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Problematica comple ·ă a conservării ş i introducerii în 
circuitul public a ansamblm·ilor arhitectonice de valoare 
istorică şi a centrelor vechi ale oraşelor constituie în ultimii 
ani o problemă de mare actualitate în sistematizarea ora
şelor din întreaga lume. 

Dezvoltarea de multe ori haotică şi necontrolată a 
numeroaselor aşezări urbane, pe p lan mondial, îndeosebi 
în secolul no ·tru, degradarea ş i în ultimul timp ch ia1· 
părăsirea treptată a zonelor centrale ale unor oraşe, dato
rită condiţiilor din ce în ce mai dificile de viaţ;ă, intere ul 
prioritar pentru tot ce este „modern" în dauna tradiţiona
lului, rezultat al unei greşite interpretări a potenţialului 
istoric, au dus la distrugerea specificului şi la depersonali
zarea unor oraşe cu o bogată tradiţ;ic i storică. 

chimbarea înfăţi~·ării oraşelor prin construcţ; ii no i, 
uneori greoaie şi monotone, în care omul se simte de cele 
mai multe ori străin, c ircu laţia intensă care elimin ă 
pietonul şi aduce cu sine poluarea sonori"b, precum ş i 
ucvoia unor permanenţ;e de ordin ps ihologic şi i::;tor ic
cultmal a u făcut necesară restuclierea vechilor cent,rc 
istorice în sensul revitalizării ş i reîncachării acestora în 
circuitul funcţional şi v~bloric al oraşului contemporan . 

Concepţia rnstaurării întregului complex mbanistic în 
care este integrat monumentul este un salt caMativ rea
lizat în mbani::;tica ultimilor ani. 

„Restaurarea nit numai a irnwi rnonurnent valoros, ciim 
s-a jăcut în general, ci Ş'i a zone'i încondurătoare, nu trebuie 
bazată nwniai p e mot'ive socio-econornice, dociirnentcire sa,n 
jololor'istice, C'i trebiiie considerată ca restabilind o continU'i
tate între arlâtect·ura de 'ier'i Ş'i cea de astăz'i, o sinteză dia
lect'ică a progresiilit'i şi continu'1:tăţii" 1 • 

.Astăzi restamarea arhitcctonid'L este de fapt o opc
raţ;ie cultmală şi socială în accla.,i t imp, iar conceptul de 
monument s-a transformat în acela de „bun cult ural" 
incluzînd ş i mediul ambiental. 

.Această nouă definiţie este cu1)1·insă şi în Cm'ta interna
ţională a conser vări i şi rcstamării monumentelor cl~bborată 
la cel de-al doilea Congres inLcrnaţional a l arhitc ţilor ş i 
restamatorilor de la Veneţia din anul 1964, cînd s-aL1 
rediscutat şi principiile fundamentale ale conservăr ii ş i 
restaurării monumentelor 2• 

Resta marea şi valorificarea unui oraş sau carLier vechi, 
constituind o operaţie cu caracter cultural ş i social de o 
importanţă uria,şă pentru trecutul, prezentul şi viitoru l 
omenirii, au făcut ca numeroase organ iza(;ii internaţionale 
să intervină în ace t domeniu . Astfel, O. N. U. a organizat 
două reuniuni importante la SLockholm în 1972 şi la 
Vancouver în 1976, iar UNESCO a iniţiat o scrie de pro
grame soldate cu intervenţii directe, convenţii şi legis laţi i 
precum sînt : 

1 Grass i Li liana, Passa lo e presenl e He/la consen1azi o11e dei centri slorici , 
tn ,,Vita c pcnsiero", Mi lano, nr. 5, sept. - oct. 1075, p. G0 - 75. 

2 Carla inl cnwziona l e sulla conse r ua ; ione cd ii r cs la11.ro dei mol!umel!lo, 
ln „Vita c pcnsicro", JV[iJano, ni'. 5, scpt.-oct. 1975, p. 10 - 22. 
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- recomandarea privind săpăturile arheologice (New 
Delhi, 1956); 

- recomandarea privind apărarea frumuseţilor natu
rale (Paris, 1962); 

- documentul cuprinzh1d principiile şi criteriil e ~·tiin
ţifice, tehnice şi jmidice aplicabile în domeniul protecţ;ici 
bunurilor cultmaJe şi •itmiJor (Paris, 1969). 

Oons'iliitl Eitropei a avut cinci întîlniri pe aceste teme 
între 1965 - 1968, urmate de ·impozioane pe sectoare ş i 
de Congresul de la Am1:1terdam în 1975. Timp de 10 ani, 
Con iliul interna~ional al monumentelor ş i siturilor. 

Pasaj ul scăr il or clin Sibiu . C:onlraforluri cu arcuri butan te. 
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!CO.MOS a ţinut diferite întruniri ştiinţifice şi a publicat 
studii de specialitate pc acea · tă temă 3 . 

Crearea unui cadru 1nban, în care omul zilelor noastre 
. ă se regă ·easc~ la scai a şi armon iile sale, a fost şi concluzia 
la care au ajuns experţii înt1 uni ţi la cel de-al 32-lca Congres 
Mondial ~tl Fedcra(;iei Internaţ-fonalc de Urbani. m r;i Siste
matiz~ti e d la Viena, precum ş i la primul Congre inter
nat.ion al, pe tema. 01 a:;elor vechi, de Ja Giaz şi îndeosebi 
în cadrul anului 197 !) decla1 at ca an al patrimoniului a1hi
tecLm a,1 em opean :;i caic a avu.t ca lozincă : „ Trecutii.liti, 
un V'i'ilor ! ". 

arnpan ia lan ·a Lă de Consiliul Europei sub genericul 
„Amtl eitropean al patr'imori'iitliti arhitectural" (AEPA) 
a avut C}L scopuii: 

- trezirea intere1;ului pentru conservarea ş i valorifi
carea monumentelor ş i complexelor edilitare de interes 
i.· toric i;;i a1t istic; 

- :alv~trea ~i pă ·Lrarea caiacterului propriu al ora~elor 
.;I mic il or a~eză1 i antice; 

- aRigm ar a unei noi funcţ;ii pentru monumcnLcle de 
ieri în . ·oei tatca de astăzi 4• 

De asemenea la Congresul internaţional de studii de la 
Amste1 dam, ţinut în acest cop în septembrie 1975, s-au 
d ezbătut Ul mi:'ttoarcle t eme : 

- COD erv~trea patrimoniului arhitectural în contextu l 
planificr1 ii Ul·bane ; 

- rci:;po11Jabiliiaiea organelor publice locale ş i pa1tici-
parea ccUi,ţ;enilor ; 

- p1obJeme sociale inclu se de conservare; 
- aspecte juridice :;i administrative; 
- mijloace financia,1 e, tehnice ş i practice ne esare 

conse1vării ~ i r 8taură1 ii. 
Dun ~tn andys, prel:lcdiniele A ociaţiei „Europa 

nost1a" ::;i al 'om itetului organizatoric al on°Tc::mlui, a 
su sţinut că , ;mi se pocite admite ideea că progresiil material 

3 Picro Grnzzi ln, Un passa lo per ii nostro a1Jenire, !n „ Vila e pcnsicro" , 
~lilnno , nr . 5, s pl.-oc l. l\J75, p. 7- l\l. 

4 Gian i\ lberlo Dcll 'i\c q11a Assic11ra111i un {11/11ro al nostro passalo, 111 
„V ila ' pcnsi c ro", J\l ilano, 8. 11r. 5, scpL.-ocl. 1\)75, p. 3 - G. 
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Turnul croitoril or ş i Turn ul cu ceas se privesc pesle acope ri ş urile caselor 
sig hi şorenc 1115:rnlc de-a lun g ul zidu lui cclălii. 

va comporta în mod necesar cUstritgerea treciitiilwi şi că tre
citl1.tl va p1.ilea f i salvat Ş'i inclits în preze nt" 5

• 

în urma acc8tor discuţ. ii , uumcrna8c ţ;ări au }trloptaL 
I egislaţ, ii core::; punzătoarc ~i au iniţiaL ample acţ,iuni 
penL1u co1rncrvarea vech ilor ~cut.re i8t.ori<'c în vederea 
revitalizării a ·eRtora at.ît. din punct de vedere ~trhitectuial
plastic, cîL :;i funcţional-economic. Astfel, în Frnnţa, de 
exemplu , după rezultatele obţinute prin „remodelarea" 
vechiului cartier Le .lVIa1 ais din Paris, au fost prevăzute o 
s uită de „sectoare operaţionale" în diforitc ont~c, cc ur
mează a fi conservate ~i redaLe v ieţi i contempora,ne. În 
Ano·Jia, se duce o vigtuoasă campani ' de reintegrare a 
vechilor cen Lre istorice în dezvolLarea urbană contempo
ntnă, în unele cartiere ale Londrei, în zonele centrale sau 
RLrăz i carncteristice din ora:;c ca BaLb, York, hichester. 
în R. F. Germania au fost luate o .·eric de măsu1·i pcnl-ru 
conservar >a ş i valorif icarea zonelor cen t1 ale ş i au nor zone 
Hpecifice clin ora,şe de veche trad i ţie cum sînt, de exemplu, 
Trier, Xanten, Alsfeld Rothemburg I:\· a. 

Unele operaţii sînt în cur , în baza unor planmi apro
bate de un comitet nat;ional. 

În Italia, pe lîngă. unele ini ţiat. i vc lo ~t i c, reţine 
atenţia planul de si tcmatizarc a oraş ului apoli , carc 
prevede lu CI ări de amploare, lll'mărind conservai a şi rea
menajarea zonei centrale. 

Este interesant de constatat că şi în S.U.A., lrnde trn
diţiile arh itectmal-urbanistice nu depă~esc în medic 150-
200 de ani, se constată o preocupare sporită pentrn conser
varc~L ::;i înviorarea unor cartiere vechi, îndeos bi în oraşele 
de pe coa8La de Nord a tlanticu lui (Boston, Balt imorc, 
Phil~tdclphia) sau în cele din sudul ţ;ăr ii (New Ol'leans, 
Baton, Rouge). 

0 Ibidem 
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în ţările socialiste, acţiunea de conservare şi restau
rare a vechilor centre istorice ale oraselor este studiată si 
realizată în baza unor planuri de per~pectivă, care mmă'.
resc consecvent o viziune armonioasă a relaţiei vechi-nou. 

Restauratorii polonezi, făcînd parte dintr-o instituţie 
specializată cu sediul la Torun, au întreprins lucrări de 
restaurare Ja Varşovia, Gdansk, Szeczin şi participă la res
taurarea vechilor clădiri ale oraşului Quedlinbmg din re
giunea Harz (R.D.G.) 6 • 

Reconstrucţ;ia şi restaurarea acestor centre în R. S. 
Cehoslovacă (Praga), R. P. Ungară (Budapesta, Pecs, 
Sopron etc.), R. P. Bulgaria (Sofia, Plovdiv), R. D. Ger
mană (Berlin, Dresda, Leipzig, etc.), U.R.S.S. (Moscova, 
Leningrad, Kiev, Taşkent, Samarkand etc .), R. S. F. Iu
goslavia (Belgrad, Split, Dubrovnik), pentru a nu mai 
vorbi de cele din ţara noastră (Bucmeşti, Iaşi, Bnişov, 
Sibiu, Sighişoara etc .) sînt un exemplu al politicii statelor 
socialiste de abo1 dare a problemei reintegrării zonelor vechi 
de valoare arhitectmal-lll'banistică. 

Modernizarea oraşelor nu poate fi realizată fără armo
nizarea centrnlui istoric şi a monumentelor cu noile 
cons trucţ;ii . 

În proce. ul de reconi:itruire a oraşelor vechi ai parc :ireri
colul distrugerii 11au pierderii personalităţ;ii ornşului dato
rită tendinţei de a, pă ·Lra doar unele monumente de arhitec
tmă. De aceea prezintă importanţă reconstruirea străzilor 
comerciale, care creează, legături structurale prin care se 
păstrează medi.ul arhitectural-spaţial al întregului oraş. 

Pă.·trarea monumentelor de arh i tectură necesită. , în 
primul rînd, restaurarea monumentului respectiv (ca 
volum iniţial, ca aspect exterior), în al doilea rînd, punerea 
lui în valoare, prin amenajarea medinlui înconjurător şi, 
în al treilea rînd, restaurarea, reconstruirea sau moderni
zarea interiorului acestuia. 

În multe ţări, reconstruirea vechilor centre istorice şi 
reîncadrarea lor în arhitectura modernă a oraşului au fost 
considerate ca o acţ;iune social-politică, avînd drept scop 
reampla ·area şi folosiI·ea raţională a întregului fond 
material al oraşului re ·pectiv. 

În unele ţări, socialiste îndeosebi, monumentele sînt 
inventariate şi con iderate P.atrimoniu naţional, conform 
unei legislaţii aflate în vigoare, unele dintre oraşele istorice 
fiind declarate oraşe-muzee, iar în altele existînd deja 
numeroa ·e rezervaţii istorice şi arhitectonice. 

În Bulgaria, de pildă 25 de oraşe au fost declarate 
oraş-mnzeii, 7 • 

în n. F. Germania există de asemenea oraşe-muze1,1, 
în care zonele centrale sau cartierele vechiului oraş au 
fost reconstituite şi alcătuiesc ansambluri complexe cu 
specific. Se poate vorbi chiar despre ilustrarea istoriei 
oraşului prin clădirile sale, cum este de pildă în cazul 
Triemlui, Regensburgului .;i Ilolcnburgului. E ·te intere-
1:>ant de amintit în sensul acesta exemplul Rcgensburgului, 
oraş vechi din partea 1:>ud-estică a R. F. Geimania socotit 
muzeu al evului metlin prin pifa;tarea intactă a centrului 
vechi cu întreg ansamblul străduţelor, clădirilor şi piaţe
telor sale. Nefiind bombardat în timpul celui de-al doilea 
război mondial, oraşul şi-a păstrat, aproape în întregime, 
atmosfera medievală, ceea ce a dat mult de lucru edililor, 
confruntaţi cu problemele modernizării oraşului. S-a găsit 
o soluţie ideală pentru construiI·ea unui centru urban 
modern în apropierea oraşului vechi, şi prin acoperirea 
gării şi a instalaţiilor de linie ferată cu un acoperiş plat 
pe care se ridică magazine universale, edificii publice 
i;;i complexe administrative. În acelaşi timp, centru! vechi 
suferă o restanrare totală, lncrare de mari proporţii pentru 
conservarea „într-ii,n mii,zeii," a acestor edificii şi racor
darea lor la viaţa contemporană. 

în ceea ce prive:;;te ţara noastră, vom începe exemplifi
carea cu oraşul despre care un scriitor german, de la înce
putul veacului trecut, spunea că este „un cidevărat mărgări-

6 Quedlinlmrg l!O f'i reslaura l , \n „Dic \~1cll" , Hamburg, nr . 130, 7 iunie 
1'.)75, p. 15. 

1 Stancheva Magda lina, Jlislorical aml cu/111ral flerilage, în „The Times", 
London, nr . 3'.)5'.)5, din 7 ian uaric 1'.)76, p. I . 
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tar al 1.'ransilvaniei". Sighişoara a fost declarat acum 
cîţ;iva ani, de către Comisia monumentelor istorice, oraş
muze1t. 

Teritoriul său a fost leagănul unor civilizaţii care s-au 
succedat pc valea Tîrnavei Mari, pe unde dintotdeauna a 
trecut unul din marile drummi ale Transilvaniei şi s-au 
adăpostit, rînd pe rînd, creatorii culturii Wietenberg, 
dacii şi soldaţii romani din Legiwn?:te XIII Gem'ina şi 
Cohors I Ubiorion . 

Se pare că prima aşezare fortificată R-a înjghebat în 
secolul al XII-lea pe dealul Cetăţii, care domină oraşul 
cu cele două platouri ale sale, unde s-au desfăşurat mai 

" . "I 

Tîrgovlşttl. Turnul Chindiei 
clin curlca domnească existentă ln limpul lui Mircea cel Bălrln (1:386 - 1458). 

toate evenimentele din istoria oraşului. O analiză a terenu
lui şi a vestigiilor păstrate face posibilă ipoteza că vechea 
cetate avea un plan patrulater neregulat, urmînd în linii 
mari conturul platoului de sus. Colţurile erau întărite cu 
tlll'mll'i al căror amplasament ar corespunde astăzi cu 
Tmnul Frînghierilor la nord-vest; cu cas~L capelanului la 
nord-est, cu clădiI·ea liceului la, sud-est şi cu capela cimiti
rului evanghelic . Din vechea incintă Re păstrează zidul 
situat între Tm nul Frînghierilor şi ca a capelanului. 

S1)re sfîrşitul secolului al XIV-lea întregul deal era 
fortificat cu zichui puternice de 10 m înălţime şi 930 m 
lungime, şi păzit de 14 turnmi; s-au păstrat 9 care poartă 
numele breslelor ce le-au ridicat : tmnul măcelarilor, turnul 
cizmarilor, al dogarilor, al croitorilor, al cositorarilor. 

Dintre turnmile cetăţii care definesc astăzi oraşul, 
oglindind dorinţa de apărare şi efortul de afirmare a cetă-
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ţii, este Tumul cu Ceas, construit în secolul al X IV-lea şi 
devenit a tăzi nu numai păstrMor al vestigiilor materiale 
şi culturale în muzeul pe care îl adăposteşte, dar şi un 
adevărat simbol al ora,şului . 

La ad:TLpostul t u1·mu·ilor cetăţii s-au ridicat numer oase 
monumente car e fac po · ib ilă r econstit uirea destul de exac
tă a t r ecutului i t oric ş i art i t ic al cetăţii. 

La tura s u el - vcs li că a Do rnului d in Tri c r s l ă n \ ă l11ri ele Libr rn ucnkirch c, 
cca ma i vech e b i se ri că go ti că ele inJlu cn! ă fr a n ceză cl in li. F. Gcrm1t11i11 . 

Cîteva dintr e aceste monumente descifrează importn,nte 
momente istorice cu care a fost confruntată cetatea : 
invazii, calamită1;i, dezvoltar e economică mai accentuată 
în anume peI'ioade, etape de r ezidire şi de reconstrucţie 
şi mai ap oi r e,· tam area monumentului. Dintr e acestea men-
1;ionăm, fără a intr a în amănunte, Bi. ·crica Mănăstirii, 
construi tă în a tloua; jumătate a secolului al XIII-lea 
în stil gotic t impmiu, numer oasele· casc şi edificii datînd 
din ecolul al XVIII-lea, refăcu te ş i transformate în mma 
marelui incendiu din 1676 car e încbnjmă, aproape ca un 
brîu, Piaţa Petăfi, odinioară piaţ;a principală a oraşului. 
Cea mai frumoasă casă care şi-a păstrat aproape nealte
rată înfăţ; işarea originară e te desio'UI' „Casa cu cerb ", 
o con."trucţie speciHc{L Renaşterii transilvănene. 

Cel mai valoros monument însă , care prezintă proble
matica cea mai complexă rămîne fără îndoială Biserica 
din Deal , t ip biserică-cetate (1345 - 1525 ). 
. Î n „ Oraşul de jos" pe străzile din apropier ea Dealului, 
nenumărate case vechi sînt zugrăvite în culori vii, aş~t cum 
era obiceiul în evul mediu. P e străzile învecinate se înşiră 
blocmile noi de pc trada Anton Pann ş i Andrei Mm·eşanu, 
care înviorează atmosfera vechiului oraş. Prezentul a cople
şit trncutul prin prezenţa unui oraş nou, car e, ca o centm·ă, 
înconjură lJe cel vechi, pr in clădirile moderne şi industria 
nouă , născută di11tr -o bogată tr adi1;ie meşteşu gărească . 
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Dintre centrele mai importante, care au monumente 
de mare importanţă istorică şi complexe arhitectonice res
ta1uate, amint im Sibiul, Braşovul, zona Cmţii Vechi din 
Bucmeşti ş i Suceava, unde t r ecu tul se îmbină, de asemenea, 
foarte armonios cu prezentul. 

În Sibiu, a cărui cetate a cuno ·cut sub r aport construc
t iv toate fazele de evoluţie , începînd cu stilul romanic ş i 
cont inuînd cu got icul, Renaşterea, barocul şi rococo-ul, 
se poate urmări istoria oraşului prin monumentele ş i edifi
ciile păstrate, care prezintă urme caracteristice ale acestor 
stilui·i, în numeroase cazuri conservate în în t r egime, iar 
alteori numai sporadic. 

„Oraşul de Sus" cuprinde cele mai numeroase monu
mente, dispuse in cele trei cetăţi succesive ale Sibiului, pre
cum ş i în centrul de astăzi modernizat corespunzînd cerin
ţel or de sistematizar e ale oraşului. De la biserica Evan
ghelică , în stil got ic, construită în două etape în cursul 
sec. XIV- XV, pe m·mele unei bazilici romanice, ·pre 
„Oraşul de Jos", prin Pasa;jul Scărilor, cel mai car acteristic 
colţ medieval, se ajunge la vechea primărie a oraşului 
construită în stil gotic pe la sfîr şitul secolului al XV-lea ; 
Clădiri medievale în actuala Piaţă 6 Mar t ie : casa breslei 
măcelarilor, restaurată în 1787, Turnul Sfatului, numit aşa 
după clădirea care odinioară a fost sediul Sfatului ora
, ului; „Casele cM picioare" denumite astfel de către local
nici din cauza frumoaselor arcade care le împodobesc, din 
latm a estică a pieţei. 

„Oraşul de jos" păstrează de asemenea cu dărnicie urme 
car e întrege. c imaginea Sibiului medieval, prin străduţele 
îngust e cu casele cu front îngust, tmnul pielarilor şi t m nul 
pulberărie i,reminiscenţe din a :patr a incintă de ziduri din 
'ocolul al XV-lea ş i prin denumirea străzilor de odinioară . 

Braşovul fiind foarte cunoscut nu vom insista asupra 
cl ădirilor, nici a, bastioanelor sale ridicate pent ru apărarea 
oraşului (se mai păstrează bastionul Tesătorilor şi cel al 
P ompierilor) unele dintre ele mai poartă ş i acum mmele 
bătăliilor în car e şi-au dat viaţa meşteşugarii apărîndu- ş i 
oraşul (Bastionul Fierarilor, Tmnul Negru şi Tmnul Alb) . 
Biserica Neagră este monumen tul cu cel mai vechi stil gotic 
german din România, a cărui construcţie a durat un secol , 
începînd din anul 1385 ; Casa Sfatului, clădită în anul 
1420, adăposteşte Muzeul de istorie al oraşului. 

Monumentele r estaurat e ale Braşovului, m·mele cetăţii 
vechi se încadrează în noul clocotitor, în puternicul centru 
industrial, evitîndu-se distonanţele şi păstrîndu-se atmo
sfer a specifică de veche aşezare istorică . 

Nu am ales întîmplător acest e exemple de ora~e i::;toricc 
car e s-au integrat cerinţ;elor actuale de modernizar e şi care 
a.u reuşit să- ş i păstreze personalitat ea ş i trăsătmile evolu
ţ; iei istorice, prin încadrarea monumentelor vechi în me
diul ambian t . Modul cum s-a r ezolvat această problemă şi 
preocupările continui în acest sens fac ca ţara noastră să se 
înscrie în efortul general al soluţionării acestei probleme din 
urbanistica contemporană . 

R J!;SUME 

L ' aulcur aborde le problem e complexe de la co11 scrnnlion el de l' i 11lcgrnlio11 
da n s le circuit public cles en scm/Jlcs d'arcl!il eclure de va leur hi slorique el des 
ccnlres ancicn s des 11illes, cn relation <lireclc avec l'ampleur louJours accrue 
des conslrncliom d'immcubles d' lwbila lion, d'cdi[i ces socio-edililai res el de 
bâlimenls induslri els, dan s le conlexle de l'a menagemen.l suslemalique des ag
glom eralions urba lncs . Cc probteme de ilaule acl1 w lil c enlraîne le devoir de 
rcexaminer les anci cn s cenlres lri sloriques, a fin d'en ref'a ire des struclures 
vivanles, integrees dans le co11rnnl [on clionnel <ie la vil/e conlem pornin c. 

So ulignanl quc la reslaurnlion propremen.l dile reprcswlc en m iJ m e lcmps, 
auJourd' l11.1i. un. e operalion sociale el cul/urell e, l'auleur passe en revue w ic 
seri e d'acles r!mananl de congres el de reunion s scienli[iques organises ccs dcmiers 
lem ps par l'O.N. U„ l' UNESCO el aulres organism es . Ces aclcs recommandenl 
de slimuler l' inl r!rCl de la populalioll poLLr la con sernalion el la mise en va leur 
des mollumenls el des en sembles <l' imporlance ili slorique el arli slique; 
de sauvegar<ler le caraclere propre des villes el aulres elablissem enls anliqLLes; 
d'ass urer aLLx mollwnenls <l ' lri er des f'onclion s 1101well es dans la sociclr! d'au
j ourd' lmi; d' cw oir c il v1w les aspecls socicw x, Juricliques, admin islra lif's, 
[inan.ciers el lechniq11es suscilcs par la conservalion el la restaura /ion clLL 
pa iri moin e arcilileclura l dans le conlexlc de l' urba11.i sm e m odem e. 

Di/'[erenls paus, preci se l' auleur, onl a<lople des Legislalions dan s le sen s 
indique el Olll m is ell ocu vre cl'amples acliolls Cil vue ele la con.scl'IJ alion des 
Cl llciens cenlres ili sloriques el de leur renf'louem enl sous le rapporl fonclionnel 
el economique, par exemple la Republique Federnle d'A llcmagn e ci Tr eves 
el R ali sbonne; la Romnanie ci Sighişoarn , S ibiu el Brn şov ; ele. 
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