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Comunicat de presa
privind premierea “Concursului de Solutii pentru dezvoltarea spatiala a orasului Ghimbav”.

La initiativa UAT Ghimbav, promotor si cu sprijinul Asociatiei AIDA Brasov, organizator, cu girul
OAR Brasov-Covasna Harghita, in perioada 24 mai 2017-11 august 2017 s-a desfasurat “Concursul de
Solutii pentru dezvoltarea spatiala a orasului Ghimbav”.
Criteriile din tema de concurs au vizat:
• conceptul de ansamblu pentru dezvoltarea urbanistica a UAT Ghimbav in relatie cu zona
metropolitana Brasov;
• viziunea de dezvoltare spatiala de ansamblu a teritoriului administrativ;
• proiecte cheie-zone de dezvoltare strategice cu detalierea si ilustrarea acestora ca zone fanion
penru conceptul de dezvoltare spatiala si viitorul dezvoltarii propuse a orasului;
• sustenabilitatea conceptului propus din perspectiva valorificarii resurselor disponibile;
Tinerii arhitecti participanti si-au spus cuvantul venind cu idei novatoare iar juriul a apreciat acest
lucru. Proiectele au fost analizate de un juriu format din arhitecti de renume si reprezentanti ai
promotorului: arh.Eugen Panescu; arh. Dorin Stefan; arh Vanturache Mihai; arh. Kollo Miklos; arh Klaus
Bierthler; arh. Tamas Sisak; arh A.Spiru; jurist Dan Szinatovici.
In urma deliberarii, juriul a stabilit castigatorii:
- SC FMR GLOBAL SRL/ arh. Atanasoaiei Maria-premiul I;
- Asocierea “Raumplan Design”/lider de asociere si “Asociatia Orase in Miscare”-Premiul II;
- SC Wolfhouse Productions /lider de asociere si Pavelescu Andreea/Birou urbanism-Premiul III.
Alaturi de acestea au fost apreciate si solutiile urbanistice desprinse din proiectele depuse de ROIA
STUDIO SRL si SC SANNIS CONCEPT DESIGN SRL.
Concursul s-a dorit a fi si un exemplu de bune practici in stabilirea strategiilor de dezvoltare urbana
a oraselor mici si care trebuie sa recunoasca rolul arhitecturii în dezvoltarea durabilă urbană, economică și
socială.
Festivitatea de premiere va avea loc in data de 1 septembrie 2017, ora 12.00 în sala de conferințe a
UAT Ghimbav, corp Biblioteca, etaj 1, str.Lunga nr. 1, Ghimbav și are ca scop următoarele obiective:
- Prezentarea rezultatelor concursului;
- Premierea concurenților câștigători;
- Prezentarea propunerilor de soluții rezultate in urma desfasurarii concursului, impactul lor asupra
dezvoltarii locale in contextul dezvoltarii metropolitane; ale elementelor de PUG actuale și proiectate în
viitor, corelate cu elementele Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului Ghimbav axate pe investițiile
propuse pe termen mediu și lung.

