Servicii de proiectare
Urbanism
•
certificare profesională RUR, categoria D,E, F6;
•
experienţă în colaborarea cu specialişti din domenii conexe: economie urbană, sociologie, mediu,
transport, infrastructură, patrimoniu, peisagistică,
•
elaborare şi prezentare de concepte privind dezvoltarea urbană, operaţiuni de restructurare urbană sau
de urbanizare, organizarea, configurarea şi amenajarea spaţiilor publice, reabilitarea şi reactivarea
zonelor centrale, regenerarea cartierelor de locuinţe etc;
•
elaborarea documentaţiilor de urbanism: PUD, PUZ, PUG;
•
planificare urbană informală: planuri directoare, masterplan-uri, ilustrări urbanistice;
•
organizare şi moderare pentru proceduri de consultare publică, dezbateri şi ateliere pe teme de
dezvoltare urbană;
•
consultanţă în domeniul dezvoltării spaţiale urbane pentru actori publici şi privaţi;
•
concepere, editare şi consultanţă în implementarea ghidurilor de dezvoltare, regulamentelor de
urbanism, diferitelor materiale de informare asupra dezvoltării urbane.
Arhitectură
•
certificare profesională OAR şi Camera Arhitecţilor din Hamburg;
•
restaurare şi refuncţionalizare, inclusiv pentru clădiri de patrimoniu;
•
consultanţă, proiectare şi asistenţă de şantier pentru diferite tipuri de clădiri noi, spaţii publice, spaţii
verzi, elemente de mobilare urbană;
Pot fi elaborate toate fazele de proiectare şi se asigură, după caz, asistenţă pentru realizare.
Consultanţă, comunicare şi moderare
•
consultanţă în derularea parteneriatelor public-privat în domeniul dezvoltării urbane;
•
consultanţă privind legislaţia în domeniul urbanismului, regulamente urbanistice;
•
elaborare studii şi documentaţii pregătitoare (după caz în colaborare cu specialişti atestaţi): analize
urbanistice, studii de circulaţie, documentaţii topografice, geotehnice, relevee, expertize tehnice teme de
proiectare sau documentaţii pentru concursuri de soluţii etc;
•
traducere ro-ger/ger-ro pentru documentaţii de arhitectură şi urbanism.

Profil
Înfiinţare: 2001 (asociaţie), 2003 (srl)
Certificare a calităţii: ISO 9001
Premii şi distincţii:
•
2002
Premiul I secţiunea urbanism, Bienala de Arhitectură Bucureşti, pentru lucrarea Planwerk
Cluj-Napoca - Transformare structurală;
•
2002
Premiul special acordat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Bienala de
Arhitectură Bucureşti, pentru lucrarea Planwerk Cluj-Napoca - Transformare structurală;
•
2004
Premiul I secţiunea urbanism, Bienala de Arhitectură Bucureşti, pentru lucrarea Studiu
preliminar PUG Sibiu;
•
2004
Premiul special acordat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru
lucrarea Studiu preliminar PUG Sibiu;
•
2007
Premiul pentru urbanism acordat de Ordinul Arhitecţilor Filiala Transilvania pentru lucrarea
Erlebnisraum Altstadt Sibiu;
•
2008
Premiul I secţiunea urbanism, Bienala de Arhitectură Bucureşti pentru lucrarea Erlebnisraum
Altstadt Sibiu;
•
2008
Premiul pentru urbanism acordat de Registrul Urbaniştilor din România pentru lucrarea
Reamenajare centru istoric Dej;
•
2009
Premiul I la secţiunea urbanism, Concursul bianual de proiecte OAR Transilvania pentru
lucrarea PUG Sibiu.
Contact:

sc planwerk srl
Str. Georges Clemenceau 3
400021 Cluj-Napoca, RO
Telefon +40 (0)264 439 488
Fax +40 (0)264 439 472
office@planwerkcluj.org

