BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 15/13.02.2012

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest –Ianuarie - Februarie 2012
- La începutul acestui an Biroul Teritorial şi-a propus ca obiectiv o colaborare de mai mare
deschidere cu administraţiile publice, locale şi judeţene, şi de asemenea cu specialiştii cu drept de
semnătură. În acest sens biroul a trimis către Primăria Cluj-Napoca o adresă prin care s-a revenit
asupra unei solicitări mai vechi legate de consultarea Proiectului de Modernizare al Parcului
Central „Simion Bărnuţiu” şi a Cazinoului, în baza atenţionărilor cetăţenilor şi specialiştilor şi nu
în ultimul rând a mass-mediei, faţă de modul neobişnuit de a trata fondul dendrologic. Primăria a
răspuns afirmativ scrisorii, organizând o întâlnire la care au participat: reprezentantul biroului, dl.
arh. Gheorghe Elkan, preşedintele Comsiei Teritoriale de Disciplină Nord-Vest, dl. prof. univ. dr.
geograf Vasile Surd, reprezentantul Grupului de lucru N-V al Comisiei Profesionale, dl. arh.
Emanoil Tudose şi dl. conf. dr. arh. Vasile Mitrea. În urma acestei întâlniri şi a analizării celor
expuse de şeful de proiect, reprezentanţii RUR-ului au elaborat un material prin care au fost
punctate amendamente, sugestii şi observaţii considerabile. Anexăm prezentei copia scrisorii spre
luare la cunoştinţă.
- La invitaţia Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la
şedinţele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, fiind dezbătute subiecte de
interes pentru municipiul Cluj-Napoca- ex. PUZ-ul pentru ştrandul municipal, PUZ-ul Centrului
Cultural Transilvania. În legatură cu aceste proiecte au fost ridicate o serie de probleme ce vor fi
aduse la cunoştinţa Comisiilor profesionale şi de disciplină.
- Primăria Municipiului Cluj-Napoca a solicitat biroului teritorial un punct de vedere detaliat
şi motivat privind alternativa finală a planului „Actualizare Plan Urbanistic General al
municipiului Cluj-Napoca” şi finalizarea Raportului de mediu, documente primite pe CD. Pentru a
da curs solicitării în timp util, în cadrul biroului s-au analizat aceste documente şi se lucrează la
elaborarea punctului de vedere. De asemenea, reprezentanţii biroului au primit invitaţia din partea
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primăriei, de a participa la şedinţa de dezbatere publică a PUG-ului şi a Raportului de Mediu, în
vederea obţinerii avizului de mediu, în data de 7.03.2012, moment în care se pot face cunoscute
observaţiile şi sugestiile pe marginea subiectului anunţat. Concluziile se vor transmite în timp util
Agenţiei de Mediu, iar după dezbatere forurilor interesate.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a participat în data de 18 ianuarie 2012 la dezbaterile Consiliului
Civic Local având ca temă principală PUG-ul Cluj-Napoca şi evoluţiile proiectului comunitar
“Centrul Cultural Multifuncţional Cluj”. În urma participării la această întâlnire, dl. Elkan a
elaborat un material ce cuprinde câteva observaţii şi aspecte semnalate referitor la cele discutate,
material transmis tuturor celor prezenţi la şedinţă.
- La sediul biroului a avut loc o întâlnire profesională, pe baza editării cărţii „Clujul în
proiecte -50 de ani de urbanism şi arhitectură – 1960 – 2010”, la care au participat arhitecţiurbanişti, stabilindu-se evenimentele care vor avea loc odată cu lansarea cărţii.
- La invitaţia Fundaţiei Culturale Carpatica, dl. arh. Elkan a participat la vernisajul expoziţiei
de arhitectură “Opera lui Dan Sergiu Hanganu- Canada, Montreal” eveniment care a avut loc în
data de 26 ianuarie a.c. şi care a fost completat de o masă festivă organizată de OAR Transilvania
în cinstea autorului -coleg şi prieten cu unii dintre arhitecţi-urbanişti- prezent la Cluj împreună cu
soţia sa.
- În data de 30 ianuarie a.c. dl. arh. Elkan a participat la invitaţia d-lui preşedinte al Ordinului
Arhitecţilor din România- Filiala Transilvania, dl. arh. Szabolcs Guttmann, la o întâlnire la care au
au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, dl. primar interimar Radu Moisin şi
d-na arh. şef Ligia Subţirică, împreună cu un număr considerabil de arhitecţi şi urbanişti pentru o
discuţie referitoare la o mai mare transparenţă viitoare în colaborarea cu administraţia locală,
precum şi pentru detalii referitoare la unele priorităţi locale.
- Biroul Teritorial a primit o solicitare din partea Consiliului Judeţean Cluj cu privire la
clarificarea unei situaţii având ca obiect „Varianta ocolitoare Sud a Municipiului Cluj-NapocaTronson Calea-Someşeni-Borhanci”, ramificaţia ce se desprinde din aceasta către şoseaua
ocolitoare Vâlcele-Apahida peste Pârâul Zăpodie. Consultând planşele din PUG care fac referire la
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zonă, dl. arh. Elkan a avut o întrevedere cu d-na arh. Sanda Oltean- p. arhitect şef de judeţ pentru
clarificarea situaţiei în discuţie.
- Reactualizându-se Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism care
funcţionează la nivelul Consiliului Judeţean, biroul teritorial a fost solicitat să desemneze doi
membri în comisie care să reprezinte Registrul Urbaniştilor din România. Pentru a da curs
solicitării s-a transmis un e-mail specialiştilor cu drept de semnătură din judeţul Cluj pentru a-şi
exprima disponibilitatea de a face parte din Comisiile de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din
judeţul Cluj. În urma răspunsurilor primite, s-a transmis Consiliului Judeţean lista cu specialiştii
care sunt dispuşi să participe în comisie, conform competenţelor acestora.
Cu această ocazie s-a conceput o scrisoare care se va transmite în teritoriu referitor la modul
în care, potrivit legii, se recomandă organizarea Comisiilor Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism.
- Dorind să avem în continuare o bună colaborare cu specialiştii cu drept de semnătură din
zona N-V şi Centru, s-au trimis e-mailuri cu ultimele legi/OG apărute în luna decembrie 2011,
care au tangenţă cu domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului, au fost informaţi cu privire la
apariţia ultimului număr al Revistei Urbanismul şi a modalităţilor de achiziţionare. De asemenea
s-a transmis anunţul apărut pe site-ul Ministerului Justiţiei cu privire la dobândirea calităţii de
expert tehnic judiciar având specializarea urbanism şi amenajarea teritoriului. Această informaţie a
creat feed-backuri, prin care se atrăgea atenţia asupra caracterului discriminatoriu prin care se face
selecţia participanţilor (academicieni, profesori universitari sau conferenţiari universitari, doctor
docent ori doctor), în acest sens sugerându-se implicarea Registrului Urbaniştilor în organizarea
unor astfel de concursuri, dându-li-se posibilitatea tuturor celor înscrişi în RUR să dobândească
calitatea de expert tehnic.
- În data de 16 februarie dl. arh. Elkan Gheorghe a participat la Conferinţa de Închidere a
Proiectului TICAD- proiect ce are ca obiectiv principal dezvoltarea integratã a teritoriului de
aproximativ 158.000 kmp care reprezintã bazinul râului Tisa si este focalizat pe reducerea
riscurilor naturale si antropice ce afecteazã mediul natural, având 16 parteneri din 5 tãri, din care 3
parteneri sunt din România: MDRT, URBANPROIECT şi Universitatea Babe;-Bolyai –
3
Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu nr. 6, ap. 4; Tel: 0364-805.634 Fax: 0364-805.635; e-mail: rurcluj@rur.ro

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. Întâlnirea a fost organizată de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, la care au participat reprezentanţi ai ministerului la nivel de secretar de
stat (dl. Eugen Curteanu), Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” prin dl. arh dr.
Liviu Ianăşi- moderator, d-na Simona Munteanu din partea Consiliului Superior al Registrului
Urbaniştilor din România, arhitecţi şefi de judeţe, fiind dezbătut proiectul TICAD- de la iniţiativă
la proiect şi rezultatele acestuia, printr-o serie de conferinţe şi ateliere de lucru.
- Dl. arh. Elkan şi d-na arh. Constanţa Popa au participat în cadrul Primăriei Cluj-Napoca la
dezbaterea publică privind pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu şi reabilitarea zonei
Cetăţuia. Au fost prezenţi reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor din România, ai Registrului
Urbaniştilor din Romania, reprezentanţi ai societăţii civile şi reprezentanţi ai mass-mediei. În
concluzie biroul teritorial şi OAR Transilvania au emis un înscris comun cu privire la cele
discutate, precum şi unele precizări legate de actul de prestare a serviciilor de proiectare.
- În cadrul biroului s-au analizat şi s-au făcut observaţii referitor la Rapoartele prezentate în
şedinţa Consiliului Superior din data de 12 ianuarie a.c.- Raportul Comisiei Profesionale, Raportul
Directorului Executiv, la Regulamentul Comisiei de Examinare şi Evidenţa contabilă.
- Pentru sesiunea Comisiei de Examinare programată pentru luna martie a.c., s-a depus un
singur dosar în vederea examinării dobândirii dreptului de semnătură. În urma analizei dosarului,
s-a elaborat punctul de vedere al biroului şi dosarul a fost transmis secretariatului Comisiei de
Examinare.
- Biroului 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.

Arh. Gheorghe ELKAN
Reprezentant teritorial
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