planwerk

cluj napoca

Dragi prieteni şi susţinători ai
Planwerk Cluj Napoca,
am repurtat un succes deosebit la cea de-a cincea ediţie a Bienalei de Arhitectură
de la Bucureş ti, fiind distinşi de către un juriu internaţional prezidat de domnul Dan
Sergiu Hanganu, cu Medalia de Aur la secţiunea de urbanism, pentru un concept de
transformare urbană durabilă în Cluj-Napoca. Acesta prevede activarea zonelor mai
puţin dezvoltate din apropierea centrului, ca centre secundare pentru prestări de servicii, care să scadă presiunile de dezvoltare din centrul vechi şi revitalizarea zonelor
industriale puţin utilizate.
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La fel de apreciată a fost şi încercarea noastră de a împleti perspectivele urbanistice cu definirea unei idei
călăuzitoare pentru dezvoltarea viitoare a oraşului ca centru medical regional, ca centru de prestări de
servicii şi ca oraş al târgurilor şi expoziţiilor. Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei (MLPTL)
a manifestat un interes deosebit faţ ă de strategia noastră de dezvoltare a unor elemente funcţionale în oraş
şi stabilirea paşilor prioritari pentru dezvoltare, sub forma unor planuri de măsuri. Ministerul consideră că
acesta reprezintă un nou instrument în aplicarea practică a planurilor urbanistice generale. Astfel am fost
distinşi de către domnul ministru Miron Tudor Mitrea cu Premiul I al bienalei, în valoare de 100 milioane de
lei (3000 euro).
Doamna secretar de stat Ileana Tureanu a subliniat încă o dată intenţia ministerului de a pune la dispoziţie
mijloacele financiare necesare continuării proiectului după terminarea finanţ ării germane. Planwerk Cluj Napoca va trebui să efectueze studii de caz pentru problemele caracteristice din dezvoltarea oraş elor din
România. De asemenea va propune modele pentru reînnoirea planificării urbane prin introducerea unor noi
instrumente de planificare sub forma unor proiecte exemplare.
Şi administraţia oraşului de pe Someş s-a bucurat în mod deosebit de înalta distincţie pe care am primit-o.
Aceasta reprezintă o bază importantă pentru masa rotundă care debutează în luna decembrie pentru a
discuta conceptele de dezvoltare urbană cu administraţia locală şi regională, instituţii, reprezentanţi ai diferitelor grupări de interes şi opinia publică. Administraţia locală a desemnat colectivul Planwerk să coordoneze
aceste manifestări şi a cerut sprijinul acestuia pentru punerea în aplicare a primelor măsuri concrete.

Uniunea Arhitecţilor din România (UAR) organizează între 20.11 şi 10.12. 2002 la Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureş ti, o expoziţie cu cele aproximativ 120 de lucrări înscrise la
secţiunile urbanism, arhitectură, amenajări interioare, restaurare şi publicaţie de specialitate.
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