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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest – 15 Noiembrie – 13 Decembrie 2012
- Pe parcursul acestor luni, reprezentanţii biroului teritorial au participat la patru întâlniri organizate
de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca referitor la Pietonizarea străzii M. Kogălniceanu, în cadrul
cărora s-a constituit un grup de lucru în vederea analizării atât a propunerii de amenajare existentă (cu
parking pe str. Kogălniceanu), cât şi nemulţumirile exprimate de societatea civilă pe marginea acestui
proiect. Administraţia publică a lansat această invitaţie pentru a lua o decizie ţinând cont de opiniile,
amendamentele şi observaţiile specialiştilor consultaţi. Majoritatea celor prezenţi la aceste dezbateri s-au
exprimat deja în favoarea organizării unui concurs de soluţii pentru amenajarea străzii Kogălniceanu.
Aceste întâlniri vor continua până se va lua o decizie finală, oportună pentru zonă cât şi pentru locuitorii
oraşului Cluj-Napoca.
- În cadrul biroului teritorial s-a analizat adresa primită din partea Primăriei oraşului Abrud, jud.
Alba, prin care solicita desemnarea unui specialist atestat RUR în Comisia Tehnică de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism. În vederea soluţionării cererii, s-a transmis un e-mail tuturor specialiştilor cu
drept de semnătură din judeţul Alba prin care au fost rugaţi să-şi exprime disponibilitatea de a face parte ca
specialist atestat RUR în comisia tehnică a oraşului Abrud. Fiindcă domnul arh. Iulian Onişoru a răspuns
pozitiv adresei, a fost încheiată o convenţie profesională cu acesta şi s-a transmis disponibilitatea dânsului
împreună cu datele de contact primăriei oraşului Abrud.
- La solicitarea Primăriei oraşului Huedin, specialiştii cu drept de semnătură din judeţul Cluj au fost
informaţi prin e-mail cu privire la concursul în vederea ocupării postului de arhitect şef din cadrul primăriei
oraşului Huedin, apărut pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP). Deoarece printre
condiţiile necesare ocupării postului nu era menţionată cerinţa de a avea cunoştinţe/experienţă legate de
urbanism şi amenajarea teritoriului, biroul teritorial a transmis o scrisoare adresată primăriei prin care s-a
recomandat ca atribuţiile şi cerinţele amintite de OG 7/2011 legate de funcţia arhitectului şef să fie
specificate în fişa postului.
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- La invitaţia Consiliului Civic Local, d-na arh. Constanţa Popa, a participat la masa rotundă
organizată la Casa de Cultură a Studenţilor, dezbatere prin care candidaţilor la alegerile parlamentare din 9
decembrie 2012 care reprezintă judeţul Cluj, li s-a oferit posibilitatea să-şi prezinte viziunea asupra unor
teme de interes major.
- Reprezentanţii biroului au participat la şedinţele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.
- La solicitarea secretariatului central RUR de a transmite datele referitoare la numărul de absolvenţi
diplomaţi pe anul 2012 din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism, s-a contactat facultatea pentru
furnizarea acestor informaţii, care ulterior au fost transmise secretariatului RUR.
- În cadrul biroului s-au analizat şi s-au înregistrat două dosare, unul pentru înscrierea în stagiul RUR
şi altul pentru dobândirea dreptului de semnătură.
- 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
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