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Premiul I la concursul din Cluj

Jocuri de apă şi platani în Piaţa Unirii din Cluj

Dragi prieteni şi colegi,

Duminică 13 martie, echipa Planwerk a fost
declarată oﬁcial cîştigătoarea concursului pentru
amenajarea Pieţei Unirii şi a străzii Eroilor din Cluj.
Premiul obţinut atribuie biroului nostru sarcina de
a elabora proiectul propriu-zis de amenajare. Dincolo de aceasta, semniﬁcaţia rezultatului anunţat
dumninică ne readuce în „poziţia de start“ din
2001: Planwerk primeşte din nou ocazia unei prime
contribuţii la dezvoltarea spaţiului urban clujean.
Concursul de soluţii a fost organizat în două runde
de către Primăria municipiului în colaborare cu
ﬁliala locală a Ordinului Arhitecţilor. Pentru faza
ﬁnală, jurizată în 10 martie, biroul nostru s-a caliﬁcat alături de alte trei echipe. Proiectele concurente au fost jurizate de prof. dr. arh. Peter Derer,
preşedintele UAR, conf. dr. arh. Adrian Iancu,
arhitect-şef al municipiului Cluj, conf. dr. arh. Radu
Radoslav, arhitect-şef al municipiului Timişoara,
arh. Guttmann Szabolcs, arhitect-şef al municipiului Sibiu şi prof. dr. Mihai Bărbulescu, preşedintele
Comisiei Naţionale de Arheologie. Iniţiativa
organizării concursului este un rezultat al studiului
de traﬁc (v. buletin nr. 22). Restrîngerea circulaţiei
auto permite pietonalizarea Pieţei Unirii şi a laturii
de nord a bulevardului Eroilor.
În timp ce studiul de traﬁc pentru Cluj intră în etapa
a doua de elaborare, recomandările primei etape
prind contur în planiﬁcările de urbanism. Una dintre
concluziile importante ale primei faze este necesitatea unor parcaje publice de mare capacitate pe
perimetrul centrului istoric, studiul ﬁxînd poziţiile
unor posibile amplasamente. Pentru primul dintre
acestea, situat în curtea primăriei, biroul nostru a
pregătit Planul Urbanistic de Detaliu. Conﬁgurarea
urbanistică a acestei inserţii diﬁcile ţine seama în
primul rînd de vecinătatea de excepţie a viitorului
parcaj - primăria şi biblioteca sunt monumente de
arhitectură. Apariţia noului parcaj este văzută ca
ocazie pentru reamenajarea Pieţei Lucian Blaga
unde îşi găsesc loc o piaţă de ﬂori, piste pentru
biciclişti şi spaţii plantate.

Plan de amenajare, Piaţa Unirii - bulevardul Eroilor, Cluj

Începînd din 2005, Planwerk ia parte la pregătirile
Sibiului pentru 2007, an în care, alături de Luxemburg, oraşul este desemnat Capitală Culturală
Europeană. Astfel, sub tutela programului de
cooperare româno-german „Erhaltende Stadterneuerung der Altstadt von Hermannstadt“ a fost
elaborat un proiect cu titlul „Erlebnisraum Altstadt“.
Acesta conţine 10 pachete de măsuri menite a
pune în valoare spaţiul public din centrul istoric al
Sibiului. Iniţial, Planwerk a fost contractat pentru
elaborarea unui de studiu de amenajare şi a unui
studiu de fezabilitate. Între timp, cele două studii au
fost ﬁnalizate, adoptate de către Consiliul Local şi
se aﬂă în pragul realizării. Lucrările, care urmează
a ﬁ ﬁnalizate pînă la sfîrşitul lui 2006, beneﬁciază
de o ﬁnanţare care combină fonduri publice locale
cu un credit acordat administraţiei sibiene de banca
Kreditanstalt für Wiederaufbau.
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