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Concursuri: Reutlingen, Baia Mare
Împreună cu Joma Landschaft şi cu
Plan&Werk, ambele din Bamberg, biroul
nostru a obţinut locul 4 la un concurs de
soluţii urbanistice în Reutlingen, Germania.
Propunerea, care vizează realizarea unui
nou cartier, integrează calităţi spaţiale ale
structurii urbane învecinate, datînd de la
sfîrşitul anilor 1950.
La sfîrşitul lunii iunie, planwerk a fost
desemnat cîştigătorul locului 2 la concursul
de soluţii pentru amenajarea Pieţei Revoluţiei
din Baia Mare. Concursul, organizat în două
etape între lunile martie şi iunie, vizează
reabilitarea unui ansamblu urban constituit
la sfîrşitul anilor 1950 şi grupat în jurul unei
pieţe urbane. (lucrarea este prezentată la
www.planwerkcluj.org)

Şantiere noi: Braşov, Cluj

Piaţa Revoluţiei, Baia Mare, ilustrare

În prima jumătate a anului am lucrat la proiecte
care acum se află în şantier: reamenajarea
zonei de acces a fostei uzine Tractorul din
Braşov şi reabilitarea unei case, monument
istoric, din centrul Clujului.
Restructurarea arealului Tractorul a fost
reglementată printr-un PUZ elaborat de
planwerk în 2009. O parte a vechilor hale
industriale au fost ocupate, între timp, de
utilizări noi. Spaţiile publice aferente acestora
se compun dintr-o esplanadă, un traseu
axial rezervat pietonilor şi cicliştilor şi două
suprafeţe înverzite. Ansamblul reprezintă
primul segment al axului pietonal de legătură
între noul cartier Tractorul şi oraş.
Odată cu reabilitarea unei case istorice
din apropierea Pieţei Unirii, festivalul TIFF
îşi găseşte o locaţie stabilă în centrul
istoric al Clujului. Casa TIFF va funcţiona
ca centru cultural pe întreaga durată a
anului şi va găzdui, alături de spectacole şi
conferinţe, o şcoală de film şi o mediatecă.
Oaspeţii centrului au la dispoziţie un bar cu
videolounge şi o terasă de vară în curte, unde
se fac proiecţii de film. Deşi nefinalizate, barul
şi spaţiile pentru evenimente au fost deschise
şi utilizate cu succes pe perioada desfăşurării
TIFF 2012.

PUG Timişoara, Oradea, Borsec

PUG Oradea, etapa de analiză

Şantier la fosta uzină Tractorul, Braşov

Dintre cele cinci planuri urbanistice generale
aflate în lucru, cele pentru Miercurea Ciuc şi
Cluj se apropie de finalizare. La Timişoara,
un masterplan premergător reglementărilor
a fost prezentat şi dezbătut public în luna
februarie. La Oradea şi Borsec s-au încheiat
etapele de analiză şi se fac primii paşi spre
definirea reglementărilor.

Piaţa Unirii Braşov
În luna mai a fost inaugurată noua amenajare
a Pieţei Unirii din Braşov. Pentru noi – un prilej
de satisfacţie, la finalul unui proiect început
odată cu concursul de soluţii din 2008 şi pe
parcursul căruia ne-am bucurat de o foarte
bună colaborare cu administraţia locală. Piaţa
– avînd o poziţie semnificativă în structura şi
în istoria oraşului – a fost transformată prin
eficientizarea circulaţiei şi a parcărilor într-un
centru de cartier pentru Schei şi într-un spaţiu
multifuncţional şi primitor pentru Braşov.

Piaţa Unirii, Braşov

