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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest –Septembrie 2011
- Biroul Teritorial a avut în vedere continuarea organizării Comisiilor Teritoriale de
Disciplină, trimiţând membrilor comisiei teritoriale N-V şi Centru, prin e-mail în data de 2
septembrie a.c., solicitarea de-a ne transmite CV-urile lor actualizate, în ideea nominalizării
preşedintelui comisiei. Până în prezent s-au primit 5 CV-uri. Scopul este, ca la şedinţa Consiliului
Superior din 22 septembrie, să se aprobe propunerile şi comisiile teritoriale să poată funcţiona
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină.
Biroul Teritorial a contactat telefonic, arhitecţi-urbanişti cu experienţă dintre membrii
Comisiilor teritoriale din zona N-V şi Centru pentru a fi propuşi ca preşedinţi ai comisiilor. În
acest sens, pentru comisia teritorială de disciplină N-V s-a propus desemnarea d-lui Prof. Univ.
Dr. Geograf Vasile Surd (Cluj-Napoca), iar pentru comisia teritorială de disciplină Centru d-na
arh. Ruxandra Berszan (Harghita), cu acordul acestora.
- Biroul Teritorial a răspuns scrisorilor venite din partea autorităţilor publice: Consiliul
Judeţean Satu Mare şi

Primăria oraşului Ardud, jud. Satu Mare, prin care se solicita

nominalizarea unui reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România în comisiile de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. În acest sens s-au elaborat scrisori prin care s-a răspuns
solicitarilor, ataşându-se o listă cu specialiştii cu drept de semnătură din teritoriul aferent
autorităţilor interesate.
- La solicitarea secretariatului Comisiei de Examinare şi având în vedere necesitatea
cunoaşterii programelor de master/studii academice postuniversitare de amenajarea a teritoriului şi
urbanism de la universităţile din ţară, s-au analizat toate masterele/cursurile postuniversitare de pe
site-urile facultăţilor din zona N-V care au legătură cu acest domeniu. S-a făcut o listă cu toate
detaliile care sunt necesare: denumire program, durata program, nr. total de credite, programa
analitică în detaliu şi s-au transmis la secretariatul comisiei spre analiză. Menţionăm că există un
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interes deosebit şi din partea arhitecţilor şefi (ne-arhitecţi) cu privire la masterul care va fi
considerat necesar pentru a creşte gradul de pregătire profesională. Găsim oportună clarificarea
faptului dacă înscrierea şi absolvirea masterului recunoscut de RUR este o „garanţie” a menţinerii
acestora pe post.
- În cadrul biroului s-a analizat fişa tip-stagiu, primită din partea secretariatului Comisiei de
Examinare; de menţionat este calitatea şi profesionalismul cu care s-au sintetizat şi marcat
punctele necesare a fi transmise în fişă, nefiind trimise observaţii/întrebări. De asemenea s-a
discutat şi Sinteza Comisiei Centrale de Disciplină din data de 27.07.2011, generând dezbateri
referitoare la explicaţiile şi speţa d-nei avocat Cerasela Popovici.
- Fiind interesaţi de desfăşurarea şedinţelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, s-a transmis doamnei arhitect Şef
solicitarea de a fi informaţi cu privire la data când vor avea loc aceste şedinţe pentru a participa şi
reprezentanţi ai Registrului Urbaniştilor din România- N-V în cadru organizat la întâlniri de acest
gen în cadrul Primariei.
- Biroul teritorial a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu) legate de
modalităţile de plată a tarifelor, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în stagiu, etc.
- Biroul Teritorial Cluj are intenţia de a organiza la începutul lunii Octombrie o
dezbatere/grup de lucru referitor la PUG Cluj, ca şi o continuare a unei întâlniri care a avut loc la
începutul lunii Februarie a.c. la Bastionul Croitorilor. Se doreşte a se invita echipa elaboratoare,
beneficiarul (Primaria Cluj-Napoca-Primar, Arhitect Şef) dar şi arhitecţi/urbanişti care au
participat la întâlnirea din februarie, fiind interesaţi de evoluţia PUG-ului.

Arh. Gheorghe ELKAN
Reprezentant teritorial
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