelor din România şi
expertiza profesională din diferitele domenii care contribuie la configurarea unei identităţi a
aceloraşi oraşe. Seminarul a avut loc sub forma a două mese rotunde, în cadrul cărora
au intervenit arhitecţi, urbanişti, filosofi, activişti din societatea civilă. D-na arh. Constanţa Popa,
şefa biroului teritorial, a participat la cele două mese rotunde, exprimându-şi aprecierea asupra
calităţii dezbaterii şi a dialogului.
- D-na arh. Constanţa Popa a întreprins o vizită profesională la arhitectul şef al judeţului BistriţaNăsăud, dl. arh. Victor Michiu-Dinescu, în intenţia lansarii unei invitaţii la întâlnirile preconizate
la sediul biroului teritorial RUR.
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- Biroul Teritorial, prin reprezentantul teritorial, dl. arh. Gheorghe Elkan, a participat, la invitaţia
Fundaţiei Carpatica, la lansarea numărului 21 al Revistei Oraşul.
- Pentru a facilita documentarea specialiştilor cu drept de semnătură, biroul teritorial a transmis în
format electronic, specialiştilor din zona de dezvoltare N-V şi Centru, o listă cu actele normative
necesare întocmirii planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi un înscris de
intenţie pentru dezbaterea unor teme în semestrul al doilea.
- În ideea informării specialiştilor înscrişi în RUR, ca urmare la unele solicitari adresate
secretariatului - s-au retransmis în format electronic - modalităţile de plată a tarifelor şi alte date
necesare achitării tarifului cu referire atât la proiectele în curs cât şi la cele restante.
- În cadrul biroului s-au analizat documentele transmise de secretariatul Comisiei de Examinare,
referitor la conţinutul dosarului de înscriere în RUR. În acest sens s-au transmis unele
precizări/întrebări.
- Pentru a reuşi să aducem un aport de calitate în demersul şi finalitatea documentaţiilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului, se preconizează organizarea la sediul biroului teritorial RUR
întâlniri lunare cu urbanişti şi specialişti cu experienţă în promovarea studiilor de urbanism,
arhitecţi şefi, persoane cu responsabilităţi în administraţia locală.
În textul înştiinţării s-a reiterat ideea că specialiştii urbanişti sunt responsabili ai calităţii în
activitatea de elaborare şi finalizare a proiectelor, fiind nevoie de o conlucrare profesională
susţinută şi s-au solicitat sugestii şi propuneri actuale şi de interes atât în domeniul proiectării cât
şi în domeniul gestionării proiectelor de urbanism şi amenajarea teritoriului, raportat la zonele sau
teritoriul aferent intereselor lor. Textul este anexat raportului.

Arh. Gheorghe ELKAN
Reprezentant teritorial
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