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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest –Iunie 2012
Activitatea principală a biroului teritorial, pe parcursul lunii iunie, a fost acţiunea de încheiere a unui
parteneriat între instituţiile reprezentative ale breslei arhitecţilor şi urbaniştilor, dintre care: reprezentanţii
Registrului Urbaniştilor din România- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, Ordinul
Arhitecţilor din România-Filiala Transilvania, Uniunea Arhitecţilor din România- Filiala Nord-Vest şi
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, ocazie cu care concluzionându-se discuţiile şi problemele cele mai
importante, s-a elaborat o adresă - care cuprinde aspecte directe privind urbanismul şi amenajarea
teritoriului, organizarea comisiilor tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, atribuţiile arhitectului
şef, probleme privind spaţiile publice, proiectele de investiţii publice şi probleme particulare referitoare la
proiecte de urbanism din municipiul Cluj-Napoca, etc.,- toate acestea în întâmpinarea activităţii şi
strategiilor de lucru pentru noii primari, preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai prefecturilor.
În acest sens în cadrul biroului s-au organizat întâlniri profesionale cu reprezentanţii parteneriatului, s-a
finalizat şi însuşit materialul adresei care a fost semnat în vederea transmiterii către administraţii.
Înscrisul comun a fost transmis până în prezent Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Consiliului Judeţean
Cluj şi Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, intenţionându-se să fie transmis şi administraţiilor publice din
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi Centru.
Ataşăm prezentei materialul respectiv cu propunerea de a fi multiplicat şi distribuit membrilor Consiliului
Superior pentru ca ulterior, conform aprecierilor făcute asupra conţinutului să poată fi diseminat în
teritoriu.
În perioada următoare se va urmări modul în care adresa va fi recepţionată de destinatari, pentru ca
în cazul în care aceştia vor dori, să fie organizată o întâlnire cu reprezentanţii administraţiei publice şi
mass-media, ocazie la care semnatarii vor putea prezenta exemplificări.
În continuare în cadrul biroului se fac pregătiri pentru organizarea unei conferinţe de presă pe aceasta
temă cu participarea cât mai largă a mass-mediei.
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- Pe parcursul lunii iunie reprezentanţii biroului teritorial au participat la două audieri publice organizate
de Grupul de Iniţiativă Lobby pentru Cluj, Consiliul Civic Local, unde au fost 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, având ca teme: “Pata Rât- Soluţii de
pentru incluziunea socială, economică şi educaţională”; ”Viziunea dezvoltării durabile a Clujului”.
- În data de 20 iunie, Uniunea Arhitecţilor din România- Filiala Regională N-V Transilvania, Ordinul
Arhitecţilor din România- Filiala Transilvania şi Biroul Teritorial N-V- RUR a organizat la Bastionul
Croitorilor o expoziţie şi conferinţă sub egida “Convorbiri urbane”, din seria evenimentelor care au
precedat lansarea cărţii “Cluj-Napoca-50 de ani în proiecte”. La conferinţa “Continuitate şi discontinuitate
în dezvoltarea urbană şi arhitecturală a municipiului Cluj-Napoca” au luat cuvântul unii dintre autorii cărţii,
profesori de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism şi de la Universitatea Babeş-Bolyai, inclusiv dl. arh.
Gheorghe Elkan - reprezentantul biroului teritorial.
- În cadrul biroului s-au analizat patru dosare în vederea atestării pentru dobândirea dreptului de semnătură
şi un dosar pentru înscrierea în stagiu. În urma analizei au fost formulate puncte de vedere pentru fiecare
dosar în parte şi au fost transmise secretariatului Comisiei de Examinare. În vederea bunei organizări a
sesiunii de atestare din data de 26 iunie, li s-au comunicat candidaţilor toate detaliile privind participarea
lor la data menţionată.
- 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.
- 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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