
Eugen Pănescu – arhitect, co-fondator al biroului planwerk în urmă cu 17 ani, care a contribuit la 

renașterea spațiului public și la transformarea practicii urbanismului în România, prin strategii 

publice și proiecte realizate și premiate pentru mai multe orașe din Transilvania. A avut colaborări de 

durată cu asociațiile profesionale din țară, cu Facultatea de Arhitectură din Cluj și cu biroul Băncii 

Mondiale din București.  Este implicat în creșterea calității serviciilor oferite de arhitecții europeni și 

implementarea Agendei Urbane Europene, ca membru al comitetului executiv al Consiliului 

Arhitecților din Europa (ACE). 

În proiecte și intervenții publice promovează conexiunile optime oferite de reutilizarea înțeleaptă a 

patrimoniului și a zonelor abandonate, eficiența energetică și a resurselor în construcții și cartiere, 

mobilitatea durabilă, cultura design-ului, eficiența în administrarea publică și implicarea comunitară. 

Atitudinile sale civice, profesionale și didactice oferă răspunsuri pozitive și responsabile problemelor 

urbane, prin abordarea holistică a dezvoltării, echitabilă social și economic. 

 

Eugen Pănescu - architect  

After moving back from Hamburg, Eugen Pănescu co-founded with his German partners in Cluj, 

Romania the office planwerk, that in the last 17 years contributed to the rebirth of public space and 

the transformation of the planning professional practice in Romania. He guided for 13 years the 

Urban Design Studio at the Cluj Architecture Faculty on brownfields transformation. 

As Executive Board member of the Architects Council of Europe and coordinator of the Baukultur 

thematical area, he follows the European Urban Agenda and the partnerships for culture in the 

European Heritage Alliance, for the wise re-use and cautious retrofitting of buildings and urban 

areas.  

Involving the public administration and the civic action, he promotes the holistical approach of 

heritage through social and economical equity, linking innovative public governance in planning with 

civic action. His ideas concern finding responsible positive answers to urban issues in cross-cultural 

cooperation and social awareness. 


