
PATRIMONIUL CLĂDIT- COMPONENTĂ A AVUJIEI NAJIONALE 

Spre o calitate superioară în sistematizarea localităf ilor urbane 

Partea I: Contextul preexistent1 

În ultimii ani, România a înregistrat progrese impor
tante în toate domeniile de activitate, între s·ectoarei.le spe
cializate numărîndu-se şi cel al activităţHor arhitecturak' 
s i urbanistice. Este firesc ca obiectivele din dorneniul 
~onstrucţiei urbane şi căile de atinger e a scopurilor pro
prii ale etapei actuale de dezvoltare să fie aduse în pas 
cu ritmul întregii structuri social-economice. Drept ur
mal'e, este cu totul justifi cată dezbaterea unor probleme 
ca pitale ale oraşelor precum intensificarea exploatării te
renului, raportul dintre construcţ ie şi întreţinere în con
textu.I economiei de materiale ş i energie ş i, nu în ultimul 
rînd, relaţia dintre vechi ş i nou, dintre patrimoniul arhi
t ctural moştenit ş i producţk1 reoentă ca part compo
nentă a pohticii de creştere a avuţiei naţionale . 

Concomitent cu raportarea procesului de construcţie 
urbană la condiţiile economice, se cere aprofundarea in
teracţiunii dintre contextul socio-cultural şi demersul 
constructiv. Abordarea unei problematici care include 
alături de funcţiile utilitare ş i rosturile spirituale ale aşe
zărilor omeneşt i , modul în care ea reflectă ex istenţa şi 
organizarea colectivităţii producătoare, conlucrarea spon
tană sau conştientă cu alte comunităţi , transferul de va
lori şi informaţii pe plan continental etc. oferă posibili
tatea evidenţierii altor aspecte legate de axiologia pro
ducţiei arhitectura.I-urbanistice. 

Premise antice. CUJnoaşterea genezei ş i •evoluţie i unui 
fenomen sau a unei realităţi oferă întotdeauna posibili
tatea unei abordări corecte a p : r spectivelor acestora. De 
aceea, într-o perioadă în care transformările de mare am
ploare şi în ritm alert a.le structurilor social-economice 
ale ţării tind să se reflecte în cele mai variate domenii 
inclusiv cel al construcţiei orăşeneşti , precizarea proble
me1or legate de originea, traseul de dezvoltare şi biografi a 
reţelei de localităţi capătă o importanţă cu totul deose
bită. 

Sistemul ele aşezări urbane din România, aşa cum se 
află constituit astăzi, este rezultatul unei îndelungi şi 
zbuciumate istorii . Loouit din vechime, 1:€ritoriul dispus 
concentric în jurul „inelului fortificat" al Carpaţilor ş i-a 
format treptat un număr de aşezări, dintre care, (în pri
mul seoo.J dinaintea erei 111oastre)1 s-a detaşat sistemul 
fortăreţelor dacice din Munţii Orăştiei. Beneficiind de 
avantajele defensive ale cadrului natural din această 

zonă de cca 200 km2, situată oarecum în centrul terito
riului controlat de regii daci dinainte ele Decebal, aşe

zările întări'tle de la Cooteşti, Blidaru, Piatra Roşie, Sar
mizegetusa au fost unite funcţional prin plasarea în Va
lea Grădiştei, prin legarea cu o reţea de drumuri şi prin 

1 După partea înlii cn rc trntcază proble ma rec i c l ării cadru lui locuit 
sub formele lui incipiente preze nte. în construcţia u r bană desfăşurată pină 
la cel ele-a l doilea război mondi a l. partcn a doua i ş i propune discutarea 
modalităţi l or de rec iclare a cadrului constru it apărute ln activitatcn de 
reconstru cţie Ş i sistematizare socialistii a oraşe l or din România. Ultima 
p arte, utilizincl concluziile rezultate din ce le prece dente şi coroborlnclu-lc 
111 expcricnt.a actuală pc p lan mondia l , încearcă să cre ioneze o metodolo
gic de abordare un i tară a rec iclării cadru lui construit in contextul spec ific 
al oraşelor din România. 
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posibilitatea de comunicare vizuală, de control a regiu
n.ii înconjurătoar.e. Siistemul fortificat din Munţii Orăş
tiei s-a format într-o perioadă mai îndelungată, perfec
tînd u-se ş i completîndu-se treptat. Distrus parţial după 
războiul daco-roman din 101-102 e.n., refăcut în gra
bă, el este definitiv nimicit cinci ani mai tîrziu, folo
sind ulterior drept carieră 'de piatră .· 

Cîteva secole ma i devreme, unele aşezări autohtone 
din Dobrogea intraseră în sfera colonizării g receşti · :(se
colele VII- V î.e .n.) care a întemeiat de-a lungul ţărmu
lui Pontului Euxin primele colonii importante precum 
Histda, Tonus, Callatis ş.a., de oare se leagă o civiliza
ţ i ele tip urban p2 teritoriul actual al României. Orga
nizate majoritatea de navigatorii şi negustorii din Milet, 
ci upă modele s i milaire din Asia Mică, porturile-cetăţi 
pontice au avut o existenţă agitată, fiind dist ruse ş i re
făcute ele mai multe ori. 

Cel mai important dintre polis-urile aflate pe Jito.:. 
ralu.I românesc al vechiului Pont Euxin a fost Tomis~ 
al cărui amplasament este utilizat de peste două mile
nii ş i jumătate. Distrus de mai multe ori, dar refăcut de 
fi ecare dată, oraşul Tomis devine, în secolele I- III e:n ., 
principalul centru politic, administrativ şi economic din 
provincia romană Scythia Minor. După o perioadă de 
decădere datorată luptelor interne şi atacurilor exteri.:. 
oare (la mijlocul secolului III regiunea e pustiită de goţi), 
cetat a cunoaşte o ultimă perioadă de înflorire sub s tă
pînirea romano-bizantină, înainte de distrugerea sa de 
către populaţiile migratoar e. Beneficiind ele un amplasa
ment cu calităţi deosebite (nu precum Histria care a dis
părut ca urmare a întreruperii legă turii cu marea), To
mis a supravieţuit încă un mileniu sub forma unui sat 
pescăresc, pînă la construcţia actualului oraş-port. 

În cele aproape două secole ele administraţie romană 
(106- 271 e.n .) au fost reconstruite, extinse ş i fondate 
numeroase localităţi urbane clin Dacia. Ele formau un 
sistem teritorial com plex şi precis ierarhizat, alcătuit din 
municipii şi colonii, pag us-uri, vicus-uri. Majoritatea a
cestor aşezări, cu excepţia cîtorva (în tre care trebuie a
mintită Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fondată la cca 108-
l 10 e.n.) s-au altoit pe amplasamente folo ·ite din vechime 
de populaţia autohtonă. ln timpul domniilor înfloritoare 
ale lui Traian, Hadrian, Marc Aureliu şi Septimiu Se
v r au existat nu mai puţin de 10 municipia ş i coloniae. 
În aceste perioade de accelerare a construcţiei urbane 
s-au Pealizat numeroase edificii publice (temple, curii, 
t erme, amfiteatre) şi _diverse amenajări edilitare (străzi 
dalate, apeducte, necropole etc.) . 

După retragerea administraţiei romane sub Aurelian 
(271 e.n .), localităţile din vechea Dac.ie au fost supuse, 
în. majoribate, presi'u11ilor dezagregante .ale populaţiilor 
migratoare care au avut drept feot stagnarea dezvoltă
rii lor social-economice ş i, în multe cazuri, dispariţia lor. 

Incepînd cu a doua jumătate a secolului al III-lea e.n . 
populaţia urbană s-a redus simţitor, modificîndu-şi tot
odată sttt1ctura socială. P erimetrele locuite s-au restrîns, 
unele clădiri publice şi militare fiind transformate în lo
cuinţe provizorii de populaţia săracă, provenind din ca
nabae. Lipsite de stabilitatea politică şi de suportul eco-
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C:onstrucţ. ia în c tnpe a cc tă\. ii dacice de la Blidaru , 
din zona Mun\ilor Orăşlici, sec. 1 c . n. (dtrpă Dinu 

Antonescu) 

nomic, încetul cu încetul, tîrgurile ş i oraşele din fosta 
Dacia Felix s-au ruinat şi au fost părăsite. Unele dintre 
ele (Potaissa - Turda, Napoca - Cluj, Dierna - Or..1 
sova) au transmis mai departe amplasamentele, folo ·inel 
~u siguranţă drept sursă de materiale ele construcţi e. 

Viaţa urbană a mai continuat 1n Dobrogea sub ad
ministrarea romano-bizantină alte cîteva veacuri (sec. 
IV- VII e.n .). Probabil, aşa se explică şi numărul mai 
mare ele preluări de vetre: Callatis - Mangalia, Tomis 
- Constanţa, Aegyssus - Tulcea, Noviodunum - Isac
cea . Lipsa unui hinterland (Dobrogea a fost una din zo
nele cu frecvente deplasări de···-populaţil--"t; preze1'f.ţa des
tructivă a populaţiilor migratoare, criza în gradată gene
ralizare a sistemului sclavagist limitează însă dezvoltarea 
lor. În decursul următoarelor secole „economia a reve
nit la agricultura extensivă şi păstorit, iar meşte.~ugu
rile a.u decăzut, luîncl un caracter precumpăniţor casnic" 
(„Istoria Român.i et", volumul I) . 

Renasterea medievală.. Asa se explică ele ce în timpul 
evului 1,;ediu, pun.atul de p~rnire al dezvoltării societăţii 
a redevenit satul, istoria desfăşurîndu-se mai departe 
sub forma opoziţiei dintre sat şi oraş . De altfel, pe teri
toriul Homâniei, ca şi în alte zone ale Europei, perioada 
medievală nu a putut prelua deoît o mică parte din struc
turile urbane închegate în antichitate. Cazurile în care 
s-a utilizat mai departe teritoriul vechilor oraşe sînt pu
ţin numeroase (precum la Cluj sau Con stanţa). Aceasta 
se poate explica în primul rînd prin lipsa de corespon
dentă clintrie noile structuri sociale s i cadrul co nstruit 
moştenit, atît prin exi stenţa unor tradiţii urbane insufi
cient de trainice, cît şi mai ales prin amploarea ş i frec
venţa distrugerilor survenite în perioada migraţiunii. 
Faptul că ele-a lungul unei perioade el e peste w1 
mileniu s-au perindat, la intervale scurte, valuri suc
cesive de populaţii nomad , care au prăda t ş i devastat aşe
zările stabile autohtone, explică dificultatea perpetuării 
unor structuri orăşeneşti, temporizarea accentuată a p ro
cesului ele urbanizare atît înlăuntrul cît m ai ales în afara 
arcului fortificat carpatin. 

Odată cu conturarea primelor forme de organizare 
feudală în teritoriile româneşti reapar alcătuiri urbane 
spontane. Aşezări ·tipice ale aces tei p~rioade ,erau „tî rgu 
rile de văi" care, plasate el e regulă la gura văiilor montane 
(punct strategic şi vad comercial), polarizau populaţia clin 
teritorii limitate precum cele ale bazinelor hidrografice. 
Dintre aceste tîrguri ele văi, ce se vor dezvolta prin forţe 
proprii în perioadele următoare, unele vor a junge la 
rangul de reşedinţe cneziale. In mod firesc, cele mai multe 
aşezări fortificate adăposteau elementele noilor institu
ţii tipice organizării feud ale (onezate şi voievodate) a 
căror · existenţă este documentată în secolele IX- XI cîncl 
se constituiseră voievodatul lui Gelu (înglobînd cetăţile 
de la Dăbîca,- l\ţoigrad), al lui Menumorut (cuprinzîncl 
Biharea) şi _ cel al ·lui Glad (legat de aşezarea fortificată 

14 

I/I/ ,,,, ,,,, 
1111 

,, /111 

r-----1c~~}j==-{ ;:-_;-~~~~~===~iT-=-~_;=--~===~~~r- ---
' ==-,--~::_-:..-.;-: 

I 

-=4 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
L ___ - - - ___ j 

Amfil.calrul din Sarrnizcgctusa , sec . 11 c . n. uliliznt multiplu în timp: 
spaţiu de spec tacol , -fortf1rc a\.ă-rdu giu , sec . 

1\1 - Vl r, caricr:I de pintr:I ln ev ul ml'diu . sce nă pentru spectacole de 
sune t şi lumin:'\ după 1965 (dup:l Dumitru Tudor) 

de la Morisena). Un secoi mai tîrziu, alte formaţiuni au 
apărut la sud de Carpaţi: cnezatul lui Farcaş , voievoda
tul lui Litovoi şi cel al lui Seneslau, pe teritoriul căruia 
s-au dezvoltat aşezările fortificate ele la Cîmpulung şi 
Argeş. Jn acelaşi timp, Dobrogea a adăpostit un şir el e 

reR! TOR/(/ (/NlJE S·AU <:;ASIT (JR#!! 
AO-'fANE -A!fl>LASAlfEN PO.f/A/L AL 
.Af(JN/C/P/(JL(J/ ANTIC NAPOCA (JECll-IV1t!f1} 

VECllEA CETATE A CLUJULUI (PR0!3.481L 
PE LOCUL UNUI CASTRU ROMAN ) 1 PRIMA 
ZONA l0C(J/T4 IN EVUL He[)/(/ ( SEC.XI-XII) 

Schc 111n zone i ce nlrnlc din Cluj-Nnpoca : suprnpunen:n teritoriilor locuite 
indici\ posibilitatea conl.ir111it:1\ii în e xploatare a amplasame ntului , even

tual ş i a ca drului construit 

mai vechi aşezări precum cele de la Vicina, I ăcuiul lui 
Soare, Hîrşova , lega te ele zona Dunării inferioare, de
parte de polisurile afla te odată pe ţărmul Mării Negre. 

Nu poate fi vorba în această dezvoltare a aşezărilor 
de r eutilizarea unor ansambluri urbane sau a unor edi
ficii preexistente, ci mai ales de recuperarea materialelor 
durabile (blocuri de piatră precum la biserica clin Den
suş, concluct ele ceramică, olan , eventual lemnărie) . Den
sitatea mai mare de aşezări urbane clin Transilvania se 
poate explica prin persi stenţa unui mod de viaţă orga
nizat în comunităţi coerente, retrase faţă ele traseele cu
r ente ale populaţiilor migratoare. Din motive ele secu
ritate, majoritatea aşezărilor autohtone a folosit iniţial 
avanta jele defensive ale amplasamentelor montane<!. Trep-

2 În l egătură cu concentrarea aşezărilor montane Constantin Da ico- . 
viciu fn cc lntr-o lucrare a sa , intitul ată „Daci ş i româ ni ", l egătura Intre 
afirmaţia istoricului roman Florus , contempora n cu Traia n şi Ilack ian , 
„Dacici mon l ibus inhacrent" şi precizarea geografului italian Ascanio Cen
torio din secolul al XVI-iea că „le montagnc sone tuttc habita te da 
Va laccbi ". 
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Locuin\i'\ si'i lrasd\ tlc pl' V:i lcn Cis li'i ului . Buzău: lrndj\ia c l ăd ir ii in etape, 
în fu11 c\ it• d • posibil iti\~i 

tat, odată cu rărirea ş i inc tarea incurs iunilor des tructiv 
ale populaţiilor migratoar , populaţia băştinaşă caută am
plasamente noi în zonele mai deschis , modificînd organi
za rea reţe] i de aşezări. Redistribui rea liniilor de forţă 
ale teritoriului, d esfăşurată în. toat provinciile româ
n ş ti, e ·te reflectată, de pildă , · în transferul spaţial al 
principalelor reşedinţ voievodal situate, d regulă, în 
a propi r a centrului de gr utate al reţelei . Astfel. în 
Ţara Românească. cur t a d la Cîmpulung Mu cel s-a 
deplasat întîi la Curtea d Argeş (1 369) pentru ca, ult -
rior, ă e mute la Tîrgovişt şi apoi, în secolul al XV-lea, 
la Bucureşti. 

În Transilvania, alături d tîrgurile populaţ iei autoh
ton (proven ind d in am plificarea vechilor sate) s-au în 
temeiat (începînd cu secolel XII-XIII) de către colo
nişti provenind din Europa centrală şi vestică un nu
măr de aşezări. Privilegiile aco rdate d -Fe-gaHtatea ma
ghiară, folosi rea de mod el prelua te din ţările el o ri 
gin (mai avansate în proc sul d urbanizare med ievală) 
au uşurat ac stor a :ezări drumul către statutul de oras . 
O parte dintr ele întrune o unele trăsături t ipice loc~
lităţilor proi etate, trăsături vizibil la S ighişoara (în ora
şul de su s) ori Braşov (în oraşul v chi) . 

Prov nienţa tîrgurilor ş i oraşelor explică şi statutul 
t renului, modul său el - · tăpînirc şi utilizar . Astf 1, în 
cazu] aş ză rilor urba n rezultate clin foste sat . moşia 
tî rgului , iniţial proprie ta t devălmaşe, a junge, odată cu 
aclî ncirea procesului el asuprire feud ală, în propri tatea 
boi rimli , a bis ricii sau a domniei. Căil prin care se 
desfăşoară acest transf r sînt multipl : prin cumpărare 
ori schimb, drept clespăgubi 1 ·e pentru munci ne fectuat 
sau datorii , cel mal clesea prin abuz ori confiscare. 

As m nea si tuaţii sîn t frecv nte în p rioad le în care 
tîrgurilc ş i oraş le suferă din cauz·~ slăbirii put rii cen
tral , cum a fost cazul un ori în secolul XV, dar se răresc 
atunci cînd domnia se sprijină pe orăş nime, r oorclînclu-i 
privilegii şi garantîndu-i curitatea, în r laţiile cu f u 
dal ii. Aflate pi:; loc domn se (în Moldova şi Muntenia) 
sau pe dom niu regal (în Transilvania) ele se bucurau 
de oar ecare autonomi . puterea centrală avînd totuşi r e
prezentanţii ei în conducere: aşa-numiţii vornici de tîrg 
car clubl ază p şoltuz i şi pîrgari în Moldova şi Mun
tenia, sau juzii regali în Transilvania. 

Separar a ocupaţiilor ele factură agricolă d meşte
şuauri şi n goţ a urmat tras e dif rit în fi~care dintre 
ţăril române. Din s colul al XV-l a b aza activităţii co
nomice a oraşelor transilvănene o formează producţia 
meşteşugăr ască şi comerţul (preponderent cu Moldova 
ş i Muntenia). Aceasta e ' plică dezvoltarea ulterioară a 
modului lor de construcţi : tr ptat ele au fost fortifi
cate (1320- 1490), trecînclu-s la ocupar a intensivă a 
tcr nului, cu clădiri (majoritat a din lemn) pe loturi cu 
fronturi înguste la stradă. Exjstau reguli stricte de con
strucţie şi de utilizare a terenului , reflectînd fidel mo-

' l)Ri1E CASTRU sec IV 
r• • LllflT4 CASTEL SEC VI 

.§.~~ ŞAllf CASTCI. .ICC VI 
'. „ .• „ LOCIJ/NTE SEG IX- X 

:::bC LOCIJl!ITE SEC ,X - XI 
NTA FEUDALA 

Cnpidnvn, llobrogc a : pre lu ă ri . rdol os iri ele nmp lnsnmc nl ~i c lttdiri 
clc-n lun g ul u nu i 111ilr11iu 

l::l isericn sr. AL::i n as ic de ln ri uli\.' l , Tu lcea (sec. X lll): s ilun\ia 
ini~inl i't ş i ex lindcrile ulteri oa re 

dul de organizare socială. Astf 1, pc străz ile principale 
din centru (de ex mplu la Mediaş, Sibiu şi Cluj) pa rce
lele mai mari erau ocupate de clădiri de locuit al patri
ciatului, pe cînd străzile s cundare şi p riferic , aflate ade-
ea în zon dezavanta ja te din punct de vedere al vecinătă
ţilor, al orientării şi climei locale, grupau loturile mici ale 
populaţi i cu mi jloace economice modeste. R alizarl=fi in
cintelor fortificate cuprinzînd într g teri tor iul urban a 
cr c t condiţii propice pentru acumular a de patrimoniu, 
p ntru o mai bună folosir şi reciclare a ter nului, con-
trucţiilor, mat dalelor. În Moldova şi Muntenia s-au 

fortificat cu pr căder curţi! domn şti şi boiereşti, dar 
un rol deosebit în sistemul defensiv al tîrgurilor şi ora
!?clor (apărate uri pri cu valuri de pămînt sau întărituri 
d lemn) îl aveau bis ricile ş i mănăstirile periferice (ca 
la Craiova sau Iaşi) . 1n acest clădiri sau ansambluri 
întărite se puteau refugia atît orăşenii cît şi locuitorii 
suburbanelor sau ai sat lor vecin . întrepătrund rea din
tr activităţile m şteşugăr şti şi c le agricole a m nţi
nut mai departe ocuparea xten ivă a terenului. Doar în 
partea lor c ntrală, und se aflau at li rele de produc
ţi şi prăvăliile de schimb, se întîlnesc forme de construc
ţi intensivă. Acumular a de bunuri şi valori, influen
ţată de condiţiile de securitate ale, ş zăr ilor, împrumu
tă alte forme şi are altă amploare. Se folosesc tainiţe 
(chiar ş i în clădirile de cult) iar casele capătă b ciuri 
(care în s colele următoare vor a junge să form ze ade
vărate reţele subterane: Suceava, Botoşani, Roman). Dis-
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Vccl1c :1 bi se ri că din JJc n su ş. 1Tu11r doa rn (sec. XTT--Xll I): r1•ulili zn rca 
unor piese ş i 111:il r ri :i lc tic conslruq ic clin ruine a 11licc 
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Evo l u~ia oraşu l ui Sibiu:' adău giri succesive de cv nrta lc de locuit şi 

forlifi ca \.ii (după Pau l Nicdcrmaicr) 
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trugerile produse de op'eraţiile militare ori ca taclismele 
naturale au afectat construcţiile sup rater ane, cele din 
subsol se refolosesc adesea la reclădirea noilor case. 

Oraşele şi tîrgurile clin Moldova ş i Muntenia s-au în
mulţit şi dezvolta t sens ibil în secolul al XV-lea ş i pînă 
spre a doua jumătate a celui de-al XVI-lea permiţînd, 
odată cu înflorirea meşteşugurilor, o i nten să ac ti vita te 
constructivă (în Transilvania este perioada fortificăr i i 
bisericilor ş i a construirii el cetăţi în jurul ace tora), 
urmare a politicii de încurajare a forţelor clin oraşele şi 
satel celor trei ţări române, cărora domnia le-a acordat 
sprijin şi înlesniri, ca ş i unele privile-gii. 

R lativa stagnare a vieţii orăşeneşti d atorată pe
rioad ei de apogeu a dominaţie i turceşti a fost între
ruptă în secolele XVII- XVIII ele scurt intervalur i fa
vorabile clin punct de vedere social-economic. Pe vre
mea lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, vechile frăţii ele 
meşteşugari se organ izează în bresle propriu-zise şi a par 
primele a teliere cu unele trăsături d manufactură. În 
Transilvan ia meşteşuguril'e1 şi comerţul au acces la o 
perioadă de procrres încă ele la finele secolului al XVI-lea 
cînd a fost atestat un număr de manufacturi (în sectoa
rele prelucrării metalelor, picilor şi textilelor, ale pro
ducţiei hîrtiei ş i celulozei) . 

După 1698 oraşele frans ilvănen e , afla te sub domina
ţie austriacă (unele el intre ele, cu m înt c le din Banat 
bucurîndu-se de o a tenţi cl eo. ebită, situate fiind pe do
meniile el e curînd anexa te coroan i) şi unele. alături ele 
populaţia autohtonă au fost coloniza ţi meş teşugari, lu
crători , militari vcniti cl in toate provinciile imperiului, 

ETAPA A /XJUA 
{INCINTA 11/CA) 

Cc l:1\.l'a Albii (pc loc11 l anticul ui T yrns, nurniL:I apoi Akkcr man , Aspr o
cnslron , az i Bit.: lgdrocl D11icslrovski , U l\SS): ct:i pt.: lc de conslru c ~ i c dintre 
domn ii le lui Alexa ndru ce l Bun ş i Şte fa n cd Marc (clupă Gri gorn Ionescu) 

cunosc, alături ele form le arhitecturii Renaş terii , primele 
construcţii în stil baroc. Se întocm so planuri de noi 
aşezări, şi se execută clădiri tipizate după proiecte în
tocmite ele specialişti. Unele oraşe distrus în. timpul ope,
raţiilor milita re se reconstruiesc compl et (precum Timi
şoara , unde s-a r ealiza t ansam blul baroc al Pieţei Do
mului ), cl ar fără preocupări pentru r efolosirea clădirilor 
preexistente sau recuperarea materialelor rezultate. O 
asemenea poziţie se explică atît prin calitatea cadrului 
clădit anterior, cît mai ales prin schimbarea radicală 
a tipulu i ele construcţi urbană. Datorită int1eresului ma
nifestat pentru Banat, aici activita tea manufacturieră 
s-a dezvoltat sensibil spre deosebire de celelalte oraşe 
(din Transilvania) unde aceasta a întîmpinat opoziţia 
breslelor aflate în declin. In compensare, după r es tabi
lirea legăturilor trad iţionale transcarpatine, în secolul 
al XVIII-lea a luat avînt comerţul, companii! aşa-nu
mite grec~şti (dar în care erau prezenţi şi negustori ro
mâni, alături de macedoneni, armeni, evrei) r eînnoclînd 
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contactele întrerupte dintre centrul Europei ~i Orientul 
Apropia t. Toate aces t a nu au împi ed icat ca populaţia 
ora şelor din toate provinciil român şti să crea că s im
ţitor. in jurul anului 1600 oraşul Braşov (în cuprin ul 
fortificaţiilor, exclu iv aşezăril polariza te) d epăşise pla
fonul de 10 OOO, în timp ce oraşele Cluj şi Sibiu numărau 
8 OOO de locuitori. Capi tal le Iaşi ş i Bucur şti se : deta
şau cu peste 8- 10 OOO de locuitori în rîndul unor aşezări 
avînd în medie 200- 500 de familii. Două secole ma i 
tîrziu (1830) în Bucur şti au fost r ecenzate 70 OOO el e 
persoane (inclusiv flotanţii) ia r la Iaşi aproape 50 OOO . 
Orasel din Transilvania numărau o populaţie mult mai 
puţi~ numeroasă: la primul recensămînt (178 5-178~) 
Braşovul cuprindea între ziduri cca 18 OOO de locui
tori, a jungînd, după alte cinci decenii, la puţin peste 
22 OOO, în timp ce al doi·lea oraş ca mărime , Clujul, va 
însuma mai puţin de 18 OOO de per soane. 

Paralel cu oreşter a numerică au int rven.it Şi• alte 
modificări calitativ în structura populaţiei urbane ca 
urmare a raporturilor seculare dintre ţările român e ş i 
popoarele înv cinate. !?todată s-a_ ~ccentuat d~fe ~·e1~~ 
ţierea socială prin stabilirea treptata m oraşe a bo1enm11 
(inclusiv a robilor af1aM în s rviciil acesteia) ş i: prin for
marea timidă a un i pături de lucrători manufacturieri. 
Procesul difer n.ţierii sociale a influenţat evoluţiia tîrgu
rilor şi oraşeJor: pe de o parte s-a a juns la conflicte înt~ 
tîrgoveţi şi boierii dornici să-şi însuşeasc~ o parte cit 
mai mare clin terenul comunal; pe de alta parte, meş
teşugărimea, care a crescu t ca pondere numerică şi s-a 

organiza t mai bine în bresle, a tins s ă se grupeze în 
zon urbane el istinct und e rea lizează clăd iri şi amena
jări specifice (de pildă biseric.ile de br aslă din Boto
şani , Bucureşti , Ploieş ti, Rom n ş.a . care au jucat un 
rol important în. viaţa oraşelor clin secolele XVIII- XIX). 
, în Transilvania , într-o serie el e oraşe, locuite ma
jo1·i tar de saşi în interiorul fortif i caţiilor pe baza unor 
vechi privil egii acorda te ele regii. maghi ari, au început 
să pătrundă treptat familii româneşti, ca ş i familii ma
ghiare, greceş ti , armene, care pînă a tunci nu aveau drept 
el e proprietate înlăuntrul zidurilor. P rovenind cu pr -
că ci -re cl in aşezările înv cinate cu car oraşel formau 
ad evăra te sist m urbane (precum Mărginimea Sibiului 
sa u Scheii Braşovului) , noile fam ilii îşi fac r epede s im
ţi tă prezenţa şi în zonele centrale. Unele grupuri de 
locuitori c·3pătă autoriza ţi e să form ez ca rti ere sau, în 
cazuri deosebi te, chiar aşezări întregi (cw11 es te cazul 
o raş ului Gherla unci e în ecolel XVII- XVIII s-au ta
b.Uit un mare număr el familii armeneşti ) . 

Din secolul al XVII-lca, clar mai al s după 1750, în 
tîra ur ile ~ l oraşele din Moldova şi Munten ia, trăclînd 

B iSl' l' il'n sr. i\ i1:ol :1c di11 Sl'h c i - lll' : l ~ O \: p1-c l11 :i r i ~ i "d:i 11 g iri IT :1liz:ilc 
inlrc J 5:.10 - 1 / .O ( cl11p:I ( ; ri gorc lo11 csC11 ) 
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încă obîrşia lor rurală, se manifestă o serie de preocu
pan de ordonare şi dotare edilitară a cadrului con
struit3. Moştenirea urbanistică clin perioada anterioară 
s-a completat cu noi construcţii şi am naj ări. in primul 
rînd s-au refăcut ş i extins (îndeosebi cu pridvoare ori 

ub domnia lui A lcxnn clru lpsilnnlc, Mihai Fo lin o r c dactenzii l a 
Bucure ş ti un proiect de c od urban , Jolosincl slrnclur i juridice h iznnl inc, 
adaptate rc a lil iî~ il or Jocn lc . A lte nc le norn.nlive, ori gin a le sau trncl uceri , 
au Josl publicate Jn Jinclc secolului n l XVlI-lca la laşi. 
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turnuri-clopotniţă plasa te deasup ra intrărilor) clădirile 
ele cult mai vechi, pentru a corespunde creşterii r egi
mului de înălţime , lîngă un ele dintre ele s-au întemeia t 
hanur i (numeroase în ora~ele m 'ti ma ri cum erau Iaş i 
ş i Bucureşti) dar au apărut şi alte clădiri publice pre
cum spitale, şcoli, aziluri, bă i etc. Din ce în ce ma i multe> 
locuinţe particulare (casele domneşti , cele ale boierilor 
şi el rului, ale negustorilor îns tăriţi) a u fost construite 
clin m ateriale rezistente, de bună calitate, aduse un eori 
clin străinătate . in schimb, r es tul clădirilor era consti 
tu it din locuinţe executate cu material e locale, mai pu
ţin durabile, ale oamenilor el e r încl. Dezintere ·ul m a:jo
rităţii tîrgoveţilor pentru clădirea cu materi ale r ezistente 
îşi găseş te cliver ·e explica ţii. Da torită form elor speci
fice el e utilizare a teren.ului (cum a fost embat icul, ca re 
consta în concesiona rea pe termen fi x a pa rcelei) , locui
torii se deplasau frecvent dintr-un loc în altul, cl emon
tînd şi remontîncl casele de preferinţă clin lemn. O mo
dalitate asemănătoare de r eciclare a con s trucţiilo r se 
întîlnea în cazul bise ricilor din suburbiile şi atele în
vecinate vîndut între comunităţi a tunci cînd cea mai 
î n s tărită construia o clădire de cărăm id ă sau pi a tră . O 
altă explicaţie se referă la limitarea dreptului tîrgurilor 
şi oraşelor de a se as igura împotriva frecventelor in
cursiuni armate, a rechiziţionărilor de tot felul, contra 
raidurilor de jaf ale bandelor de răufăcători, a abuzu
r ilor şi exploatării feudale. Soluţia cea mai la îndemînă 
constă în fortificarea aşezărilor, proces încura jat de dom
nie în secolele XV- XVI, înainte el e extinderea contro
lului Porţii otomane asupra ţărilor române. in secolele 
XVI- XVII turcii au interzis construirea de fortăreţe ,şi 

amenajări defensive în Moldova şi Muntenia. Dar, chiar 
în absenţa unei asemenea interdicţii se pare că era pre
ferabil ca aşezările urbane şi reşedinţele domneşti să 

fie dotate minimal din punct de vedere militar.4 
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Cli:iclirc cl in Gherl a. eonslruilft in 
1746: nrlnptări clet errninnte ele co 111p lc
l nrea profi lului fun c \io11al (trecerea ele 
l a Jocu i11 \.ii l a locuin\ i't cu p ri:ivi\ ti e la 
p ar IC' r ) . 

Aces te elemente, la care se adaugă instabilita tea po
litică şi exploatarea economică feudală, au împiedicat şi 
temporizat procesul de acumulare şi reciclare a fondu
lui locativ, încura jînd predilecţia pentru înlocuirea frec
ventă cu materiale perisabile a clădirilor şi amenajări
lor, supunerea l ·:i. r egulile climatice ş i geologice local . 

Spre deosebire de aşezările urbane din Moldova ş i 
Muntenia, care pot fi considerate ca fiind de „factură 
ecologică", cele din Transilvania şi Banat au tins tr p
tat către un „caracter artificial, tehnic, mineral". Pri
mele semne au apărut în secolul al XVIII-lea cînd se 
produce o ultimă îndesire în interiorul zidurilor care 
impune reguli s tricte de construcţie şi convieţuire . O 
mai mare parte clin clădirile noi (locuinţe şi dotări) adău
gate substanţei moştenite e executată din materiale du
rabile, conform normelor tehnice ale timpului, fiind fi
nanţată cu pr cădere de noua negustorime îmbogăţită 
de pe urma comerţului cu Levantul. Aceasta îşi permite 
să construiască fastuoase locuinţe eta jate pe terenuri 
eliberate în zonele centrale, ca semn al situaţiei lor eco
nomice înfloritoare. Modificări însemnate s-au înreg is
trat şi la periferii und e se extind clădirile şi am najă
rile ele producţie . in felul acesta maturizarea configu
raţiei spaţiale a oraşefor „intra muros" poate fi socotită 
încheiată. 

Urbanizarea capitalistă . inceputul secolului al XIX
lea es te de bun augur pentru localităţile urbane din 
toate ţările române. Prin renunţarea Turciei la mono
polul comerţului din Moldova şi Muntenia (după pacea 
de la Adrianopole, 1829) devine posibilă r stabilirea 

~ Cristian Moiscscu am i nteşte de ex iste nţa unor documente care 
con\:in reco mandarea domnie i ele a nu se e clifi cn fortă re ţe şi ceti:i ţi de oa
rece, preluate de trupele turce şti , pot deve ni in strume nte ele control ş i 
subju gare n proprie i popul a ţii. 
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contactelor p toate planuril cu Tran ivania si mai 
al s reorientarea firească către Europa. Relaţii!'- eco
nomic cu tările industrializa t din centrul si vestul 
ontin ntunui contribuie la d zvoltari0a /ş i ·cx'tind r a 

bazelor capitalismului ; manufacturile se înmulţesc ş i se 
amplifică pr luînd înc t dar sigur trăsături d în1 re·
prind r capitalistă. D unde pînă la înc putul s colu 
lui al X IX-lea -rau amplasat în legătură cu sursele 
tradiţionale d nergi (cursurile de pă) ad sen în ·:tfara 
o raşelor , după 1830, cînd se introduc primele maşini cu 
aburi, or fi dispu se lingă rezervorul d forţă de muncă 
car -1 constituiau localităţile urbane. Paralel cu forma
rea unei noi clase a lucrătorilor indus triali, se dezvoltă 
burahezia, formată din neaustori, banch eri, fabricanţi 
şi funcţionari superiori. Procesul de fărîmiţar a orîn
duirii feudale, marcat între altele prin răscoala con el usă 
de Hor a, Cloşca şi Crişan (178 4) şi r - voluţia lui Tudor 
Vladimirescu (1821), va fi gră bit de revoluţia burgh ezo
democratică din ţările române. Stimulaţi de id alurile 
burgh eziei în ascensiun , luptător.ii paşopti şti din c le 
trei ţări române vor readuc în discuţie problemele uni
r ii principat lor, egalităţii [n drepturi a naţiunilor, 
el sfiinţării privilegiilor feudale te. Poziţia noilor clase, 
îndeosebi a burah eziei comerciale, va influenţa favora
bil dezvoltarea ora. elor de pe toţi versanţii Carpaţilor, 
a căror populaţie a avut o contribuţie notabilă în lupta 
revoluţionară. 

Con slnr c \ii 11rh:1111• s ponlan c . 11l·p la 11il'ica l1· (Sal u i\ l:in'. l ' l ni1·~ li ): :1 c u-
111ulnrc Sll l' Cl' si v :I J':lr:'i rl'Sf)Cl'l :1rn1 :1li 11i:1 1rn: nll' lor .~ i rl';.( i11111l11i dl' l 11 :'\l\i111c . 

Localităţi! urbane au continuat să cr as ă şi să-şi 

modifice calitatea (elen itatea, regimul d î nălţime şi ali
n iere, ocuparea şi utilizarea solului etc.) în limitel po
s ibilităţilor local . in Principatele Unite (unde creşte
r a şi ordonar ea oraşelor şi tîrgurilor fusese s timulată 

în perioad a r gulamentară) , Bucureştii av au în 1860 
peste 120 OOO de locuitori, de două ori populaţia oraşului 

Iaşi (65 OOO d persoan e). Următoarel , ca mărime, erau : 
Botoşani, Ploi şti şi Craiova care adăpos teau într 20 şi 

30 m ii de locuitori, as menea oraşelor mari (part a din 
interiorul fortificaţiilor) din Transilvania: Arad, Braşov, 
Timişoara, Cluj, Oradea (în perioada 1847-1867). Creş
teri! au provenit în majoritate din imigra rea popu-
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Sch c 111:1- ·uclrn de lll'Z \' oll:in• :1 unui n 11 sa 111blu ori\ ş1·11csc : scgrnt: rr l din 
Lrn sc ul v iil o rului Hn ll! \' :l r d :ii lndepe 11cll' H\1' i din J ' l o i cş li i 11Lr- un p lan 
clin 1875. d1·sc n:il ci t: C liri s lil1 11 l( l'l'l sch 

]aţic i suburba nc şi rurale, imigrare care s-a amplificat 
încc pînd cu primul sfert al secolului al XIX-lea. Caza
rea populaţie i uplimcnta rc a ridica t proble me în Tran
silva ni a şi Banat (d in lipsă de spaţiu ca urmar a :;atu
ră rii oraşelor interioare) dar a decurs firesc în Moldova 
şi Munteni a unde gradul de ocupa re din vatră permitea 
îndesiri . P ar alel cu creş terea procentu.lui de ocupare i-1 
solului , în ace te localită ţi S-' L trecut timid la cxtind er a 
tajă 1·ii ca elor cu care prilej s-a înc rca t ş i alini rea 

lor pe baza unor docum ntaţii elabora te ele profesio
nişti autohtoni or i s trăini şi urmărit el un. arhit ct şef 
(mairnarbaşa) . 

într a nii 1830- 1860, pentru a soluţiona problemele 
dezvoltării v iitoare, în orasele moldovene si rnunt n sti ca 
şi în c le trans ilvănene s-~ recurs la soluţli specifice,· afec
tînd diferit mod ul de creste re. In cazul Bucurcstilor al 
laşilor, Cr·:liovei şi al Botoşani lm-, prevederile ' Reg~la
m entului Organic (1831) au impus clelimitar a s tri ctă u 
hotarelor oraş lor ş i tîrgurilor p e baza pla nurilor d e 
sistema tizare. D asemen ea , au fost luate măsuri pentru 
alini e rea . trăzilo r , de limitarea d pieţe alimentar , <.:X -

cutarea el e pava je ş i canalizări , as igurarea alim entă rii 
cu apă şi a iluminatului public etc. Jn zonele de exten
siune sau în cele elib ra te (ca urmare a incendiilor sau 
altor distruger i) s-a trecut la pa rcela r - loca l ă, prcluînd 
după caz lemcntelc de valoar (pr cum în refacerc ·1 
zonei centrri.le Sf. Ghco 1·gh e clin Bucur ş ti unel e a tre
buit adapta tă mărim -a loturilor). P . bazcl tehnice tr" t
sat ci R gulament -au în.tocmit }'.>la nuri p entru con
s tru cţi ' t unor oraş noi în Cîmpia Dunării (Turnu Mă
gur le, Olteniţa) în timp c altele x is tentc (Brăila, Giur
giu) au fost sistematizate, realizî ncl s tructuri-cad ru ca re 
au p ermis dezvoltarea lor timp el e mai multe dece
nii (pr cum în. c zul Brăilei). La Braşov, Sibiu, Ti rnişoa r ·~ 
se trece la demolarea fortificaţiilor med ievale sa u baroce 
p entru a r educe presiunea d emografică as upra zon i in
terioare ş i a p ermite legarea funcţională a acest ia el e 
localităţile periurbane. Terenul eliberat a fost utilizat 
pentru extind 1·ea zonei centrale (Cluj , Timişoara) , pen
tru dezvoltarea fondului locativ (realizînclu-se cu precă
dere parcelări cu vil ca la Sibiu ori la Braşov) , pentru 

20 

A lc nc ul Horn :\n dirr Du cu rcş li (sec . X IX): fo rm a c irc u la r ii a si\lii d e 
con ·r1·Lc a r·czult ::rl din })rc lt1 nrca u1101· funcln~ ii prccx is lc nL 

amenajarea d e grădini şi parcuri publice (Ti mişoara). 
Jn cazul oraşelor ma ri s-a desfăşurat o importa ntă ac
t ivitate ele s is tematiza re conştînd în alinieri stradale, a
menaj ă ri şi construcţii edilitare, în organiza rea subur
ban.clor. (U n exemplu interesant îl oferă Timisoara und e 
s-au utilizat c lem ente urba nistice noi în pa~celarea ş i 
co ns truirea comun elor per.im etrale). 

I n a doua jumăta te a secolului al XIX-Jea pînă la în
ceputul primului război mon.dicl, în. toate provinciile 
Români -i es te a tc ·ta t un „boom" constructiv, servind o 
populaţi ajunsă în fa za creşterii exponenţiale . În anul 
1912, cel mai m arc oraş era Bucureşti (341 OOO locuitori), 
u rmat de Iaş i (75 OOO) , Timişo·:tra (72 OOO), Oradea (60 OOO) . 

I n România, av:î.ntul cons tructiv a transforma t radi 
ca l vechea imag in a oraşelor nu numai din punct" d 
v d re s til is tic. Ca şi d incolo ci Carpaţi , paralel cu pre
zenţa un or arhitecţi s trăini, activează treptat mai mulţi 
prnfesi on işt i localnici cu s tudii încheiate în institutele 
ele profil el e p ·te hotare ş i din ţară . Ponderea a rhitec
turii culte creşte sens ibil, s tiluri.Ie europene adaptate 
în locui esc încet, dar sig ur, clădiril e tradiţionale m a i a
prn pia tc de l um ea o riental-levantină. In. capita la Bucu-
1· sti si în alt ' orase se cl ăci sc numeroase clificii trc
bu,ind 'să adăposteas~ă noua structură instituţională (sedii 
·1le unor minister e , Ba nC':t Naţională, Pala tul Poştelor, 
clădirea C.E.C. etc. ), majoritatea lor plasate în zo nele 
c 'ntralc a l ă turi el e pi e ţe] publice î n formare sau d 
trad iţio n alele s tră zi comerciale. Î n cartierele rezidenţiale 
clin jurul centrelor urbane, vechil ' case ele tîrgoveţi sau 
reşedinţe boie rc$ti au cedat treptat locul vilelor bur
g heze, cu e ta je ş i m ansarde, aşezat la distanţe mai mici, 
n 'ali za tc după normele continentale, clin materiale du
r abile şi de ca lita te, proc urat adesea din import. Alcă
tuirea carti rc lor bogate, deş i e teroclită clin punct de 
vedere ·tilis tic şi cu un g rad încă modest de exploatar , 
este însă r lati v uniformă ca regim de co11 s trucţie (nu
măr ele niv luri , aliniame nte etc. ). Dar, în zonele m ar
ginale precum şi în anumit părţi ale centrelor au in
t ervenit elemente poluante şi au apărut stări conflic
tual -. In ]eo ·ebi v chil străzi comerciale prezintă tron
soane construi te anarhic, fără respectar a uncr norme 
urbanistice şi edilitare. In oraşele mari (Craiova, Iaşi , 
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Ploi ş ti ) s-au realizat cîteva operaţii urbanistice major 
de utilita te publică (bulevarde ş i splaiuri, scuaruri şi 
pieţe, grădini şi parcuri) care însă nu au schimbat decît 
local imaginea oraşului. (Între aces te lucrări se d etaşează 
străpungerile de s trăzi ţ; i bulevarde din Bucur şti sub 
primariatul lui Pache Protopopescu). 

Este perioada în cat·e se întemeiază Şcoala naţională 
de a rhitectură, urmărindu-se valorificarea într-o nouă 
viziune a e.lementelot· de construcţie al a rhitecturii culte 
şi populare tradiţionale. 

Oraşele Trans ilvaniei (parte a Au ·tro-Ungariei clupă 
instaurarea dualismului în anul 1867) s-au reconstruit 
parţ ial în zonele interioare care au căpătat treptat func
ţii ele centru urban. Totod ată s-au produs încl siri în zo
nele de contact cu v chile aşezări suburbane, î nglobate 
parţial în t ritoriul urban. În unele cazuri s-a recurs 
la inte rvenţii restructuratoare, pr cum îndreptări şi s tră
pungeri de noi s trăzi, creări ele pa.rviuri sau pieţe în
conjurînd clădirile publice important (Arad, esplanada 
centrală, Oradea, ansamblul pieţelor centrale, Cluj , Piaţa 
Teatrului Naţional etc.) În masa mare a clădirilor de se rie, 
cele cu dou~t niveluri au devenit m ajoritare în partea cen
trală, printre el intervenind trepta t mai multe cu două
trei eta je. Fondul locuit a fost realizat în general clin 
mat riale rezistente, fiind grupa t în cvartale rela tiv com
pacte sau în zone cu regim uniform ele construcţie. To
tuşi amprenta medievală transpare chiar de după arhi
tecturile mai r ecente înd osebi d atorită menţinerii ve-
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chii parcelări şi reţele stradale, a spaţiilor orăşeneşti ti
pice perioadei anterioare. La periferii, în vecinăta tea 
atelierelor şi fabricilor apare un program r elativ nou, 
acela de cartier muncitoresc. Deşi casele (executate fi e de 
municipalitate , fi e de patron sau numai de locatar) sînt 
sărăcăcioase, aceste zone nu au a juns să ia form a slum
urilor apusene în niciuna din provinciile româneşti. 

Dezvoltarea economiei capitaliste şi-a pus amprenta 
şi pe modul de organiza re ş i gospodărire a oraşului. Te
renul devine marfă şi sursă de cîştig , ceea ce conduce 
la creşterea gradului său de exploatare. Un prim efect 
constă în dezvoltarea haotică p e înălţime a construcţiilor 
(determinînd contraste de cornişă, înmulţirea calcanelor, 
constituirea unor secţiuni stradale dezechilibra te), fără 
luarea în considerar e a vecinătăţilor (din punct de ve
dere al orientării reciproce şi al mări mii prospectului) 
şi a condiţiilor de ighmă urbană (calitatea însoririi, a 
ventilaţiei şi a iluminatului n atural). Alt efect al mo
dului capitalist de gîndire constă în specularea caracte
r ului ele proprie tate privată al terenului în dauna in
tereselor publice. Astfel, municipalitatea trebuie să plă
tească despăgubiri m ari p entru expropieri de teren pri
vat utilizat în scopuri publice. Nu numai atît: se con
s tată trecerea în proprie tate privată a unor m ari su
prafeţe de t e ren de utilita te generală. Este cazul terito
riului eliberat de amenajările militare (la Sibiu, Braşov 
etc. ) ca re se parcelează spre vînzare sau al vechilor curţi 
domneş ti (precum Curtea Veche de la Bucureşti), al te
renurilor unor foste mănăstiri sau h an uri ale acestora. 

CUO/R t:A VE O IE 
R ECON frRUCne PeRSPl:C rJVA 

sebită valoare. Astfel, a începu t o susţinută activitate de 
reparare, consolidare şi modernizare a clădirilor monu
mentale: la Timişoara - Castelul Huniazilor, la Bucu
reşti - Biserica Domniţa Bălaşa ş i Mănăstirea Antim, 
la Iaşi - clădirea Mitropoliei. În p as cu t'eoclinţele vre
mii, dar şi sub incidenţa unui mod eronat de înţelegere 
a conţinutului restaurării monumentelor is torice, se tre
ce la reconstrucţia unor clădiri şi ansambluri. O activita te 
variată, dar contestată de arhitecţii autohtoni , a des
făşurat Lecomte du Noi.:ty, un emul al lui Viollet le Duc, 
la Curtea de Argeş, Tîrgovişte şi Iaşi, în timp ce la Su
ceava a lucrat C. A. Ron1storfer, mai aproape de prin
cipiile restaurării ştiinţifice . 

Interludiu modern. Sfîrşitul primului război mondial 
a coincis cu împlinirea năzuinţelor seculare de unificare 
a tuturor provinciilor româneşti în cadrul unui singur 
stat român. După Marea Unire din 1918 condiţiile dez
voltării economice a României s-au schimba t; a rez ultat 
o reţea ele oraşe mărită şi diversificată. Datorită 
condiţiilor geo-istorice specifice, această reţea este unică 
prin varietatea de modele orăşeneşti vechi şi noi. Cum 
România s-a aflat dintotd'~auna la încrucişarea unor im
portanţi vectori culturali, acţionînd pe diagonala axelor 
cardinale, reţeaua de oraşe cuprinde majoritatea tipuri
lor edificate între Oceanul Atlantic şi Asia Mică, între 
Munţii Urali şi Marea Mediterană . S-au găsit ori ex i stă 
aici, într-un p erimetru restrîns ca al unui muzeu urba
nistic, polisuri greceşti {Tomis, Callatis) şi fortăreţe da
cice (Sarmizegetusa, Cumidava) alături de castre şi mu
nicipii romane (Romula , Porolissum, Napoca), cetăţi bi-

Cre ş terea gradului de oc uj)m c a terenului pr in exli ndcrca cli\ d iril or r x islc nlc ori construirea loluril or sub impi\r\ilc (cxr mplc clin Bucurcş li) . 

In această activitate constructivă care a condus la 
înlocuirea unei mari părţi a fondului loca tiv tradiţio
nal, problema recuperării unor părţi de clădire sau a re
folosirii materialelor rezultate din demolare este prezentă 
frecvent în construcţia rezidenţială. Sînt înglobate în 
construcţiile noi părţi de subsol sau parter (în cazul 
supraetajărilor), se repune în operă o parte din cără
mida recuperată (cu excepţia cărămizilor subţiri tradi
ţionale care nu mai corespundeau normelor tehnice ac
tualizate după 1880) şi m ai ales din lemnăria extrasă 
din şarpante şi planşee. ModificărilE) stilistice au deter
minat acoperirea cu stucatură în maniera reluărilor ar 
hitecturale (neogotice, n eoren ascentiste, neobaroce) a m a
jorităţii caselor vechi păstrate dar şi a altor clădiri. În 
mod frecvent se r ecurge la adăugiri clasicizante sau de 
tip „revival" la o serie de clădiri de cult (bisericile Us
penia din Botoşani, 1819, Sf. Gheorghe Nou şi Radu 
Vodă din Bucureşti, 1848-1863, Sf. Gheorgh e din, P i
teşti, 1869 et.c.). 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea intervin, 
la scară treptat mai mare, preocupările privind protec
ţia, conservarea şi restaurarea clădirilor vechi de o deo-

22 

zantine (Dinogetia) nu departe el e bu rguri de sorginte 
central-europeană (Sibiu, Braşov) , tîrguri moldoveneş ti 
şi muntene crescute de la sin puter (Baia , Cîmpulung, 
Tîrgşor , Siret) şi învecinate cu aşezări dobrogene amin
tind lumea orientală (Mangalia, Babadag), ansambluri 
renascentiste cupla te cu reali ză ri ale urbanismului ba
roc (Cluj, Alba Iulia, Timişoara) , oraşe noi ca Tr. Măgurele 
şi Olteniţa, oraşe vechi pe car e s-au gr'efat arhitecturile 
eclectice ale secolului al XIX-lea (Brăila, Iaşi, Bucureşti) 
ş.a . O diversita te care se înscrie totuşi într-un context 
r ela tiv unitar: cerinţe locative ş i instituţionale din cate
gorii de mărime nu foarte diferită, programe arhitectu
rale şi u rbanistice înrudite, solicitate de colectivităţi dez
volta te în contexte socio-·er-onomice apropiate , condiţii 
geo-climatice similare (regim de însorire şi precipitaţii, 
relief şi context zoofloral), folosirea de m ateriale şi teh
nici de construcţie în m are măsură asemănătoare , ace
leaşi categorii de su rse energetice (reţea hidrografică, 
combustibili, regim eolian e tc.). Un rol important în a 
cest sens l-au jucat contactele permanP.nte şi variate 
dintre toa te ţinuturile româneşti; pe drumurile comer
ciale se încrucişau transporturile de materiale; meşterii 
constructori cu a jutoare şi tot baga jul de cunoştinţe teh-
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nice urmau aceleaşi tras -c pe care se transmitea u div r
selc mod le funcţional - ş i stilistice, prin a căror difu
zare cca mai mar - part din tîrguri ş i o raşe s-au men
ţinut într-o dim ensiune omenească ş i într-o bună înţe
legere cu cadrul natural matcă . Ace t echilibru rela tiv, 
co nturat în secole, a înc put să se modific odată cu ac
centuarea procesului ci urbaniza re determina t el e am
plificarea industria li zării capitalis te. În perioada inter
belică, mediul construit orăşenesc nu of ră numai am
plasamente pentru dispunerea clădirilor şi amenajărilor 
aclucătoar d profituri, clar devine el însuşi un loc r en
tabil p entru plasa rea cu cîş tig a capitalurilor. De aceea, 
perioada 1920- 1945 a fost, în afara marii crize cono
micc (1 929- 1933), favorabilă p ntru dezvoltarea oapita
listă a oraşelor din România. S-a constatat o creştere a 
populaţiei urban e cu cca 500/ 0 între anii 1912- 1930 (de 

·la 2 079 860 la 3 051 253 persoane), repr zentînd cca 210/ o 
din totalul locuitorilor ţării. La recensămîntul din 1930, 
capitala Bucureşti (împreună cu suburban ele) depăşise 
·cu mult celelalte oraşe (6 39 040 locuitori faţă de 102 872 

la Iaşi, 100 488 la Cluj ş i 100 611 la Galaţi) . Urmau , la 
oa r car - dis tanţă, Timişoara, Orad a, Ploieşti, Arad. 

Creşterea oraşelor s-a d esfăşurat ma i depart r ela
ti v spontan in ciuda faptului că s-au organizat serviciil~ 
tehnice adecvate pe lîngă primăriile oraşelor şi m unici
piilor şi s-au întocmit planuri directoare de sistemati
zare pentru unele localităţi (Craiova, Cluj, Braşov, Ba
cău etc. ). În baza „L gii pentru organizarea adminis
traţiei locale", un colectiv de arhit cţi şi ingineri au r -
dactat planul director al Bucur ş tilor, docum nt de o 
d eosebită valoare. Pentru a îndruma în oarecare măsură 
dezvoltarea oraşelor (între 1920- 1930), s-au emis alt~ 
legi şi acte normative privind încura jarea construcţi
ilor de locuinţe, pentru clădir a de locuinţe popular , 
p ntru organizarea caselor de construcţie ale unor mi
nister e. Totodată s-au r -ma rcat o x tindere sensibilă a 
sectorului construcţiilor şi amplificar a corpului de pro
f sionişti pentru proiectare şi execuţie. Realizările ur
banistice n-au fost însă la înălţimea aşteptărilor: prin 
modul de dispunere a noilor obirective şi mici ansam-
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Schemă-cadru pentru realiza
rea Ma gislralci Nord-Snd din 
Bucureşti: zonă „non-acdifieandi '' 
trasată în Planul d irector din 1935 
al Capitalei 

Prelungirea în perioada interbelică a Bulevardului Colţoi-BrăUanu 
din Bucureşti (azi Bulevardul Anul 1848) undo eliberarea traseului de 
clăd i rile existente a ridicat probleme de expropiere, etapizare şi r ecupe
rare de .materiale . 
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bluri nu s-21u re uşit înlocuirea fondului clădit necores
pund 1tor ş i amel iorarea gradului de utiliza re a terenu
lui. Cadrul de locuit necorespunzător , in alubru, lipsit 
de instalaţii sanitare şi executa t din materiale nedura
bile a proliferat în continuare, determinînd extinderea 
nejus tificată a pe rimetrelor n econstruibile. Astfel, în ora
ş'eJe din centrul şi vestul ţării la o creştere cu 20-350/ 0 
a numărului clădirilor , s uprafaţa teritoriului urban s-a 
amplificat cu 50- 800/ 0 . Acelaşi lucru s-a p etrecut şi în 
oraşe! din judeţele din es tul sau nordul ţării, und e ocu
parea terenului era foarte redusă : de exemplu, în Bucu
reş ti densitatea m edie se cifra sub 50 locuitori pe h ec
tar, deoarece în suburbane se a jungea la 5- 10 locui
tori/ ha, aproape 750/ 0 din perimetru fiind ocupat cu clă
diri pe pa rte r sau cu două niveluri. 

Perioada interbelică prezintă accentua te trăsături ale 
economiei capitaliste care s-au manifestat şi în construc
ţia urbană. Astfel, procesul de modifi care a statutului 
terenului, început în secolul al XIX-lea, a continuat în 
r.itm alert: cea m ai mare parte a te renului a tr ecut în 
posesia burgheziei , a funcţionărimii ş i a meşteşugari l or , 
într-o m a i mică măsur·ă şi a celorlalte pături crăşeneşti. 
Avînd în vedere posibilităţile f ina ncia re ale fJroprie
tarilor acţionînd izolat , apare limpede diferenţa din
tre centru şi perife ri , atît din punct de, vedere al 
ocupării terenului cî t şi sub aspectul calităţii fondului 
locati v. Grupa rea, într-o parte a zo nelor centrale ş i a 
cartie relor avanta jate din punct de vedere al acce?e.lor, 
vecinătăţii, ori entărh etc. s, a păturilor borate ale popu
laţ i ei a condus local la constituirea ş i extinderea unui 
fond clădit valoros, amplu dimensionat, r alizat din ma
teriale scumpe, reziste nte în timp, bine puse în operă, 
cu fini sa je de calitate superioară, incluzînd frecvent lu
c ră ri de artă pl a.-ti că. In r 'e ·tul teritoriului (chiar ş i în 
un ele părţi din centru, pe străz ile comerciale) s-a u con
struit. clădiri d e valoare medie, dar în multe zone perife
rice fond ul co nstru it e ra de calita te proastă ş i insalubră, 
fo losit de păturile ·cele m ai sărace ale populaţ iei urbane. 
He partiţi a şi oali tatca rcţe1'elor ş i amenajărilor edilitare 
se s uprapuneau întru totul cu zonifica rea după valoare 
a cadrului clădi t: preze nte în zo nele urbane bogate, ele 
lipsesc total sa u pa rţial în restul teritoriului. 

Pr ocuparea pentru rea li zarea el e profi t uri din u tili
zarea con strucţiilo r şi a tere nului a înmulţit ş i ag ravat si
tuaţiile co nflictuale (fun cţi on ale clar ş i compoziţ i ona l e) cu 
atît mai mult cu cît în perioada .an i.lo r 1920- 1945 s-au 
generalizat noi tehnirei de con strucţi . Utili zarea betonului 
a rm at şi (m ai ales în Bucureşti) a metalului (s timulată de 
perform anţele industri ei) ş i preţu l scăzut al combustibi
lilor şi ne rgici permit dezvoltarea pe înălţime a clă

dirilor care nu _rn a i respectă regimul de înălţime impus 
prin regulamen'tele de construcţie sa u planurile direc
toar e de sistematizare (Satu Mare, Braşov , Ploieşti, Iaşi, 
clar mai ales Bucureşti ) . 

Dezvoltarea circulaţi e i urba ne, dato rată cu precădere 
unui număr treptat mai m are ele a utomobile (pr,ezente în 
oraşele României' încă de la fin ele secolului al XIX-lea) 
ş i înmulţirii mijloacelor de tr.a nspo rt colectiv, s-a lovit 
de limitele impuse de reţelele stradale moşteniite, m ajori
tatea de factură rnecli1evală. Operaţiile ele r estructurare 
începute timid înainte de 1900 (Sibiu, Iaşi, Arad, Timi
şoa ra, Ploieşti dar m ai ales Bucur.eşti ) se continuă Ja 
scară mărită . Cele mai1 ample intervenţii s -au plasat în 
Capitală (axa nord-sud, Splaiul Dîmboviţei , z·ona palatu
lui regal) conducînd la sacrificii m a t€ri ale importante care 
a u preocupat municipalita tea (sub primariatul lui Dern. 
Dobrescu şi AL Donescu), pe proprietari şi chiar anumite 
pături ale populaţie i. In urma acestor demolă-ri s-au r eali
zat s tră zi şi bulevarde noi ·orii au fost plasate diverse clă
diri publice, uneori în cadrul unor ansambluri închega te 
(actualul bulevard Anul 1848, şoseaua Ootrooeni din Bucu 
reşti, esplanada centrală din Braşov, ansam blul Palatului 
Justiţi ei şi al H alelo1· Centrale din Ploi eşti,) . Totuşi, efor
tul de sis tem a tizar e urbană rămîne dispersat, încercările 
de ordonare a reţelei stradal·e, a sistemulu i de pieţe, a 
zonelair de locuit lovindu-se de barierele impuse de omni-
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prezt. nţa proprie tăţii particula re . Aşa se explică de ce 
activitatea urba nistică in terbelică s-a menţinut în m arc 
măsură la nivelul abordării teore tice a problem e lor. 

Dezvolta rea rapidă, accentuată a structurilor capitalis te 
în România a îngrădi t preocupăril e pentru gos podărirea 
aten tă a valorilor pa trimoni ului clăd i t con.- iderat prin 
prisma inte reselor publice . P uter ea propr i etăţii priva te a 
cond us la înlo cuirea multor clăd i ri vechi cu altel • noi 
pentru mărirea grad ului d e ex ploa tare a terenului. Da to
rită unor propri eta ri pa r ticula ri au fos t respinse, în fază 
el e proiect, anul ate sau întîrziate pe te ren un ele operaţii 
urbanistice d eclanşa te d e municipalităţi. (Este cunoscu t 
cazul clăd i rii ·ce a ba ra t lărgirea fost ului Buleva rd Co lţea 
din Bucureş t i) . Chi ar în cazul acceptării exproprierii , unii 
proprietari au solicita t des păgubiri ca re depăşea u valoarea 
clădirii în cauză . 

Totuşi a exis tat ş i un n umăr de exemple pozitive, între 
care meri tă citate construcţiile vechi moderniza te precum. 
hotelul Athenee P alace din Bucureşti ş i clădirea teatrului 
din Timişoara , afectat într-un incendiu. Trebuie , de ase
menea, preciza t că în cu rsul lucrărilor de demolar a 
caselor expro pria te s-a înce rca t recuperarea un ei cît m a i 
mari ca ntităţi de m a terial ş i piese de construcţie pentru 
refolosire . Mate rialele erau u tilizate d e municipalităţi la 
şa ntierele proprii (restaurantul de la Pădurea Băn easa) 
s<:1 u vînel ute cetăţenilor, ce i m a i mulţi cons truind u-ş i casc 
îndeosebi în ca rtier ele perife rice sa u în s uburbane. Une le 
piese mai valoroase au luat drumul muzeelor (pr ecum la 
fo ·tu l Muzeu al Prahovei din Ploieşti sau la Acad emia 
ele Arhi tectură din Bucureş ti ) exis tînd chia r in tenţii pen
tru vind er ea lor în s tră inăta te. 

Conturarea ş i difuzarea unui nou mod d e a precie re a 
patrimoniului a r hi tectu ral moşte nit - ca reacţi ·e faţă de 
a m pJ oa rea înlocuirilor şi ope raţiilor de recon strucţi e -
decla n şează u nele acţi uni privind recupera rea aces tui a n u 
num a i din punct ele vede re ma terial, cît şi sub as pect artis
tic, docum enta r. Drept urm a re, sistema ti zatori i, edilii şi 
constructorii inovează modalităţ i de intervenţie în 
cadrul construit5. Astfel , se ia u în conside raţi e soluţi a · tră
zilor ocolitonre, in cluderea clădirilor is torice în noile com
pozi ţ:ii urban e , d epla ·area ace ·tora în zone reze.rvate etc. 
Concomit nt s-a intens ificat efort ul pentru re pa rarea ş i 
1:es tau rarea vechilor monum en te şi ansam bluri istor ice, 
multe incluse în ghidurile Oficiului Naţional d e Turism , 
înfiinţat în a nii 1930. Corpul s pecialiş tilor r estaura tori sen
sibil ampl ifica t a reuşit să r edea circuitul ui de valori 
publice u n num ăr ele obiective, dintre care o parte s it uate 
în m ediul u rban. 

Totodată ·s-a u m ultiplicat c rcetările asupra vechi i 
arhitectu ri orăşeneşti , s -au constitui t unele .arhive docu
m nta re (precum cea a Acad emiei d e Arhit ctură din 
Bucureşti) şi m ai ales s-a încercat r ev italiza rea pe alte 
baze a st ilului n eo-românesc, promovat încă îna inte de 
primul război mondial de şcoala lui Ion. Mincu . 

Privită în an samblu, pe rioada 1920- 1940, deş i scurtă 
şi întreruptă de ev enimente potrivnice , oferă totu ~ i un 
bilanţ pozitiv reflectat prin ·extinder ea fondului con "truit 
de valoare, printr-o evidentă creştere a gradului de cx
ploatar.e a terenului, prin conturarea ş i în oraşele cu bio
grafie temporizată , a unor ansarnbluri1 u rbane r eprezen
tative. Salturi notabile s-au făcut şi în dotar a localită-

5 în mai toate oraşe le , în ca drul zonifică rii pc l'unc~ii majore, se 
ma nife stă tendinţa un or subirnpăr \. iri cal itative care au nv ul drept rezul
t a t delimitarea , ln afara centrelor , n un or cnr licre ele lu x precum Dum
brava din Sibiu, Copou din ln~ i , Cn rlicrul Hozcl or din Timişoarn , Cot r o
ce ni , .Ji anu şi a ltele din Bu cureşti. 

ţilor u rba ne, îndeosebi a eelor p1ai mari', cu reţele şi ame
n ajă r i tehnico-edilitare. Totuşi ; ponderea dotărilor publice 
a rămas modestă, lucru firesc în structurile sociale baza te 
pe prioritatea existenţei proprietăţii priva te . Drept u r
ma r·e, în majorita tea oraşelor din România s-a cons ta ta t o 
concentrar·e a cnpi talurilor ş i a a ltor ca tegorii ele valori 
(opere de artă pl asti că, lu·crări de artă i n g i n e rească, ma
te riale ş i finisaje e tc. ) în fond ul de locuinţe individuale 
care cuprindea un mare număr el e obiecte el e o deo sebită 
calitate . In aces t context trebuie amintită form ar a , e 
d re pt tim idă, printre unii speci aliş ti ş i edili , a unei n oi 
conştiin ţe privind criteriile axiologice lega te ele patri
moni ul a rhitectural moştenit. 

P e fundalul ~westei realităţi complexe, afla te în curs 
ele m a turiza re, se va s prijini întregul proce de u rbani
zare decla nşat după 1945, ca racteri za t pri c-, transformări 
rad icale în st ructur a aces tei părţi a avuţiei n aţionale ca re 
es te cadrul construi t şi amenajat u rban . 
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