Dragi prieteni şi susţinători ai

Planwerk Cluj Napoca,

��������

după 3 luni, Planwerk vă trimite din nou veşti.În acest timp au
avut loc unele modificări pe care dorim să vi le prezentăm în acest
buletin.
Planwerk Cluj Napoca există în continuare alături de asociaţiile
cu acelaşi nume din Germania, dar familia Planwerk are un nou
Datorită faptului că din motive juridice în România asociaţiile nu
pot participa la licitaţii publice şi concursuri, am înfiinţat aici
o societate cu răspundere limitată. Biroul nostru de proiectare
se află în continuare la Cluj Napoca, sigla noastră s-a modificat
puţin, în România s-au schimbat codurile poştale iar noi avem o
adresă nouă de e-mail: office@planwerkcluj.org.
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Vestea noii înfiinţări s-a răspândit cu repeziciune şi tânăra noastră firma a fost invitată deja în vară să prezinte metodica
şi rezultatele Planwerk din Cluj domnului primar al municipiului Sibiu, Klaus Johannis. Cu această ocazie a fost
abordată şi tema planului urbanistic general (PUG) care a fost elaborat între 1992 – 1997 şi care nu mai corespunde
situaţiei şi nevoilor actuale ale oraşului.

În septembrie am fost invitaţi să participăm alături de colegii de la Sibiu la o licitaţie pentru studiul de fundamentare al
viitorului plan urbanistic general. Lunea trecută am fost anunţaţi din partea primăriei Sibiu că SC Planwerk SRL a câştigat
licitaţia.
Planwerk Cluj Napoca intră astfel într-o nouă etapă. După ce am putut pune la dispoziţia municipalităţii clujene un proiect
pentru planificarea urbană cu o finanţare germană, în prezent avem ocazia de a elabora noi perspective pentru oraşul
Sibiu. De această dată însă, finanţarea este preluată de partea română reprezentată de administraţia locală din Sibiu.
În următoarele săptămâni şi luni ne vom ocupa intensiv
de pitorescul oraş de pe malurile Cibinului, oraş cu o
străveche tradiţie germană.
Din 1999 Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică
(gtz) desfăşoară aici un proiect de restaurare a centrului
istoric, cu care putem găsi puncte de convergenţă,
încercând astfel să ne aducem contribuţia la istoria
germanilor din Sibiu.
Ne bucurăm de această nouă provocare şi vă vom ţine la
curent şi pe viitor prin intermediul Buletinului Planwerk.
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