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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest –Aprilie- Mai 2012
Biroul Teritorial Nord-Vest şi în luna mai a luat parte la viaţa publică legată de o serie de întâlniri care au
vizat teme directe sau indirecte cu urbanismul şi amenajarea teritoriului în sprijinul candidaţilor în cursa
electorală.
- La sfârşitul lunii aprilie d-na arh. Constanţa Popa- şef birou, a participat la audierea publică organizată de
Grupul de Iniţiativă Lobby pentru Cluj, Consiliul Civic Local, Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor, Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, “Acţionăm Responsabil”- Reţeaua Socială RSC,
Televiziunea Transilvania Live! şi Ziarul Făclia, intitulată „Lider şi proiect pentru Cluj- „Stiu clujenii cum
să îşi aleagă administratorii?”, fiind invitaţi candidaţii la funcţia de primar, consilieri locali, consilieri
judeţeni, pentru alegerile locale din 2012, reprezentanţi mass-media, politicieni și reprezentanți ai
diverselor grupuri de interese legitime.
Intenţia audierii publice a fost de a inventaria depoziţiile depuse şi a sintetiza problemele identificate de
depozanţi, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a identifica soluţiile propuse şi a le cataloga în funcţie de
importanţa în ceea ce priveşte profilul candidatului la alegerile locale şi proiectele comunitare dorite de
cetăţenii din Cluj-Napoca de la noua administraţie.
Fiecare candidat a prezentat modul propriu de abordare în problemele identificate şi soluţiile avute in
vedere, aducându-şi contribuţia în definirea şi adoptarea politicilor publice de interes local pentru
segmente specifice din municipiul Cluj-Napoca.
- Biroul Teritorial a organizat la sediul biroului, două întâlniri profesionale cu bătaie mai lungă la care au
fost prezenţi: dl. conf. univ. dr. arh. Vasile Mitrea, dl. arh. Emanoil Tudose- reprezentant al judeţului Cluj
în Grupul de Lucru al Comisiei Profesionale, reprezentanţi ai OAR- dl. preşedinte arh. Şerban Ţigănaş,
OAR-T- dl. Marcel Crişan, UAR- dl. arh. Eugen Pănescu, dl. conf. dr. arh. Romulus Zamfir- decanul
Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca, fiind discutate probleme conform temelor întâlnirii
: prima privitor la intervenţiile în contextul dezvoltării urbanistice de tip extensiv în detrimentul cadrului
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ambiental natural şi amenajat în Parcul Est- zona Lacului Gheorgheni şi alte zone din Cluj afectate în
prezent de lipsa de reglementărilor specifice zonei, a doua despre un material comun arhitecţi-urbanişti în
principial legat de avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului precum şi
administrarea pregătirii investiţiilor publice - cu prioritate

despre constituirea Comisiei Tehnice de

Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, instituţia arhitectului şef, despre proiectelele de investiţii publice
şi probleme particulare referitoare la proiecte de urbanism din municipiul Cluj.
A fost apreciata initiaţiva unor discuţii profesionale între organismele breslei şi s-a propus ca acestea să se
materializeze într-un document informativ şi creativ.
Astfel, în urma discuţiilor s-a stabilit un parteneriat local-regional între instituţiile şi organismele prezente
cât şi elaborarea unei scrisori comune care va fi transmisă candidaţiilor la alegerile locale din iunie 2012
prin mass-media şi direct, la întâlnirile publice în curs.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan şi d-na arh. Constanţa Popa au participat în data de 16 mai la prima reuniune a
Comitetului Ştiintific pentru Planul de Dezvoltare Regională 2014 - 2020, organizată de Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord-Vest- privind constituirea Comitetului Ştiinţific şi importanţa rolului acestuia
în ghidarea - din punct de vedere academic - a activităţii de planificare a dezvoltării regionale pentru
Transilvania de Nord pentru perioada 2014-2020.

- Reprezentanţii biroului teritorial au participat la şedinţele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului
şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, unde au fost analizate proiectele de urbanism
în curs cu problematici complexe de amplasament, indici urbanistici, şi conformarea cu cadrul.
- În cadrului biroului teritorial s-a analizat sesizarea primită din partea d-nei Lavinia Tămaş, prin OAR-T
cu referire la şantierul în stadiu de fundaţii şi pereţi demisol abandonat din anul 2009, situat în Floreşti pe
strada Valea Gârboului f.n. Sesizarea este în curs de soluţionare, solicitându-se în acest sens arhitectului şef
al comunei Floreşti mai multe detalii legat de proiect.
- Specialiştii cu drept de semnătură din zona N-V şi Centru au fost informaţi prin e-mail de organizarea
unor evenimente notabile – dezbateri, conferinţe, expoziţii.

2
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

- În cadrul biroului s-au analizat câteva probleme privind un dosar pentru înscrierea în stagiul profesional şi
un dosar în vederea dobândirii dreptului de semnătură din partea unui arhitect şef de profesie inginer.
Comisiei de Examinare i s-au solicitat lămuriri în acest sens, urmând a se soluţiona problemele.
- 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.

Reprezentant teritorial
arh. Gheorghe ELKAN
Şef birou

Secretar asistent

arh. Constanţa POPA

Adina MĂTIEŞ
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