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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest –Aprilie 2013

-La sfârşitul lunii martie, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la audierea publică cu titlul
,,Regionalizarea României – între pericole și oportunități”, organizată la Facultatea de Ştiinţe
Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș Bolyai de către Coaliția 52 și Academia
de Advocacy. Atât convocarea cât şi materialele primite au fost transmise şi specialiştilor înscrişi în
RUR, fiind invitaţi să își exprime opinia în cadrul audierii publice, prin formularea documentată și
argumentată, în scris, a răspunsurilor la câteva întrebări prestabilite. Cu această ocazie s-au înmânat
reprezentanţilor instituţiilor organizatorice câteva exemplare ale numărului 11 al revistei
“Urbanismul-seriei nouă” cu tema “Regionalizare”.
- La invitaţia preşedintelui OART, dl. arh. Szabolcs Guttmann, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat
la

lansarea

cărţii

cu

vânzare

„Sublim

şi

haos

în

oraşele

Transilvaniei

zece răspunsuri esenţiale de la un expert: Szabolcs Guttmann- un interviu realizat de Marius Benţa”.
Cartea face o scurtă incursiune în istoria arhitecturii şi urbanismului din Transilvania, respectiv
încearcă o prezentare succintă a situaţiei la zi, în ceea ce priveşte starea de fapt, cu eşecuri şi reuşite
în privinţa eforturilor de punere în valoare a moştenirii arhitecturale. Lipsa strategiilor consecvente
în acest sens ne duce inevitabil în zona haosului urbanistic şi nu numai. Ulterior lansării cărţii, prin
grija Editurii Bibliotek, Biroul teritorial a sprijinit promovarea cărţii, punând la dispoziţia celor
interesaţi volumul proaspăt lansat.
- La biroul teritorial s-a organizat o întâlnire profesională, cu participarea d-lui arh. Gheorghe
Elkan, d-lui preşedinte OART arh. Szabolcs Guttmann, d-lui preşedinte OAR arh. Şerban Ţigănaş,
d-lui arh. Vasile Mitrea, d-lui arh. Emanoil Tudose, d-lui prof. univ. dr. geograf Vasile Surd, d-lui
decan al Facultăţii de Arhitectură Cluj-Napoca- conf. univ. dr. arh. Romulus Zamfir, d-na arh.
Constanţa Popa, legat de materialele apărute pe site-ul de licitaţii prin care Primăria Mun. Cluj1
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Napoca a lansat concursul pentru proiectul „Intocmire SF, PUD, studiu geotehnic şi topografic
pentru obiectivul de investiţii Complex de agrement-baza sportivă cu amplasament pe str.
Alexandru Vaida Voievod-Cartodrom Gheorgheni”. Printre altele, discuţiile s-au conturat şi în jurul
caietului de sarcini elaborat de Primăria Cluj-Napoca „pentru proiectare şi întocmire studii necesare
în vederea promovării obiectivelor de investiţii proprii ale municipiului Cluj-Napoca”, în urma
căruia s-a întocmit o scrisoare adresată primăriei prin care semnatarii s-au opus categoric iniţiativei
de a contracta într-un pachet unic toate serviciile de planificare şi proiectare ale tuturor investiţiilor
publice preconizate.
- La biroul teritorial au fost primite sesizări documentate din partea unor specialişti urbanişti, legat
de distrugerea Pădurii Făget din Cluj, prin apariţia unui panou-reclamă pe strada Făgetului, ce
reprezenta o propunere de lotizare extrasă probabil dintr-un PUD/PUZ. Reprezentanţii biroului au
elaborat două adrese care au fost transmise d-nei arhitect şef Ligia Subţirică – din cadrul Primăriei
Mun. Cluj-Napoca şi d-lui director executiv Grigore Crăciun- Agenţia de Protecţia Mediului ClujNapoca, prin care s-a transmis materialul-protest şi s-au solicitat lămuriri privind proiectul avizat. În
prezent se aşteaptă răspuns din partea instituţiilor. În şedinţa Consiliului Civic Local, la care a
participat d-na arh. Constanţa Popa, subiectul a fost introdus pe ordinea de zi şi dezbătut specialişti.
- În data de 4-6 aprilie a.c. d-na arh. Constanţa Popa a participat la a XIII- a Conferinţă Naţională
Urban Concept- dezvoltare urbană modernă în România, organizată de asociaţia “Oameni şi
companii”, la Hotelul Piatra Mare din Poiana Braşov. Discuţiile au gravitat în jurul subiectelor
referitor la Instrumente de Dezvoltare teritorială, Evoluţia spaţiului rural, mobilitate urbană, etc.
- Pe parcursul lunii aprilie, reprezentanţii biroului au participat la şedinţele Comisiei Tehnice de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Cluj şi a Primăriei Mun. ClujNapoca.
- La invitaţia Primăriei Cluj-Napoca, d-na arh. Cosntanţa Popa a participat la dezbaterea finală
referitoare la reamenajarea Pieţei Mihai Viteazu.
- OART împreună cu Biroul teritorial RUR a organizat în data de 10 aprilie, o nouă „Seară de
Arhitectură”, din seria Sublim şi haos în arhitectură şi urbanism-prezentări şi dezbateri profesionale
cu specialiştii arhitecţi-urbanişti. Invitaţii evenimentului au fost arhitecţii din echipa Arhimar, care
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au expus, printre altele, mult contestatul proiect de pe malul Lacului Gheorgheni, oferind răspunsuri
şi explicaţii la întrebările adresate. Concluziile urmează să fie comunicate.
- La solicitarea Colegiului Redacţiei Revistei Urbanismul-serie nouă, s-au transmis pe cale
electronică invitaţiile de a participa în data de 24 aprilie, la Bucureşti, la masa rotundă cu subiectul
“Educaţia profesioniștilor – despre oraș și teritoriu”, decanilor facultăţilor de Geografie, Arhitectură
şi Urbanism, Ştiinţe politice, administrative şi ale comunicării.
- Biroul teritorial a elaborat raportul pentru activitatea desfăşurată în perioada mandatului
Consiliului Superior actual (ianuarie 2011 – aprilie 2013).
- Din cadrul biroului teritorial s-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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