
PATRIMONIUL CLĂDIT-PARTE A AVUŢIEI NAŢIONALE 

SPRE O CALITATE SVPERIOARĂ iN SISTEMATIZAREA LOCALITĂŢILOR URBANE 

PARTEA A 11-A. Experienţa urbanizării socialiste 

P a,trimoniul imobil prezent în oraşele României 
la începutul celui de-al doilea r[1zboi mondial era 

mai puţin €xtins comparativ cu c 1 din ţările dezvolta te, 
dar de o div rsitatc marcată sub aspectul alcătuirii m a
teriale, al dotării şi vechimii ca urmare a modului spe
cific el e constituire gr fat, de regulă, pe substructuri ne
proiectate. „Vîrsta medie" ceva mai ridicată în Transilva
n ia corespundea unei predominanţe a sistemelor con
structiv€ istorice si a unei dotări minimale. In Moldova 
şi Muntenia, în Banat „tinereţea" fondului construit s-a 
răsfrînt în difuzarea la, scară mai mare a unor structuri 
mai r ecente, mod erne, în asigurarea locală a unui con
fort superior. Trebuie precizat că deosebirile apăreau şi 
la nivel de detaliu, între zonele centrale şi, parţial, semi
centrale, pe de o parte, ş i imensa majorita te a periferiilor, 
pe de altă parte1. 

Acest fond construit, sensibil afectat în cur ul ulti
mului război mondial, ca urmare a luptelor care s-au 
desfăşurat în multe oraşe (Iaşi , Constanţa, Arad, Satu 
Mar€) sau ca efect al bombardamentelor aeriene (Ploieşti, 
Bucureşti) , va face, clupă 1945, obiectul intervenţiilor 
generate de transformările radicale înregis trate de struc
turile social-economice ale ţării2 . 

MODIFICAREA CONTEXTULUI. Transformările r e
voluţiona.re ce-au intervenit în existenţa social-economică 
a României după 23 August 1944 (instaurarea guvernului 
democrat dr. Petru Groza, în 1945, abolirea monarhiei 
şi instaurarea r egimului democrat-popular 'În 194 7, n a
ţfonalizarea principalelor mijloace de producţie în 1948 
etc.) s-au repercuta,t şi asupra problem elor legate de 
statutul, utilizarea ş i voluţi a fondului construit (ins titu
ţional şi mai al€s locativ) . Elementele programa tice de
finite de partidul comunist în ilegalitate au fost comple
tate şi detaila te treptat pe măsura instalării şi stabiHzării 
noilor relaţii sociale, a noii orînduiri de stat. 

Primii ani postbelici au reprezentat în domeniul con-

1 Măsurarea în bani a valorii te renului, ca urmare a s ituăr ii 
îri localitate, a vec inătăţ ilor, a propriei calităţi, a determinat fi 
resc concentrarea clădirilor şi amenaj ărilor costis itoare în zo
nele centrale ş i a lte cîteva zone favoriza te. Investiţiile m ajore 
în construcţii, substr u -tură ~ i amenajliri a le genera ţii lor dina inte 
de 1950 s-au plasat cu precădere în aceste părţi a le localiti:1ii i, 
mo~tenitoare a fracţiunii cele i m ai importante sub aspect m ateria l, 
a rhitectura l, istori c din p a trimoniul construit. 

2 In timpul războiului au fost di struse ntll11e roase locuinţe , 
insumînd p este 750 OOO mp construiţi. In ba za recensămintului 
din 1948 rezultă că în oraşe e xista o suprafaţă locuibil ă de 
28,3 milioane mp, aproximativ 400/o fiind situaţi în clădiri din 
materiale inferioare , circa 1/ 4 în clădiri cu planşee de beton şi 
zidărie de cărămidă sau piatră , 1/J în construcţii cu planşee de 
lemn. 
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Evoluţi a populaţie i u rba.ne şi creşterea fondului locativ în ul
timele trei decenii (dup{1 Anuarul s tatistic 1984) 

strucţiilor o perioadă de înlăturare a distrugerilor şi, lo
cal, de refacere a unor imobile şi reţele edilitare afectate. 
Activitatea de construcţii s-a reluat în contextul legal 
specific domeniului, existent dinainte de 1940: se men
ţineau încă birourile partieula.re de proiectare şi socie
tăţile anonime de construcţii (Edil-urbana, Construcţia 
românească, Edilitatea), reintraseră în producţie unele 
fabrici de materiale de construcţie. Acest cadru organiza-
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Ponderea in v :tiţii l o r în conslru ţii -montaj faţă de tota lul in
v stiţ ii l o r clin economia naţ i ona l ă (după Anua rul stn tis t ic 1984) 

toric nu era însă ca pabil să facă faţă complexelor ş i 
.amplelor problem al ornşelo r ş i fond ului lor con truit. 
In consecinţă , î n 1947 s-a promulgat leg -a cu privire, la 
reorganizarea corpului tehnic, leg care a pregătit terenul 
pentru cons ti t uir a (în 1952) a sectorului eta tiza t în do
meniul construcţiilor. Concomit nt s-a, pus probl ma s ta
tutului d propri tate al fondului construit (pe lîngă cel 
a l te renului), accepta t ca parte a avuţiei naţionale . Cum 
-caracterul intangibil al proprietăţii private as upra tere
nului ş i imobil lor garantat prin leg îngrădea activitatea 
-constructivă, treptat, paralel cu pr luarea s diilor maijo
rităţii ins tituţiilor politico-adminis trait ive, comerciale, cul
turale e tc. (unele ocupînd clădiri ou valoare de monu
m nt), au apărut acte normative prevăzînd limitarea 
proprie tăţii locativ prin confiscarea fondului imobilia r 
fos tă propri tat e a p rsoanelor scoa e în afara legii şi prin 
naţionalizarea spaţiului loca tiv xced ntar, folosit adesea 
pentru înca arca de v nituri suplimentare prin închiriere 
(Decr tul n r. 92/20 apr. 1950).3 În perioada ce-a ur
mat, s-a recur la redis tribuirea unei părţi a fondului 
locativ (prin r cazarea îndeosebi a familiilor lipsite de 
posibilităţi materiale) şi schimb area de destinaţie a unui 
număr d locuinţe reprezentative (car au devenit sedii 
a le unor ins tituţii de stat, unităţi de sănătate publică , 
educaţie şi învăţămînt, comercial e tc.). In acest context, 
caracterizat prin accentuar ea crizei locuinţelor, er a firesc 
ca problema recuperării, recondiţionării şi reutilizării 

unei părţi cît mai mari din fondul construit să stea în cen
trul preocupărilor administraţiei de stat, centrale şi lo
cale. 

Reorganizarea întregului sector al construcţiilor s-a 
desfăşurat treptat. Deja înainte de 1948 fiinţa o unitate 
de proiectare în cadrul Ministerului de Interne, iar în 

3 !Fişele tehnice întocmite cu ocazia trecerii în proprietatea 
statului au luat în considerare doar date tehni ce şi de utilizare: 
tehnicile şi materialele de construcţie , starea lor, suprafeţe con
struite, utile şi locuibile, anexe sanitare. lntocmitru:_ul prezent 
la faţa locului nu era obligat prin lege să înregistreze -şt b.un.,u
rile culturale fixe sau mobile aflate în clădire, iar contractul 
de lnchlriere nu menţiona nimic în legătură cu asemenea va
lori şi cu modul de utilizare a spaţiului ce ar fi decurs de 
aioi. 

1949 s- a organizat Ins titutul p entru Proiecta r a Construc
ţiilor , prima unitate de stat în proi ctare. Extinderea 

eterului etatizat în proiectare, execuţi Şi administra
ţie s-a realiza t prin „Hotărîrea privind recons trucţia so
cialis tă a oraşelor" din 13 noiembrie 1952. lndrumarea 
ş i · controlul într gii activităţi reveneau Comite tului de 
Stat pentru Arhit otură şi Construcţii (C. .A. .) care avea 
în ubordine un număr d unităţi de proiectare (după 
1959 prezente în fi eca.r din regiunil administrative) care 
cooperau cu trusturil de construcţii-montaj. într ţinerea 
şi administrar a fondului locativ de s tat (cu destinaţie 
r ziclcnţială sau instituţională) se realizau prin Intreprin
derile de Adminis trare Locativă (I.AL.). În scopul stimu
lării investiţiilor îh locuinţe proprieta te p rsonală a fost 
emis[t H.C.M. nr. 758/1950, iar pentru problem le legate de 
construcţiile de valoar deos bită (monument de cul
tură) , îndruma t ş i controlate de Direcţi a Monum ntelor 
Is tor ice (D.M.I.) clin cadrul C.S.A.C., au fos t promulgate 
H .C.M. nr. 968/1953 şi mai al s 661/1955. 

C nlin.uarea procPsului d construcţ i e în zon a tacate înainte 
ci a nul 1945 : carli rul Fl or a ca din Bu ·ur ş ti 

Ca rti e rul Floreasca din Bucure~ ti : vecinătatea dintre fondul 
construit tradiţ ional ~i noile inserţii realizate du1 ă război (si

tuaţi a din ,1970) 
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Pi;1ţa lîni r ii din l a~i: mr1cheta de ansamblu 

Va.r.ianti'i ciC' ~ tuci i u prn tn1 ] ia
ţa nirii clin la~i, prezcnlînd mo
dul de imhinarP dintr' nou ~i 

VC'C'hi 

Noul cadru l >aaI r at d ac s te ac t normativ marca 
un pa: s l'io înainte in acti itat a de prote jar , con
s rvare ~i r es ta urare a monwn nt lor istorice prin de
semnarea organ lor locale al put rii de stat ca dir ct 
m ini strat (sub coorclonar a unitară a D.M.I. din .S.A.C.), 
răspunzătoar de problema monumentelor în teritoriul a:d
prin xtind rea definiţi i el monwn nt asupra unor do
m nii (arhitectUJ·ă rezid nţială şi clădiri ele producţi , 
am na:jări şi mobili r urban, an ambluri orăşeneşti) pînă 
a tunci neluat în considerar ca monumente. 

„Hotărirea privjnd reconstrucţia ociaHstă" constitui 
începutul unei politici cons cvente şi 'cte lungă durată de 
investiţii în construcţii, cu precădere în execuţia de lo
cuinţ . I entru construcţia de masă a locuinţelor s-a in
dicat folosirea concepţi i de organizare în cvartaluri4 care 
solicită amplasamente „curat " , fără elem nte aleatorii 

4 Unităţi urbanistice d zvol tate pe terenuri ou planuri ' re
gulat geometrice, in suprafaţă de 6-10 ha, în ca re bio •urile, 
cu dotări la parter, formează incinte rectangulare în jurul gră

- dinii .centrale. Incintele s.int eparate prin străzi în reţea"' di
mensionate minimal. Regimul de ~ înălţime -Y.<lriază intre 4-8 
niveluri, conducînd la den ităţi de 150-250 loc./ha. 
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gre u de încorpontt în compozjţii geom Lrice. De ac ea 
se recomanda fi con trucţia pe terenuri liber ad iacente
Jocalităţilor (organ izînd caru re perim tralc), fie ocupa
rc<i el e t renuri în afara lor (constitu ind colonii izolate), 
menţinînd n a tin e zon le con ·truite. 

Valorificare·1 dir ctă <:l fondului moştenit -a pus în 
nceastă etapă numai sub forma restaurării monumentelor, 
a căror inventariere, ci sfăşurntă în un ii l.953- 1954, s-a 
('()ncretizal în li s ta oficială aprobată prin II.C.M. nr. 1160 
1955. Această li. tă cuprindea (alături ele 115 centre de
intC' res a rheologic, 405 monument de <:1rtă plas tică, 466 
mon umen te de inter : pur is toric) un număr el 3359' 
cd ificH situate atît în locaJităti cît si în zon l din afa ra 
lor . (aşadar cca. 1 'dlficiu la 

0

circa '70 km2, sau raportat 
Ja teritoriul urban - 1 edificiu la pc. i 5 km 2, ncfăcînd' 
difcrenţie r a după localizare) . H .. M. nr. liGl/1955 a pre
' izat răspunderea sfatui-ilor (consil iil or) populare privind 
soa rta tuturor monumentelor (indiferent Ic proprietate) 
aflate pe teritoriul lor, cu posibilitatea pr luării şi re
parării în cazul în care d ţinător~ nu îşi asumă obliga-

.„ ţiil c legal . Din punct de v dere concep tual, el şi a lărgi 

con~i11ulul defin iţi ei , nu a luat în con iderare nunwroas 
obiecte izolate or·i grupate datorită „lip i d v chime" 
~ i .altor criterii de va loa r ' limitative, astăzi depăşite . 

Dacă în dom ni.ul conservării şi resta urării monumen
telol' cadrul legal constituit la mijlocul ci c -niului al 
6-lca va funcţiona timp de două d cenii, în sistematiza
i' a urbană el va fi modificat în urma J l narci . . al 
P.M.R. din 26- 28 no mbrie 1958. Indicaţiile pentru rea
lizar a de locuinţe ieftine şi de bună calitate, cu o ocu
pare raţională a terenurilor şi utilizarea reţ lelor dili
tare exist nt (cuprinse în H.C.M. nr. 1010/1958 ş i nr. 
1248/ 1962) s-a u conc ntrat în recomandarea a trei categorii 
d soluţii: executar a de construcţii-plombă în zonele cen
tral , re. trucLurar a totală sau parţială a arterelor orăşe
neşti importante şi realizarea de ansdmbluri dotate compl x 
(microraioane-carti r - ectoare) pe amplasamente libere 
perimetrale5. Noile formule de organizare acceptate în 
cadrul program lor de „piaţă centrală" "i „magistrală 

5 In con secinţă au fost recon idcratc normativ Ic tC'hnice 
privind regimul de inălţim şi densitate, modul de restructurare 
a zonelor urbane apreciate drept degradate, stabilindu-se cuan 
tumuri-limită de dezafectări în raport cu suprnfaţa locuibilă ce 
urma să fie realizată (intre anii 1958-1966 cca. 3-60/o). 
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D ta liu ~il zon0i centrale din B:i ci:iu : ordon<:1r<'a 0111poz 1 ţic i 
în jurul v c h iului sediu a dmini st ra t iv. 

urbană" (înrudite compoziţional cu alte soluţii de „ur
barusm d schis" utili zat ş i în unităţile urbani tic com
plexe el e tipul „microraionului") rau mult mai maleabile, 
oferind posibilitatea u n i mai corespunzătoare jnt grări 
a obiectelor vechi în noile ansambluri. 

Activitatea ele sis tematizare a fost în contin uare coor
donată u nHar de Cornitetul ele S tat pentru onstrucţi i 
Arhitectură şi Sis t matiza.re - vechiul C.S.A.C„ fos t tem
porar Departament ele Arhitectură şi Urbanism în cad rul 
Ministerului Construcţiilor, organizat pe clir cţii ele s pe
cialitate: pentru con trucţii jndustri al sau de locuit, 
pentru clăd i ri social-culturale au monw11entc etc. Di
recţ i a Monumentelor Is toric , care urmărea includ rea 
în circui tul vieţii contemporane a vechilor clăd iri ş i 
ansambluri oră~eneşti; a iniţi at, între 1962- 1964, o nouă 
inven ta ri re a monumentelor is tor.ic , conc re ti zată în 1965 
prin întocmirea unor noi lis te afla te ş i astăz i în fază ci 
d finit,ivar e. Aceste lis te, suplimentate periodic, c uprind, 
între altele, obiective de arhitectură rezidenţială precum 
ş i r zervaţii orăşeneşti, însu~itc de organele locale ale 
puterii de stat. 

Treptat s-a amplHicat şi înnoi t orpul de t hnici ni 
ş i proiecUrnţi prin cuprind r a în producţie a un or serii 
din ce în cc mai num roase ele inrrineri cons tructori ş i 

Bucureşti : zona ansamblului de pieţe din jurul Palatului Re
p utfilcii după intervenţiile din 1960. 

<lrhi t cţi (d ' la institu tcl politchn.icc sau el con s trucţii 
d in Cluj , Buc1,1reşti, Timişoara , Iaşi şi ele la Inst itu tul el e 
arhitectură d in Bucureş ti , c . a funcţionat t empora l' ca 
facultate în cadrul Ins t itutului el cons trucţii) . Orientarea 
învf1\.ă111întului ătrc practica mod rnă ele s pecia li ta te, 
cu +1cc nt deosebit pus pe c.L5pcctel - t -hni cii ava nsate, n e
cc:a rc la xccu tarea el e clăd iri noi , a marcat durab il 
fo l' 1118ţ i a t inerilor ab. olvenţi car e au în locu it vcchiJe gc
ncrnţii de prof , ionişt i . in pRralel s-a ex tins ş i m odern i
zrit b·m1 tehnico- mat ri a ] ă a · -ctorului co n strucţiil or, t rus
t uril e el e sp cialitate f ii nd dotat cu utilnj el m ar c p u
tcr ~ i capacitat , l'cnunţîncl treptat la tehni ci! ş i. rna
ll' r ialelc trad iţ i onale în favocr a celo r m a i. fi cient , cu 
~rad mă ri t el productivibat , adaptate cu precăd e re cU1-
ci irH01· a rnp.la ·ate p ter enuri liber . Pr in efo rtul con
structiv el cla.nşat clupă 1954 ş i extins cî ţi.va ani 1nai 
iîrziu , s-a a juns ca, în 1966, suprafaţa locuibilă lin or·~ş 
sft ajungă la <1proap 49,0 milioan mp cl in care 21,6 m i
lioan mp locuibili în admin i s traţi a s tatului. La r censă
mîn lul resp -cti a r ezulta t că d in aces t pa t rimoniu clă li t 

J 

l r 
P la nul unPi g ru pe' dt' l oc uinţl' din S uc:c'nv:1 o rgan iz:1t' în jurul 

unor mon unwn tl' m1•dicva lP. 

circa 120/o fos t ridicat înainte ele 1900, alte 130/o da tau 
cl in peri oada 1900- 1920 ia r 310/o clin anii 1920- 1945. 
Locuinţ - 1 clin chirpici şi pa i antă r pr -zentau 340/o, cele 
clin zi dărie cu pl an„cc ele beton armat 240; 0 iar cele cu 
planşeu de lemn se cifra u la 420; 0. 

După rcorg<1nizar a teritorial-admi nistrativă din 1968, 
cadrul legal a fost modificat în s nsul un i mai nuan
ţate c propi - ri ele condiţiile a prechte dr pt specific pen
tru o ţa l' ă soci alistă aflată în cur. de clczvoltar . Tendinţa 
ele lărg i r ' a cttribuţiilor or cra n lo r loca.le a le put rii de 
stat s-a mat ria lizctt prin el se ntrnl i.zarea unor sarcini al 
fo. tului C.S. .AS. el ev nit în 1969 Comit t ul ele S tat 
penll'U Economia „i Aclmirlist·raţia Locală (a · tăzi omitc
tul pentru Probl melc Co nsilfrl.or J. opularc- .P .. P.). 
Hcconsiclerarea ro lului C.S.E.A.L. a a ut drept oonse
cinţă într altel trcio r a D.M.I. în cadntl omitctului 
el e Stat pentru Cultură ş i Artă, sub cl enumil'ea ele Di
recţia monumente!lo~· istoric - şi ele artă, m nţinînclu-şi 
unitatea propri,e de pro.iiectare şi cX'eC'Uţi1e înfiinţată deja 
în anul 1959 . P ele altă parte au intervenH elemente 
noi în construcţia ele 1oouinţ (parte clet rminantă în 
polit ica K:le sistematizare a looalităţilor 'UTbiane) : prin 
H .C.M. nr . 26/ 1966 şi Legea Jilr. 9/1968 privind dezvoltarea 
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const•rucţiei d locuinţe, vînzarea d Jocui nţ '. din fon
dul de sta t oătr·e populaţ i ' -..:1. l u<:tL :î n. cons id rare ci-e
ditarea construcţ i i ci • I cuinţ prnpridatc pc1 · onală . 
I n feluil. aces ta s-au 8t im uJat înlruaîtva prnicctrn· •a ~i 
ex cu ţ i a d obi te ne tipiza t " ori aparţi nînd de ser ii 
mici. Totoda tă prin <:1chi ziţ i on.are·1 de căt r • p0pulaţie 
a unor locuinte din fondul d stat -a u î ncercat noi for
mule d într tin ere şi reparaţii al pa t rimoniului loca tiv 
(fără în ă a putea cuprind cazuril · unor locu i nţ avînd 
ta tut I mon ument cu prohlcm el uti li zar c6) . D a me

nea prin H . . M, nr . 1735/ 1968 ·c ·tab ilcaru no rm e d -vH
luarc ·t locuinţ lor î n raport ele st;ructura con. trnctivă, 
calitatea mat rialelor, nivelul d dolar şi fin i aj, în r a
port de vechime. Da r deşi se tr în r· vi tă de taliat 
a tribute! clădirilor î n cauză, nu s fac r feriri pr cise 
la clădiri cu valoare d • monument. b nţa unor aseme
n apr cizări (care a r fi impus anum it ' r guli el e folo inţă) 

constată ş i în tex tul Legii nr. 10/ 1968 privind adminis
trarea fondului locativ ş i regl m nlarca raporturil r din
tre propri tari şi chiriaşi, tmd nu s face dco bir a 
d intr ·e locuinţ 1 obi~;muit şi c l cu ·tatut ele monument, 
l uîndu-s în. scamă doar va loarea utilita ră . Ac a tă si
tuaţie nu a fos t modificată nici prin. lcgil 4 ş i 5/1973 
(c înlocui se 1 g ile 9 ş i 10/1968) introducînd un.el com
p le tă ri i:; i nuanţări cor s punză toarc noului cont xt ocio
t'conomic care a cond us î n să la r vizuirea întregului 
cadru legal afectînd rad ical modul el produc re, î ntr -
ţi n r , r epa ra r ş i recicla re a fondului co n. trui L u zual, 
i nel o cbi cu ele Li11'tţi de locuinţe . L g il 4 ş i 5 197:l 
fac part dintr-o seri c de acte ca r mai cuprin d L -gea 
s i stematiză rii te ritoriu lui ş i localităţi! 1· nr. 58/1974, Legea 
fond ului funciar nr. 59/ Hl74, L g a s trăzilor· (complctîn.cl 
Legea s is l ma tizări i) n r . :n /1 975 , L g a privind prot cţ i a 
m liului în. onjurător nr. 9/ 1973 i:; i, în sfîrşit, Leg a pa
trimoniului cultural naţ ional nr. (i3/1974, seri prin a r 
organ.ele 1 giuitoare a u abordat în mod unita r ş i s is t -
matic probl mele s ctor·ului con truc ţiilor, în int ' nţia de 
a r ea toat condiţiile tran pun rii în. faptă a celui m ai 
amplu program c.1 în.ves tiţii în con Lrncţii din i toria 
României . 

Spr d o birc ele s riilc pr c el nt ele act~ normative, 
a rc av au faţă ele fondul construit moştenit (pa rt pro

pri ta te el ta t, p art proprrie tat p t-so na lă) o poziţi e 
pasi vă, cu r ezum area la ·impla a ace pta r şi utilizare, 
actu lul cad ru legal clctCU? ază prin o- a c - -ar putea 
numi o aborda re activă a probl m lor paLrimon.iului 
clăd it (socotit ca el m n.t definitoriu în organizarea 
oraş lor i:; i ex ploata rea teritoriului), continuînd astf l, 
la a lt nivel, politi ca de inves ti ţii în. s cto rul construc
ţiilor oră .. en eş ti iniţi ate în 1952 cu alte mijJoaicc t h
nice ş i m a te riale. As tfel, conform L g ii nr. 58/1974, sis
tematizarea localităţilor urbane trebui să asigur dez
voltarea armonioasă a ac stora în corelar cu t e
ritoriul înconjurător şi cu reţeaua generală ele localităţi, 
prin. utiliza r a oompl tă şi intensivă a t renurilor şi am
plasarea raţională a activităţilor orăş neş ti . în m a rea lor 
majoritat , pr vederile legale ·e referă la construcţia pc 
t r nuri liber , prezenţa unor s tructuri clădit a nt rior 
fiind luată în con id ra re indirect prin r efe ririle la re
s trîngerea p rimetrelor cons truibile şi desfăşurarea con
s trucţiei (nu numai de locuinţ ) din centrul looalităţilor 
către zonele m arginale. Spre d oscbir ele Legea sis tem a
tizării (oare aminteş te în treacăt d punerea în valoare a 
monum ntelor istorice ş i de artă7), Legea s trăzilor nr. 37 / 
1975 pune problema fondului clădit pr luat în cadrul 
s tudiilor de circulaţie prin oare trebui să s asigur m en-

6 Probl ma modalită ţilor d finanţare a într ţinerii !) i r e
parării cas lor a fla te în propri ta t particu l a l'ă est de d a tă 
mai veche, ea fiind elud a tă de fap t de H.C.M. nr. 661/1955 care 
prevedea alocarea fondurilor de stat numai că tre p rsoan ju
ridice. Posibilitatea reparării, res ta urăr ii locuinţelor proprieta te 
parti cula ră cu sta tut de momun nt prin trecerea in proprietatea 
statului nu a fost acceptat~i de organele locale da torită presupu
selor dificultăţi de utilizar . 

7 Textele respective sînt cuprinse in Capitolul I, a rti colul 
1, al Legii sistematizării ş i in Capitolul I, articolul 3, din Le
gea străzilor. 
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Exemplu de ind s ire a unui ansamblu r zid nţi al nou : car
ti e rulJ Gheorghicni din luj -Napoca. 

• f@J INOESIRE 1 

~ INOESIRE 2 

_LJ PROPUNERE PLACARE O 50 r 
Metamorfoza unui an samblu nou (prin îndesire şi placări): 
microraionul 3 din sectorul urban Dr umul Taberei , Bucureşt.i 

ţinerea şi folosirea reţelei de străzi existente, propunîn
du-se străzi noi doar în cazuri bine justificate, să se păs
treze aliniamentele, să se evite demolările, să se aibă în 
v:eder·e conservarea constirocţiilor, a specifiouil.ui a1rhitec
tural şi urbanistio al 1oaali'tăţilor. 
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c::J CLADJRI EXIJ'TENTE P- Pt-2 
l'llla CLAD/RI EXISTl!llTE PEITE PO 
- CLADIR/ NOI (FOL OSITE LÂ Pl..ACAIW) 

Hdnnoirca urwi mng ist ra l ' o r[1 ~0nc~ti : C; t1 0a Do robanţi clin BucurPş ti 

Potrivit legilor nr. 58/1984 ş i nr. 37I1975, problem ele 
generale ale fond ului construit exi stent sînt aborda te în 
cadrul schiţelor (întocmite pentru toa te oraşele) ş i detalii
lor ele sistema tiza re (între altele sub forma s tudiilor pen
tru pune rea în valoare a monumentelor şi a n.samblurilor 
istorice) supuse dezbate rii colectivelor el e . peci alişti ş i a 
opinie i pubJice, fiind a poi avizate şi însuşite la toa te ni
velurile forurilor răspunzătoa re. Între aces tea se numără 
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popula re (fos tul 
C.S.E.A.L.) prin consiliiile popuUa re car e adminis trează o 
parte importantă clin m asa con strucţiilor d serie şi, (prin 
Decr etul Consiliului de Sta t nr. 13/1975), Consiliul Cul
turii şi Educaţiei Socialis te (fos tul C.S .C.A.) care, prin 
Direcţia patrimoniului cultural naţion al (azi Direcţia eco
nomică şi a pa trimoniului cultural naţional) are în grijă 
problemele clădirilor ş i ansamblurilor de valoare i storică 
şi a rtis tică deosebită. 

Pr oblemele aces tei clin urmă ca tegorii a fond ului con
struit (parte a pa trimoniului cultural naţional) sînt în parte 
abord ate şi de Legea nr. 63/1974 ca re, avînd în veder e n e
abrogarea H .C.M. nr. 661/1955, se referă cu precădere la 
valorile de pa trimoniu m obil8. P rin extrapolar e, rezultă o 
sporire a ră spunderilor deţinătorilor ele bu11uri diJl pa tri
moniu pa ralel cu r educer ea obligaţiLlor consiliilor popu
lare, în sensul că acestea nu m ai urmăresc situa tia monu
mentelor din t eritoriul udministra t ci doar pe cel~ afl ate în 
proprietatea lor. Coordona rea activităţii de evidenţă, păs
trare, conservare ş i folosire a bunurilor din patrimoniul 
cultural naţional r evine pe plan nart,ional Comis iei cen
trale de s ta t a patrimo niului cuJturnl naţion aa (înfiinţată 
în cadrul Consiliului CUliburii şi Eclud:tţi e i SociaU.i1s te prin 
Deoretu\l nr. 13/1975), im· p e plen loca l Ofiiciiilor judeţen e 
ale patrimoniul'llii' c ultm·al naţionall. 

La puţin timp după definirea aces tui cadru leg,al, au 
intervenit o serie de factori exteriori ca re au influent.at 
în mod radical cons tructia urbană si ma i ales recicla.~ea 
fondului construit existent, inolusi~ protecţfa şi conser
varea monw11entelor. P e de o parte, cataclism ele naturale 
şi mai ales seismuJ din 1977 au grăbit apariţia Legii s i
guranţei construcţiilor, nr. 8/1977 şi a Legii investiţiilor 
nr. 9/1980 pentru evitarea în viitor a unor efecte asemănă
toare; pe de alta tendinţa de descentraliza re a activităţii 
privind proiecta1,ea, execuţia şi adminis trar,ea fondului olă
dit s-a continuat şi în domeniul protecţiei şi conservării 
clădirilor şi ansamblurilor ooprinse în pa trimoniul cul
tural, obligaţiile r evenind unităţilor de proieotJare şi exe
cuţie din judeţe. Cum o parte din cadrele de specialitarte 
s-au transferat în alte sectoare de construcţie iar defini-

tivarea şi difuza rea norm alivului de restaura re nu s-a u 
ma i efectu;:i t, de ·centralizarea activităţii impunea, d e a
cee<:1, prezenţa unui îndrumar ad ecva t pentru no iJie uni 
tăţi antreniate în dom eniu. 1n lipsa. norma tivului de 
res ta ura re, c-1ceste unităţi (în t re oare ş i Şantierul ele re -
taura r·e D.G.D.A.L. din Bucureş ti înfiinţat în 1981) a u 
a pela t la norma tivele ele reparaţii curente şi capii.ale în 
construcţii care a u preceda t p e oel aotua J, în vigoa re 
(P. 95- 83) . 

A plica rea cu rapiditate ş i hotărfre a Legii s istemati
zării prin r es truotum r ea radicală a zonelor centra le si 
a te ritoriilor învecinate magis tralelor ele circufoţic cli:n 
oraşe (îndeosebi în judeţele sudice ş i es ti ce ale ţă rii) , pc 
de o parte, a riclic<:1t problema adaptării proiec tă rii ş i 
execuţiei la condiţiil e ter enurilor construi.te, p e el e altă 
parte, a contribuit ]a conturarea unor n oi a precieri ale 
fondului cons truit moştenlt9. Paralel cu progra mele în
t ocmi!te în ca drul C.P.C.P. p -ntru accele rarea urba nizării 
fi i dezvoltar ea construcţiei de l ocuin ţe (unde se trasează 
într-un fel lipsit de echivoc m odul el e intervenţie a. upr :=t 
fondului locativ clin l ocalităţil e urbane), se înmulţesc 
studiile de inventa ri e re a fonduJui clădit si cercetăril e 
el e speci alita te asupra modului de form are, evoluţi e , uti
:liza re şi :=t şanselo r de reciala re a pa trimoniului construit 
valoros. În context apare Decr tul Consiliului ele Stat 
nr. 120/ 1981 privind recuperarea obi ectelor de valoar e si 
înregis trarea documentară a zonelor r es tructurabile si Le
gea m·. 1/1985 r eferitoar e la autonomi a unitătilor ~dmi
nistrativ-teritoriale în conducere , gestiunea economică si 
finanţare, cu efecte importante asupra constru cţiilor, in'
clusiv a.supra oonservării ş i restaurării patrimoniului clă-

8 Refe rirea la clădiri ş i a nsambluri ur ba ne se fa ce doa r in 
pr eambul (indirect) ş i la articolul 2 clin Capitolul I. ln rest 
(art. 14 clin Cap. II, art. 21 din acel aş i capitol) rezultă cu cla
ritate că Lcgcra pat r imoniului nr. G3 /J 974 se referă pri oritar la va
loril e m obile. 

9 J\ n ul Intcrna j:i onal a l P a trimon iulu i, S{LrbiHorit în HJ 75 sub 
deviza: „Un viitor pentru trecutul nostru", ca ş i constituirea , un 
an ma i tirziu, a Fondului P a trimoniului Mondia l au rcs u c ita t 
interesul un e i părţi dintre profes i oni ş ti, oameni de culturi'.1 fo
ruri .de decizi e ş i public, faţă ele unei categorii ale fo ndulu i 
11nob1l moştenit trecute cu ve der ea pin ă a tunc i. A tfe l, s-a r ea
l iza_t o dublă deschid er e a conceptulu i de m onument de a rhitec
tura. P t' de o pa rte in timp, in sensul cuprind eri i ş i a arhitec
turi lor mai r ecente, începînd cu di ver sei vari ante de revival" 
eclectis nml, stilul „'1900", internaţi on alismul interbeli c "si chim: 
producţia actuală. P e ele a ltă parte în spaţiu, prin trec'er ca de 
la _a rhitcctuna P?P?lnr~ rurală la cea vernacubră din oraşe (ci
vila. sau industrial~) ş1 prm saltul ele l a unicate e xcepţi onal e Ia 
arhitectura de seri e cuprinsă în aTLsambluri orăşeneşti (sau ru
r acre). 
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lrnagin de ansamblu a zo nei ce nll'a i<' din Pialra e::imţ cu 
pLasa n•.-i „ncropo lPi'· is lol'iC'e ( si tua ţia din J!)70). 

di t. De ;isc11wnca, în rn1 ii d in urmă , Ins tit;uLul enLrnl 
pentru Cerc •La rl', P1·okcLa r • 0i D ir-ecLivar în ~on s Lrucţii 
a făcuL d 'nwrsuri pcnLru prcgăLirea unui normativ ele 
moderniza r a fond ului cons Lru i t vechi, de ·chizînd asLfcl 
ca lect pentru gcne ru li zwwt acţiu n il o r ci rccup ra r --r -
·ond i ţi o nurL'- rc u Lili z<t re ~ i în. domeniu.l co 11 s tr u cţiilor . 

' fSTEMATTZAREA ORAŞELOR 

Trece rea în rcv i s Lă a p rac Lic ii d con tru cţi e o ră~('
ncască prin pri sma modului d' recicla re B fond ului con
str ui t perm ite d Jimiturea cîtorva Lap în mr r aportul' 
!intre producţ i a nouă ş i în Lreţ i ncr a, r parm· a p a trimo-

niului moşten i t a evol uat dif ri t. Perioada imc liat ur
mătoar celui ele-al do ilea război mondial (1945- 1952) 
se caracte r-iz ază prin efortul de î nlăturar a dis trugerilor 
prod us în timpul co nflagraţi i, de r p un ere în funcţiun " 
a unor obiective industriale şi ivile şi, în p u ţ i n cazuri, 
p rin con tinuarea u nor şanti er înLrerupte tempora r . I ro
bl ma utiliză rii la max imum a fond ului co nstrui t exis
tent a fo ·t la ordinea zil i impunînd, chiar clupă procla
mar a Republicii, la 30 Decembrie 1947, menţin r a a 
numeroase imobil neco respw1zătoare . ln oraş 1 bom
bardat sa u afectate ele lupte s-au elib rat străzi! , pie
ţcl ş i alte te i· nmi de dărîmăLuri. În Bucur ~Li a fo t 
azul P i ţ i Victoriei , a l unor porţiuni ale Căii Victoriei 

(amplasam -ntul fo ·tului Teatru Naţional , sed iul de bi 
rouri d pc locul actualului magazin Ro·ma:r ta copiilor), 
a l 1actual ului buleva1rd Gh. Maghem sau al P i·eyei Uni
versităţii (und e a fo t b om bardat vechiul local al Univer
sităţii Bucureşti) . Şi la l loieşti , Iaş i , Arad, Constanţa 
s~au liberc1t t r enuri d r sturile clădirilor distrus . Pa
ralel s-a trecut la r epararea clăd irilor af etate sau la con
tinuarea celor neterminate din cauza războiului : la Plo
ieşti s-a refăcut corpul principal hl fostului Liceu Sf . 
Petru ş i Pavel, în timp oe la Bucureşti s-au continuat 
lucrările (începu te în 1943) la sediul fost i societăţi Ban
loc ('azi sediul unui institut de proiectare) ş i s-a repa rat 
clădirea fostului Consiliu de Miniştri; la Braşov s-a re
construit veoh a fabrică d vagoane (Steagul Roş u) iar 
la Botoşani s-a refăcut teatrul local. Tot acum se conti
nuă practica (ini ţtată înainte de război) a modernizării 
faţadelor prin r aderea or111amentaţiilor , amplificarea vi
trinelor, înlocuirea tîmplăriei etc. aşa cum s-a întîmplat 
la Timişoaf"a, Bucureşti, Braşov, Iaşi, Sibiu ş.a. ou efecte 
n egative asupra imaginii de epocă a multor clădiri din 
patrimoniul istoria. 
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O l ată cu î ntărirea secto rului sociali t în con lrucţii 
ş i contura rea , în consecinţă, a unui amplu program de 
inve ·ti ţii , r aportul !într r ciclarea clădiri l o r xistentc 
s i r ealiza rea de construclii noi s- a modificat, făr[1 ca ex
Lindcrea prod ucţ i e i noi să afecteze fond ul moştenit. Nu 
numa i că n u s-a intcrv nit a: upra ac stui n cl a r, urmînd 
so lici tă rile no ului benefici a r, sta lul cl cmocr~at- popula r, 
pro i ectan ţii a u recurs ]a so lu ţ ii ined it . A ·Lkl, n oile c.:1.f
t iL' I' el locui t, precu m Oraşul Mun cilor c clin H unedoara, 
cct rli rul Sleagul Hoşu din. Braşov, au fost plasate pc 
krt·nuri înc.I pă rLaLe aLît de oraş cît ş i d industrie (pen
l ru c vi ba r •a po luă rii) . A rgum nt..c lc v izîncl sa tisfacer a 
uno1- probleme el e igi 'nă urba n ă clar subes timîncl a. p c
t •I ' conomic' a u fost re luat' d upă 1952 la r alizarca 
cva r balc lor d' locui t cl in Ba ia Ma r ( a rtierul Hepublicii) , 
Bucur şl i ('tnsiambJul Bucureştii Noi) ş i la proieclarca 
,,co lon ii lo1· de crv iciu" din vec i nătatea unor obiective 
indus tria ll', precum la Va lca-M<.ir (Pit . ti ), Agh.ireş , Fi-
lipeş lii el e Pădure, Săvin eş li , iuJni ţa 1o . 

în con li ţiil c în ca re Homânia se numă ră printr ţă
r il e cu o reţea ci <1să ele lo ali tăţi. , în p•rioada 1950- 1955 
·-a recurs toLu ş i frecven t la fonda rea le on.L5 no i (Vie
t.o ri a, Oneşti - az i o raşul Gh . Gh orghiu-Dcj - , Oţe lu l 
H.oşu , ăhn ~.a . ) . 1n contL•xt, m "ri lă d' sub.liniat faplul 

D taliu al acropole i" din Piatra eamţ: ciudiri med ievale 
" alături de construcţii int rbeli ·e. 

că cercetar a urbanls tică a luat un pu t rn ic avî nt în de
cen iul al şaselea (s-au efectuat studii p entru microregiu
nil Hunedoara, Bicaz, Valea Jiului , Dobrog a, Delta 
Dunării etc.) parţial ca reacţi e la situa ţia atomizantă an
t belică ş i ca pandant la limitele de acţiune impu e de 
nivelul d dezvoltare a bazei t ehnico-materirale şi a for
ţei d muncă din sector. 

Ceea ce caracteriz ază construcţia urbană dintre 1952-
1957 este tcndin~a către reprezentare, oa şi dorinţa de 
afirmar a pre tigiului sau evidcnţier a monumentalului 
chiar şi în arhitectura r zidenţială precum ra cea a cvar
talelor de locuit. Formula, adecvată unor oraş cu o anu
mită planimetrie (precum Timişoana sau Cluj), s-a folosit 
to tuşi ma i fr cvent în alt ele avînd o alcătuire opusă g o
metriei cv:artalmilor, pr cum Iaşi sau Botoşani. Pe de 
a l tă parte, modul d organizare a cvartalului, aşa cum se 

10 Astfel, în cadnll unui studiu de sistema tizare teritorial ă 
a anicro regiunii I-Iun edoa ra-Deva-Simeria-CăLa n, întocmit de 
J.S.P .R.O.R. (actualul I.S .L.G.C.) pentru caza rea în condiţii igie
ni ce (prin asigurar ea dista nţe i de protecţi e fa ţă de ema naţiile 
Combina tului siderurgic Hunedoara ) a forţe i de muncă , s-au avut 
în vedere două ·;aria nte: prima propunea cazarea masivă ia 
Deva cu transport colectiv la Hun edoara, a doua preved ea con
stn.lirea de ca rtiere muncitoreşti în localităţile învecinate Hune
doarei. 
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vcd de ex emplu h1 Bucur şti (la Academia Milita ră sa u 
în Vntr·a Lurn in ow;ă ) , lei H.oma n sau Baia Marc, nu pe r
mHl' in tegn:1 rca un or clădiri p reexis ten te. 

F ·1za următoC1 rc d in s i ·tematizarea locali tăţilor tll'ba.nc 
se înt inde, u mici nuanţă ri , în tr e 1957 şi 1974, fiind de
fin i tă prin pr ·cl omin•anţa activi tăţii de inves ti ţii n oi în 
raport cu t em porizarea lu crărilor el î n tre ţinc r ş i r epa
raţii. Acea tă soluţi e era jus tifica tă , pe de o p a rte, de 
ncccs.itatea reali ză rii unui amplu spaţiu loca tiv supli-
111 nLar, pent ru e ducereia pe cî t posibil a m asivei ce reri 
d locuinţe, pc de al t.a, prin starea r ela tiv bună a unei 
irn po r-1:.antc _pă rţ i a fondului imobil moştenit. In. plrurnl 
.· i s tcm · i tizării u rban e această evolu ţie a r apor tului din tr e 
fo nd ul exi ·tcnt ş i proclu cţi 1a nouă de locuinţe -a ooncrc
i. izat prin. cliv rsc s oluţii urbanisti ce. 

Astfel, într-o prim ă ·ub tapă (1 957- 1966) s-a co n ti
Jl U Ht a mplasa rea de a nsambluri de locuinţe (de da ta aceas-
1.a organiza te p baza fo rmulei el unita te urban isti că 
1rnmită microraion)11 pe t e renuri m argin ale rău cons trui te 
~a u pc t ercnur.i libere ad iacente localităţilor, rcducînd 

· upnife ţcle afectate culturilor agricole în schimbul m -
naj ă ri i zonelor cons trui te vechi. A r ezulta t, în consecinţă , 
1de-a l u.ngul dece niului a l 7- le.a, un număr el e ansa mblu ri 
perife rice p recum Căţelu şi Bă n easa în Bucureş ti , Sf. 
Jon Arini la Su oeE!va, Lu nca Bîrzavci din Reşiţa , Aer o
por t la I e troşani , precu m şi altele car au cons titui t în 
ceput ul u nor ma r.i uni tăţi urbani tic . În u nele cazuri , 
fom1Ula micr oraion.ului (mai malea bilă d cît programul 
cvartalului) a fost adapta tă la t er enur i nar construi te. 
Sînt ele amintit Ciartierul G rigo rescu din Cluj -Napoca, 
pe m a'lul Someşului şj , în tr-o măsură , Ca·rtirerul Floreasca 
din Bucureşti , co n tinu încl o vcch ~ parcelar e. Modul el e 
rezolva re a relaţiei dintre exis tent ş i no u e ·te m a i r eu
şit în cazul Ca rt ierului Floreasca u nci e s-a u av ut in v e
dere nu num ai avant El jele economice a l.e amena j ărilo r a n
terioar e (r ţele ed ili ta re , s trăz i , pla nta ţie) dar ş i o ase
men a inserţie a clăd iri lo r noi as tfel ca vecinăta tea să 
„funcţioneze" ş .i compoziţ i onal (alinia mcn te, înăltirne el e 
cornişă , în oarecare măsură -a rhitectu ra) încît să · nu r e
zulte nici oonfliote funcţionale , n ici poluă ri vi zual . 

Par 211el cu acea tă soluţie el e a rn plasE! re a inves titiilor 
noi, s-a t recu t la corectarea modului de exploata~e El 
unor părţi ale zonelor cen trale în cad rul programului ele 
reconstrucţie soci alistă a cen t relor orăşeneş ti . P rogramul 
s-a desfăşurat trepta t, atît sub asp ectul proiectă rii , cît şi 

11 Microraionul est e cea mai mică unita te urba nis tică com
plexă, cazînd o populaţie de 4000-12000 locuitori, raportat la 
mărimea dotării şcolare de bază (şcoa lă generală) . El este com
pus din grupe, servite de regulă prLn fundături, aşeza te p eri 
metral în jurul unei grădini de m icrora ion. Compoz iţia li beră 
a elementelor componente p ermite ocupar ea terenurilor de ori ce 
formă ş i includerea în organizarea planimetrică a un or obiecte 
preexistente, deş i problema rela ţie i dintre nou ş i vechi era a
preciată drept antagonică. R egimul de înălţime rezultă din com
binarea clădirilor de 5-10 niveluri, a tingînd o densitate de 
200-350 loc./ha. 

Zona ccntra l[1 cli n P it ~ t i: 
va ri ant[1 d r- s lud iu cu i ndica~ 
rea r ln ţ i e> i clint.re c l ădiri i noi 

ş i ce le vechi. 

s ub cel a l execuţiei. Pr imul pa l-a cons ti tuit abor 
da rea w1or pieţe cent.rnle , a oăror si tcm atiw re s- a ini
lia t în cad ru.l unor concu r u r i na ţ i onal ·au a.l unor s tudii 
în ins titu te le de proi .cta r . A tfel , în Bucur ş ti s-a abor
da t ·is te1w1tizarca Pieţ - i Un.ir.ii ş i El Pie ţe i Univers i tăţii , 
la Iaş i, a Pie ţe i Tinere tului ş i a Pie ţei Unir ii , la Cluj, a 
Pie ţe i I ăci i din veci nă tatea centrul ui is to ric. Dintre prn
ieotele ca r - au fos t t ran p use în r eal i ta te (w1.ele fiin d 
concr t iza tc par ţial pri n r ealizarea uno r clăd iri-plombă12) 
sînt el e n oliat Pi1a ţ.a U nirii din Iaş.i , e ·pla naclE! centrală 
(Bd. 30 Decembrie) cl in Timişoa ra, Piaţa Kogălniceanu 
şi Pia ţa Sălii P ala tului Republi cii din Bucureşti , Pi a ţa 
Cen tra lă clin Suceava , noua Phţă ·a Re publicii clin Baia 
Man~ , Pia ţa Centra lă clin Focşa ni şi altel , car exem
plifi că v arieta tea solu ţiilo r de i ntegrare a elementelor 
vechi în noile ." t ructuri u rban istice. A ·tfcl, dacă la S u
ceaw-1 s-a av u t în v edere pu n rea în valoar e a vechi i 
Cetă ţ i ele ·caun, deş i aflată în Elfara t riLori ului consi
derat , în cazul e ·planadei clin Timişoara ori al Pie ţei 
Kogă lniceanu clin Bucureşti problema a on ta t doar cli n 
închegarea u nor schem e compozi ţionale p reexistente p r·in 
prelua r a Elli niam ntclor şi r gimului el înălţime. La 
Pia ţa Unirii din Ia,) sa u la Pia ţa Sălii P alatului Repu
blic ii din Bucureş ti noul - pr domina nt - acceptă vc
cină k1 t a unor clădiri v echi (hotelul „Traian" din Iaş i , 
modernizat r ecent, P ala tul R pu blicii, sediul el e bi rouri 
ş i bise rica Kre ţulescu la Bucureş t i) faţă d care m ' nţi n ' 
relaţ i i compoziţionale (şi funcţi o n.a le ) cor ecte, păstrîn
cl u -lL' în circui tul vital al oraşelo r r esp ctiv . 

Contu ra rea un ei noi pozi ţii faţă de v·aloar ca te renu
lui , poz i ţi e car e r -fl ctă şi tend inţele cr escu te el r e pre
zenta re ale u nei ocietăţ i în riapiclă asce.nsi un econom i.oă, 
cl et rmin ă la 'î ncepu t ul dec -11iulu i al 8-1E8 extinder ct in
ierv nţiilor r en ova toare în zon ele central ale or.as lor . 
Pe lî ngă r corganizar a unor pieţe c ntrale, i ntervenţ i i 
care, în cîteva cazuri , s-au extins la înt r -aga zonă cen
trală , se r ourge la operaţii de r es tructurc:irc a arte r lor 
m ajore el ci rculaţ ie . Î11.noirea m agistral lo r u rbane, pre
cu m Calea Bucureşti cl in Craiovia , Bulevardul Gării din 
Braşov, Cal -a Griviţei , Şoseaua Giurgiului, Inelul II ele 
circulaţie (şoselele Mihai Bra vu, Ştefan c -1 Mare) clin 
Bucureşti , oferă situaţii în Cc"Ure în noul cadru construit 
·-au inclu s olăcl i ri pr eex isten te . Numărul situaţiilor va-

12 Programul de plombă urbană este prezent î n t oa te fazele 
con stru cţiil o r u rban e p ostbelice, mai t imid pînă în 1955, dar 
destul de frecvent în deceniul a l 7-lea şi m a i a les după 1977. 
Intre 1960-1970 s-a u r ealizat clădiri-plombă de o deosebită 
ca lita te precum blocurile „Mio riţa " , „Da lles" ş i „Sca la " de p e 
Ax n nord-sud, blocul „Macul Roşu" de p e Calea Vi ctorie i, blocuri 
pe Bd. Gh. Duca din Bucureşti şi multe altele din Timişoara şi 
C raiova, Cluj ş i Iaş i. Prog1iamul de clădire-plombă fa ce parte 
din soluţiile de r ecic la re deoa rece, acceptînd vecină tatea unor 
clădiri p reexistente, preia şi extinde unele elemente ale aces
tora, justificînd menţinerea ş i utilizar.ea lor în continuare (in 
s tare existentă sau pr in moderniza re). Plomba certifică dreptul 
la existenţă prelungită a clădirilor p e care le leagă. 

http://patrimoniu.gov.ro



r iaza m raport de s gmentul de magistrală , de pozi ţia 
a fa \.ă de c ntru ori accesul în localitate. Hezolvări par

t icular ofe ră Magistrala Nord-Sud (actualul Buleva rd 
Dimitrie Cantemir) din Bucureşti şi noul acces (p Bd . 
Gheorghiu-Dej) spre zooo centrală din Sibiu. In primul 
caz prelua rea (ş i prin. urmar e recicla rea) unui număr d 
clădiri a fost posibilă datorită ocupării w1 ei zon e decla
rate „non acdifioa.ndi" în perioada interbelică . În celă
lalt caz, ingeniozibat a soluţiei urbanistice (care a stabilit 
o parte din traseu prin ·pa tele unor grădini şi altă pa rt 
la limita oraşului vechi) a permis r ealizarea w1 or a n
sambluri noi fără a af cta fondul cons truit exi stent din a
inte în zon ă. 13 

A dou a . ubetapă (1966- 1974) poate fi socotită din 
Jn01Tlentul r rtctualizării actelor normative privind credi
tarea construcţiei de locuinţe per sonale (H.C.M. m . 26/1966 
ş i Legea nr. 9/1968, acte articula te în amplul program de 
investiţii în construcţia urbană, inaugm··at îna inte de 1960. 
Efectele lor au fost vizibile în proiecta re (prin r esusci
tarea interesului pentru uni cate individuali za te), Îtl s is
tematizare (prin abordar ea unor arnpl·asam nte ocoHte el 
construcţia industrializată) şi în execuţie (prin cointere
sarea unor unităţi m ai miai el construcţii) . 

După 1966, pe lînaă perpetuarea, la altă scară, a unor 
soluţii deja experimentate la începutul deceniului nl 7-lea 
(construcţia de ansambluri periferice şi intervenţiile în
n oitoar e a. upra zonelor centrale), se inovează o alta, oar -
cum inedită, cons tînd fi e din pla ca rea unor magis trale, fie 
în înd esirea unor ansamblmi de locuit r ecent cons truite. 

Cons trucţi a ansamblurilor de locuit, marginale, con
tinuată în a doua jumăta te a deceniului al 7-1 a, (ş i după 
l 970), a condus le apariţia unor adevărate ,,oraşe noi" 
precum sectoarele urbane Titan si Drumul Taberei din 
Bucureşti, cartier le Gh orghieni ' ia Cluj-Na poca, Tătă 
raşi la la<;>i, Tomis la Constan ţa , Craioviţa nouă la Cra
.iova, cu populaţii ~ariincl între 50 şi 300 de mii de locui 
tori. Hcalizarea în etape a acestor mari an . am bluri a per
mis verificarea progrrnnelor prevăzute pentru extindere 
prin modul de funcţionare a componentelor deja con
struite, exp rien1.:ă necesară în abordarea problem elor de 
reciclare. Concluzii utile au fost trase ş i de pe unna ce r
cetării modului de alăturare spaţial-f.YBtoţională a unor 
unităţi rezid enţial e , tra me stradale, reţele ele dotări so
cial-cultural e. sisteme edilitar e etc., din cliv rse eta pe de 
construcţi e. Totodată prin preluar ea de către aces te orase-. ,, . 
donmtor" a presiw1ilor în dom eniul solicitărilor de lo
cuin ţe , au putut fi pondera te intervenţiile r estructur.a
toar asupra zonelor preexistent ale oraşelor Homâni i. 

Totuşi, în unele cazuri , operaţiile de r estructurare din 
miezul oraşelor s-au amplifica t, d epăşind limitele îngust 
ale unor pi eţe pînă la nivelul întregilor zone centrale. 
Sînt de amintit, astfel, unele exemple mai vechi, precum 
espUanada oen brală dfo Deva siau grurpu'.I. pi,eţe1or cen
t rale din Bacău , unde schem ele urbanistic au preluat 
orientări, t rasee şi obiect existente (d e regulă sedii ale 
unor instituţii) , înscriindu-se, pe de o part , prin gaba
rite, prospecte şi cornişe , pe de alta, prin amploarea şi 

comp! x itatca activităţilor orăşeneşti, în ecartul funcţi o
nal-compoziţional obi şnuit oraşelor ţării. în cazul zonei 
centrale din Ploieşti, a cărei schemă a r ezulta t dintr-un 
concurs public lansat în 1959, completată ulterior pe o cu 
totul altă ba"1:ă, se poate constata limpede modificarea de 
poziţi e faţă de problema reciclării olădirilor vechi v alo
r oase (cultural, utilitar etc.) . Astfel, frontul format 
în aliniam entul Piimări i v echi (intere. ant urbanistic dar 
conţinînd şi unicate arhitectural ) a fost înlătura t în fa 
voarea unei pieţe de circulaţie nef1mcţionale. Şi la Pi-

13 P rivi tor la zona „non aedificandi" se p oate consulta prima 
parte a lucrării de faţ[1 publica tă în „R.M.M.-M.I.A.", 2/1985 
precum şi revista .,Ar hitectura", 4/1960. Soluţia de sistematizare 
utiliza tă la artera de acces din Sibiu poate fi cercetată în revi. ta 
,.Arhitectura", nr. 5/1965 ş i în „Urbanismul în România", cap i
tolul „Centrul oraşului". 

ao 

Silueta zo nei ·c ntra le din luj-Napoca cu a lte rnan ţa de dă-
dliri reali za te în dife ri te epo C'i istori c 

Noua Ca le a Unir ii din Cra iova: i nte rvenţ i i co recti ve a upra 
u nor cliid iri prc x i ten te (hotelul Minerva în axul d in stîn ga, 

scdi ul F ila rmoni cii în partea dreaptă ) . 

teş ti , n oua zon ă centrală es te dominată el clădiri n o.i, 
J ă s înd impres ia că g -'ncraţiile precedente n -au lăsa t ni
m ic demn de preluat în afar a cmei clădiri de cult (bise
r ica Sf. Gheorghe) a cărei prezenţă în articulaţia dintre 
piaţa de manifes taţii şi splanada comercială a fost viu 
disputaită . Un cîştig notabil p nlru zona c ntrală pi teş
teană îl constirtuic acc.-esul dinspre nord-ves t pe tra cta Vie
t.oriei, unde relaţie i v ch.i-nou i . -a găsit o soluţie convin 
gătoare care m 'rită păstrată şi popul a ri zată . O inserare 
ponderată a element ·lor noi s-a reuşit în cazul zon ei cen 
trale din Tg. Mureş, unde r ecentul ansamblu a l Teatru
lui Naţional a ocupat o alveolă adiacentă esplanadei Tran
dafirilor. Aici integrarea compoziţională a fost dublată 
de o relativ eficientă racordar e functională, în utHizarea 
pe multiple niveluri a amplasamentul{.ii afecta t. 

Problema exploatării intensive a terenului, eviden
ţiată în Legea fondului fw1ciiar, a impus, alături de con
strucţia mai d nsă a zonelor vechi (îndeosebi centrale), 
şi r evizuirea modului: de organizar e şi de ocupar e a spa
ţiului în an samblur ile orăşen eşti recent edifica te (în pri
mul r înd a celor rezidenţiale) . Astfel, odată cu legife
r area creditării ş i diferenţierii pe grade d confort a con
strucţiei de locuinţe , s-au găsit noi localizări prin înde
sirea ansamblurilor rezidenţiale (inserarea de clădiri noi, 
de regulă blocuri-turn, între edificiile existente) şi pla
carea magistralelor de oirculaţi e prin r es tructurare (prin 
formarea de fronturi clădite spre calea de rulare cu aju
torul blocurilor de tip bară sau lamă) . în mod curent, 
aceste operaţii, punînd probleme inedite pentru con
strucţia urbană în sistem deschis (distanţe, alăturări, ra-

http://patrimoniu.gov.ro



corduri edilitare, amenajări), s-au desfăşurat m a i cu sca
mă în m a rile centre urbane, majorita tea î n Bucureş ti. 
1ntre a.ces toa sînt de notat microraioanele 2 s i 3 din Dru
rnul Taberei, an ·c.unblul Pajun:t, preoum ş i. bulevardele 
Metalurgici ş i Armata Popo rului. Într-un fel fi eca re a o-
amblu nou sau arteră orăşenească , d ş i r calizaltc pc ba

zele unor programe rela tiv uni k1 r " au condu la soluţii 
d îndesire ori placare rela tiv dlfcrile. Aslfcl, în ansam
blul P ajun1, cuprinzînd numeroase clădiri în.alte, înde
s irea s-a realiza t cu clădiri avînd m Ti puţin nivele, ceea 
cc a introdus c lemente d varia ţi e de altă factură decît 
în Microra ionul 2 din Drumul Taberei unde, pe lîngă 
grupurile ord onrate de clăd i ri prefaib r~icatc P + 4, s-a pla
sat un nw11ăr m are de clăd iri înalte. În secto rnl u r ban 
Berc ni (Bulevardul Metalurgie i) s-a u încernat anumite 

· olu ţ.ii de r acordare a clădirilor re cn le, la fel ca în Ti
tan (cartierele 4 ş i 5, lia in te rsecţ i a dintre Bel . L. Sălăjan 
ş i str. L. Rebrea rlU), unde în · ă rezultrrtclc sînt m a i con
vingătoa re compoziţi on al ş i funcţiom1l. P c d aJtă p ar te, 
placa rea Bulevardului Metalurgiei n u reuşeşte ca în oa
zul Bul evardului A rn1ata Poporului (tron ·onul după str. 
Luj rului) să r eeupe rczc s paţi ul ·tradal, prin linişti rea 
fronturilor şi anim area parterelor cu dalări comerciale 
şi d prestări de servicii , ceea ce e ra doci r parţial de re
comandat în cazul Buleva r·d ului P ionier ilor, w1de s-a 
ba rat prin placar e oricntar a sp re P a rcul Tinc1·cLului . 

Alte cxp rienţc a u avut loc i n cazuril blocurilor oare 
<:iu fost construi te pe a mp1asamcnt 1 vechilor clăd iri (ma
joritatea din perioada intcrb - 1.ică ) af ctci te de cu tremurul 
din 1977. Între exemplele re uşite trebuie amintite blo
cul „Dunărea" ş i blocul a vînd la part -r „Librăria Emi
nescu" care leagă, în m od ingcnio ·, două corpuri ale ve
chii clădiri . De as m en ea, sînt ci notat bloc urile „Scala" 
ş i „Casata" und e ar fi fosL de luat în consiclerar·e solutia 
reface rii volumetriei vechi, făcînd parte deja din peisaj.ul 
urban î n cetăţen i t al Capital i (aşa cum s-a execu tat la 
blocurile „Lido" şi „Sf. Ghcorgh "), chiar cu modificări 
~le p~rtiurilor interioar . A ·cmen a tipuri de soluţii (de 
mdesire, placare, plombare), frecvente şi în alte a rase 
afectate de seism, au fu rniza t ob · e rvaţii şi concluzii u tiie 
p ntru intervenţiile r estructU1·atoarc ce~au urmat în m a
joritatea oraşelor Rom ânie i după intmrect în vigoare a 
Legii sis tematizării în a nul 1974. 

Preocupările p entru pregătirea interventiilor în te
renurile con truite centrale şi s micentrale (p.regătiri care 
urmau să fructifice experienţa anterioară) au fost între
rupte de cutremurul din 1977, ale cărui efecte au afec
tat sensibil modul de apreciere al calitătilor constructive 
ale clădirilor a parţinînd p atrimoniului a:rhitectural-urba
nistic tradiţional. 14 Totodată, nu trebuie trecute cu ve
derea n ici alte componente ale contextului de r ealizare 
a amplului program de inves tiţi i în oonsbruoţii, continuat 
după 1975: redu cer a numărului d ampl1asam ente libere 
ca urmare a perimetrării oraşelor, trecerea răspunderilor 

privind fondul clădit de valoare în seama administratiei lo
cale, disputele între diversele grupuri d presiune, ~cpre
zentînd fi e unităţile de proiectar , fie întreprinderile de 
construcţii sau sectorul activităţilor agricole. Astfel, acţio
nînd în baza Legii sistematizării, îndeosebi a prevederi
lor referitoare la modul de interv nţie în oaidrul urban 

14 Problemele patrim oniului c lă di t , des i cu caracter m ulti 
disciplinar, ţin cu prec~dere de s ctorul co'nstrucţ i ilor. De aceea, 
trecerea D.M.I. din cadrul Com itetului de , tat pentru Con
strucţii , Arhitectură ş i Si t m a ti zar - în structma Comitetul.u l 
de Stat pentru Cultură ~ i A rt[t ş i apo i su b for ma D.P.C.N. în 
cadr ul Cons iliului Culturii ş i Edu caţie i Social iste, a depla:;a t 
cent rul de greutate de la aspecteJ onstructi v (fu nd am entale) 
la cele arti stice (o.:irecum conexe clădirilor). S -pararea acestor 
aspecte a făcut ca deciz iile legate de r z i stenţa şi stabilitatea 
clădirilor monument, emi se de unită ţi cu caracter t ehnic să 
fi - difi cil de urmărit şi de influe nţat de unităţile cu profil' ar
tistic (mai ales după intra rea în vigoa!· · a Legii s i guranţei con
strucţiilor) . P e de altă parte , descentrali zar ea (d eosebit de uttlă) 
pe structura actualului C.C.E.S. (şi nu a C.P.C.P.) a făcut ca 
problemele monumentelor de arhitectură să-ş i găsească m ai 
greu rezolvarea din p un ct de vedere a l finanţării op raţiilor de 
depistare, protecţie, conservare şi restaurare, dacă e cazul. 

cons truit, oompletate cu dispoziţiile Legii fondului fllll
ciar privind exploatarea intens ivă a teritoriului şi cel 
ale Legii siguranţei oonstruoţiilor ş i a n orm a tivelor teh
nice conexe care limitează dra tic ca tegoriile de struc
tud de rezistenţă apreciate d rept oorespunzătoar , s-a 
t racut la continua rea ten ace a programului de construc
ţii de locuinţ:e , dotări social-culturale şi clădiri de pro
du cţie (sensibil amplifica t în ultimele cincinale), de data 
aoc{ls ta pentru prima oară pc t erenuri înti11 se din inte
riorul perimetr elo r.· construibhlc, prin eliberarea lor de 
clăd irile d clarate n coor spuro:ătoarc ca rez:i1stenţă, mod 
ele ocupar e şi situare. 

P rin tre primele intervenţii m as ive desfăş urate în con
tex tul crizei de amplasamen te a fos t cea cl in zona cen
trală (ş i împrejurimi) a municipiului Craiova, unde s-au 
recons truit mai multe s tră z.i come rciale (într care şi ve
ch. a Cale a Unirii) şi r zicl enţi1ale. 1n lomll oomplexului 
ci fos te m agazine de lux ale unuia din cele m ai bogate 
oraşt> a le ţăr ii (a cărui moderni zare fu sese programată 
pu\in în a int de 1977) H fos t realizat un ansamblu im
pres ionant ca imagine a rhitecturală ş i corect gîndit 

Detaliu din Galeria „Vulturul negru" din Oradea, parte din 
vechea zonă centra lă revita lizată. 

funcţional, dar care, pe o lungime de peste 300 m, nu a 
păstrat deoît două clădiri preexistente: sediul Filarmo
nicii (o clădire executată în deceniul al 6-lea, care a pri
mit acum o nouă şi interesantă faţadă) şi h otelul Minerva 
(un edificiu cu arhitectură ecleotică dinainte de 1900, 
oferind azi un xemplu îndrăzneţ de corectură urbanis
tică) . O ab ordare as -mănătoare (mai justificată deoît în 
cazul CraioV'ei) poate fi notată 1a actualul centru civic 
din Vaslui, compus dintr-un cuplu de pi,eţe abil articu
late, capăt de perspectivă al unei viitoare străzi comer
ciale. Articulaţia are un dublu rol: într-un fel, separă 
cele două spaţii , adu oîndu-le la o scară convenabilă; în 
al doilea rînd, p ermite, prin modificarea axei, integrarea 
în ansamblu a unor clădiri preexistente (două sedii ad
ministr ative) recuperate dintr-un fond construit sensi-

31 

http://patrimoniu.gov.ro



bil mai modest clecît cel craiovean. Din aceeaş i familie 
ele scheme urbanis tice, apelînd la modalităţi similare ele 
rcaliznrc, da r <lplica te la scara unei Ca pitale , face parte 
ş i noul centru civi c clin Bucureşti, exemplu deosebit ele 
interesant care merită o an ali ză amănunţită după con
turar ea sa d eplină. 

Soluţii oarecum opuse s-au adopta t, de pildă , la Si
biu, unde n oul centru civic se adaugă , continuă pe cel 
vechi la care es te r acorda t prin a rticulaţii (de r gulă 
străzi comerciale). În aceeaşi familie, facilitînd recicla rea 
vechiului oc ntt~u, se în scria u propuneirilc pentru Baia 
Mare (cu oan'ca rc adaptări impu ·e de contextul local) 
ş i la Botoşani (Utră însă a fi oo n.creitimtă , în fin al adop
Unclu-sc so luţia restructurării totale). Unicul exemplu 
realiza t pînă în prC'zent este cuplul centrelor urbane de 
la Satu Marc, w1de se evidenţiază ou cladta te avanta
jele acestui tip de soluţie . 15 Aici, creş terea populaţi ei 
orăşeneşti , ca urmare a politicii de industrializa re a ţării , 
a impus extinderea te ritoriului urban pe m alul opus al 
Someşului, către oare s-a deschis r ecent şi centrul nou , 
ca o nrticulaţi e din tre oraşul contempora n ş i oraşul pre
existent. Aces t centru nou continuă de fapt în mod fi
r esc vechea Piată a Libcrtătii cu ansamblul ei de dotări 
centrale rcvitali~ate, adăugî~cl noul pa trimoniu a rhitec-

' , __ 

accentul s-a pus pe înlocuirea în m arc măsură a cadru
lui clădit ante rior, au fost întocmite studii preliminare 
s i inventarieri cc aveau m enirea de a fundru11 enta deta
l iile de s is tema tiza r . Asemenea lucrări s-au redacta t la 
Con s tanţa (pentru zom1 peninsulei), la Giurgiu (pentru 
o pa rte din t eritor iul central), la Sighe tu Marmaţie i şi 
Hi Brăila (în zon ele margill!ale centre lor) . !n acelaş i efort 
teore tic ele rccupC' ra rc şi r eevalua re a vechiului pa tri
moniu arhitectural-urbanistic . ·e înscriu ş i completul in
ventm· a l clădirilor şi a nsa mbluri.lor de valoare din loca
lităl)lc urban e <de judeţului Prnhova, amplul s tudiu de 
delimita re a zonei is torice a oraşului Bucureş ti (întocmit 
de In stitutul de Arhitectură) şi nu în u.ltimul rîncl me
todologia de a precie re a eficienţ:ei tehnico-economice a 
remodelării ş i modernizării ansamblurilor vechi ele locu
inţe (întocmit de I.S.L.G.C.) ca re , deşi pune accentul 
pe aspccte:I e ma te ria le ale inte rvenţiilor în cadrul co n
struit exis tent, ia în consid era re întreg sistemul crite
riilor el e aprecie re 11 producţiei arhitecturale ş i urbunis
tice. 16 

RECICLAREA CLADIRILOH. P•r·cooupa rea pentru as
pectele r etrospective a pare destul de timidă în domeniul 
construcţiilor, d eşi cultul monumentelor de arhitectură, 
a vînd o is tori c seculară în Românie , s-a afirm a t sensibil 

Detaliu clin zo na centra!Ct Rm . Vilcea c· u indica rea fazelo r ele dinainte ~ i după deplasarea casei memoriale a 
lui Anton Pa nn . 

tural şi nu înlocuind zestrea i storică. 
Această regulă a acumulărilor, definitorie pentru o 

colectivita te care face eforturi susţinute pe drumul dez
voltării m ateriale ş i spirituale, imperativ la care fac 
indirect r efe rire m a i multe acte normative , şi pe ca re s 
fundamentează acţiunea de recuperiare-recondiţionare-re
utili zare (l a ordin ea zilei în situaţia gospodăririi a tente 
a m a terialelor ş i energiei), npare interpretată într-un m od 
s pecific în construcţia ele masă de după 1975. Această 
i nte rprehrc, exemplifica tă într-un număr ele a nsru11bluri 
rezidenţi a l -', clădite pe t e renuri centf'ale şi semicentral C' 
cl in diverse oraşe ale ţării, es te d înţeles în contextul 
preocupărilor pentru rezolvarea solicitărilor crcscîncle el e 
locuinţe ş i al lipsei de a mplasam ente, generat e ele apre
cierea va lorii în sine a terenului , selectează unele dintr 
coma nd am cn tele pcri oacl i actu ale, car acterizate printr-o 
reevalua re s urprinzătoa re a con sumu rilor m ateriale ş i 
C'ne rgctic . l n acelaş i t im p, s-au schimbat priorită ţile le
gate de celelalte trăsă turi ale cadrului con.struit din loca
lită ţile orăşeneşti , precum sînt oaliiă ţile stetice şi con
ţinuturile culturale ale producţiei preexisten te ele a rhi
t0ctură şi urbanism . Este inte resa nt faptul că în paralel 
cu ultim ele intcrvC' nţii rcstructu r.a toare în o raşe , în car 

15 î n t/11 ·i IC' romf1110, pr e um în r stul continentului , saltul 
dem ografi c din secolele XVI-XVJII a determ inat ex tinderi 
sensibile a le oraşelo r m edi evale, prin a l[1tm·area (el e reg ulă p0 
una sau două direcţi i) a „oraşului nou" (sau cartier ele noi) 
prinse, de cele mai multe ori , într-o sin gură limită (ce11turf1 
de fortificaţii). Legătura dintre cele două părţi şi centrul ora „ 
şului, mărit prin cumular ea (nu înlocuirea) fondului locativ rea-· 
Uzat în etapele precedente şi după extindere, se făcea printr-o 
piaţă (tirgul de afară, piaţa nouă) sau în lungul unei străzi (Ca
lea Domnească, Calea naţională · de mai tirziu). 

32 

cl upă 1950. Ca şi sis tenK11tizare.a urbană (cu modalităţile 
p ropr.ii de r ecupera re a clădirilor de valoare), grija faţă 
de patrimoniul a rhitectural a parcurs în anii postbelici 
ma i multe etape, oa naJizîndu-se pe rn <bi multe dkecţii . 

Evident, imedia t clupă 1945, problema capitală consta 
în conservarea clădirilor utilizabile ş i, într-o măsură, 
stoparea p e cît pos ibil a procesului de degradare şi dis
t ruge re a celorlalte, aoc pta te ca valoroase. Totuşi, în 
un Ele cazuri, ruinele a u fos t î nlăturate (vechiul Teatru 
Naţi on al din Bucureş ti) fi e pentru că nu se putea recu
pera nimic, fi e pentru că trebui a e libera t amplasam entul 
pe ntru a nu afecta securita tea si fun ctionalita tea zon i. 
Î n cazul unui număr de clădiri ·evacua.te de către fostii 
pro prietari s~au luat în oonsidenaţie alte destin a ţii, ga r~n
iînd u-se întreţin erea .; i r epara rea curentă (paliatul Dinu 
Mih a i.l din ra iova , palatele Şuţu şi Ca ntacuzino clin 
Bucur şti e tc.). U neori el s tinaţia nu a fost cea m ai po
trivită , n oii utiliza tori n eglijînd lucrăril e de întreţinecq 
şi r cparai;ii , deteriorînd părţi ale clăd irii , înstrăinînd mo
b il ier sa u clemente decorative ale acestora . Dacă ase
menea situ aţii sînt r a re în rîndul clădirilor administrative 
de ma re valoa re (preluate de diverse institutii ale n oii 
orînduiri de stat) ele s înt n umeroase în r îndul clădiri
.lor d mică ş i m ar e scrie, n aţionalizate după 1950. Noilor 

16 Multe di ntre ace. te s tudii, intre care se cl etaşeaziI cel 
efectua t de I.1 .J. Pra hova. au evid en ţ ia t însemna te valori ele 
pa trimoniu con ·truit car e nu s-a u lua t încă în considerare în 
cadrul ope raţiilor de conser vare şi reutilizar e. Altele au adus 
~lemente noi privind posibilităţile de reutilizare (cu avan ta.i e 
in pla nul gospodăririi materi1alelor ş i energiei) a fondului con
struit preluat. Este el e menţionat studiul I.S.L.G.C. care ar fi 
p-utut fi luat în considerare la completarea Programului C.P.C.P. 
cle dezvoltare a construcţiei de locuinţe . 
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fam ilii cazate nu li s-a atras atenţia asupra w1or valori 
ale clădirilor, ele nu a u primit din partea întreprinde
rilor ele administraţi locativă (I.A.L.) un inventar al 
acestor valori, deoarece în actele şi fi şeJc t hnice în
tocmite cu prilejul trecerii în proprietatea: s tatului, de alt
minteri ci laliat întocmite, nu s-au avut în v cle re as -
menea valori (declarate azi ca bunuri ale patrimoniului cul
turCll naţional, conform Leg ii patrimoniului nr. 63/ 197-!)17. 

P rin înfi i nţnrca în 1952 a Direcţie i Monumentelor 
Istoric clin aclrul C.S.A.C. şi prin H.C.M. :nr. 6f:il /1955 
s-au încercat nsigurarea ordinii în domeniu, reparti zarea 
clară a r - sponsabilităţilor şi urmărir a unitară cu a ju
to rul unor cadre specializate . Odată cu intrarea în vi
goare a noului cadru legal a început o int • n să activitate 
de fişare, cercetare ş i activitate el e reparaţii, conservarL' 
ş i restaurare a unei mulţimi de monumente de arhit c
i.ură (şi a obiec telor ele artă conexe) ele pe iot cuprinsul 
ţării. Monument le care au făcut obiectul restaurărilor 
(întinse uneori p m ai mulţi ani ) au fost ales' clupă cri
teri i ele prioritate, precum ·tarea de conservare, impor
Lanţn în cadrul patrimoniului clin. ţară sau el p e co nti
nent, statutul ele unicate sau el e ultime exemple păs
trate, încărcătura lor s imbolică oare înLr-un context 
trecut le-a pricinuit distrugeri etc . Printr-un efo rL ma
te rial ~i spiritual , consid rabil amplificat faţă de ped
oada antebelică, s-a reuşit includerea în circuitul vital 
(cultural, economic) contemporan a unor monumente apar
ţinînd diverselor instituţii, r partizatc în toate regiunile, 
pc amplasamente izol.ate sau făcîncl parte din cad rul 
construit al unor oraşe. Astfel, într-o primă perioadă 
(a doun jumătate a deceniului al 6-lea), poncle r a m e:lre 
nu rcprezenbat-o Clădir il e de cult risipite prin looolităţi 
rurale plasate în frumoasele peisaje naturale, clar de re
gulă mai gr u accesibile.18 După 1965 apar treptat mai 
des în <:1ctivitatea de restaurare si monumente ori a nsam
bluri urbane, a căror revi talizai:e contribuie la . ridicarea 
cali tăţii ambientnle a zonei, mărind numărul pm1ctelor 
de inter s turis tic, comercial, cultural din localitate. 

Modul de abordare a problemelor d r e ·taurare pre
zente după 1960 es te foarte variat, trecind ele la simpla 
marcare pînă la pun.ere<: în valoare şi reciclarea în. s n
sul u zual a l noţiunii (presupunî11d operaţiile de r ecupe
rare, recond iţionare si reutJilizare cu aceeasi sau altă 
destinaţie ) . Jn cazul unor monun1ente a nti ce' s-a recurs 
fie la evidenţierea fii includerea în circuite el vizi tar ' 
(mormîntul cu papirus clin Mangalia, 'cl ificiul cu mozaic 
din Constanţa) fie la punerea în valoare şi agrementare 
a unor zon ' orăşeneşti (fortificaţiile tomitane din Con
stanţa, ruin le castrului roman. de la Drobeta-Tr. Severin), 
soluţii puse în C1plica re dup~ încheierea lucrărilor de 
conservare. 

j 
17 /\ 1' fi utilă o invC'nt.::irier e n feluritelor pierd · ri ş i înstră i 

nări din patrimoniul cultural 11aţio1x1l, care s.:i cuprindă datC'lC' 
lo l'. carnet . ristice şi alte informaţii necesa re. Astfel, p entru clt
dm le cu s tatut de m onument sa u suse ptibil e de a fi fost de
clarate monument sînt utile d scrie rile lit rare, istor ic ' ori teh
nic , date privind utilizatorii, imagini fotografi ce, desene, acua
re le, gravul'i, relevee, li ste a le obi dclor aparţinătoare sa u co n-
1,in u ~e de clădirile I'"•spectivc e tc. Intre clădirile el xccpţie 
d1sparu te tre buie enume rate vechiu l Teatru aţional din Bucu 
rc~ti, Bazarul turcesc din Tulcea, Academia Mihă ileană din 
la~i, Coi-pul de ga rd ă al Drago nilor din 'ibiu, Muze ul J\nastase 
imu din Bucureşti. In acelaşi sens, ar tre bui r eco nstituite in 

v ntarele de mobili er, elemente deco rative, bibliot ·i, oglinzi 
etc., a le unor nse pentru care, la v r mea preluării nu s-au 
înto mit inventare aşa cUJ11 s-a procedat l a Castelul 'Pelcş di:n 
Sin :lia . 

. 
18 ~ctivitatea ?e rest~ urare .· -a orientat, în aceas tă primă 

P n oada, cu precacl re atrc ori ginia lele monumente medieva le 
din Moldova ş i alte construcţii bisericeş ti arc ori cum av au 
un proprietar di spunînd de mijloace materiale pen tru .; le re
p~.ra ş i ca re o.fereau puţin e şa n se de amortizare a inve.- tiţiilor 
focute. In schimb, au fost ocol ite alte monumente multe în 
proprieta tea unor unităţi car e fi e c~i nu ap recia u va loarea clă
dirilor pe c.::ire le foloseau, fie că nu di spuneau de sumele n e
cesare întreţinerii ş i reparării acestora . Este vorba de o seri e de 
unităţi co?peratiste, de numeroşi proprietari particulari şi chiar 
de un le rntreprinderi de stat. J\ vedea şi lista din „B.M.I." 
nr. 1/1970. 

Spre deo -bire le ves tigiile anLice clin unele oraşe, 
cnre în condiţiile Români i nu mai ad mit destin aţii func~ 
1)onale, monumentele medieval - (înd osebi cele religioase) 
sînt îndi în mar - mă ură utilizate. 1n cursul deceniului 
rt l ,7-lca <.1u fost rcst<1urate multe clădiri ele cult (majo
r itar' în lista monw11 cntelor clin 1955) precum bise ricil e 
dC' la Măl'(: LLl.a, H.aclu Vodă şi Patriarhia din Bucureşti, 
b iser ica rdormată şi catedra la Sf. Mih ail din Cluj-Na
poca, Băd1ţia clin împulung, bisericile de la C ala ta şi 
C tăţui;J din Iaş i, bi . crica evanghelică c.lin Seb ş, vechil 
moschei lin Mangalia şi Constanţa, elemente el e reper 
î n. zonele urbane respective, documente ale evoluţiei teh
n icilor do con · truc·ţic, surse de informare i storică, a 
oă ror n~stnurare a vizat 11u atît păs trarea destinaţi i 
init.ia lc, cî t punerea în evidenţă a valorilor înglobate şi 
inclUJclerea în. ciu·cl.l!itele turis mului cultural. în cadr ul lu
crărilor de rcstaurnr (care nu necesitat fonduri ample, 
matc'ria le c.i ' calitat şi forţă ele muncă specializată) s-au 
impus mmcarca volumetriilor iniţia] , as igurarea sta bi
lităţ ii ş i rc>z ist nţei în timp, r epararea ornamentaţiei şi 
mobili erului etc. În un el - caz w·i, ci şi clădirile se afhu 
în rc]ativă bună s tare, tendinţele puriste <lu cond us la 
moclificaroa lo r· p ntru revenirea la formelc orginare, 
ceea cc · 1 blocat fon.duri care ar fi fost utile în r eparar a 
nlto r monumente1&. 

Ulterior au intrat Îll atenţia restauratorilor şi clădiri 
<' ivite care ·m ridicat probl mc specific - şi prin a căror 
rccicJar oraşele a u cî~ligat nu numai alte în.semne per
sonulizatoar , dar şi spaţii cu utilitat deosebită. Sînt d 
a mintit <11ici Casa argintarului clin Bistriţa, Hanu l domnesc 
clin Suocava, ruinel e .Palatului clomniesc ~i h a nuJ Manu c 
cl in Bucureşti, Biblioteca Baihyane um clin Alba Iuli a, 

19 Prco<"uparea pen tru ad ucerea la J:orm el iniţiale' ale mo
n ume nte lor suportă un ele di scuţii în cazul adi:iugil"ilo1· de va
loare, al <.;Ons idrrăr ii unor priorităţi de rcstaura1·e p' ansam
blul fondului patrimonia l, al a 'C ptării un i. xi.st nţc „d in a
mice"' a dCtdi1·i Jor, mai nl cs în <.;o ntcx tul d ezvoltă rii urba ne. 
Prezintă i nteres cun oa~ le r a cliv rselor arnumente care au sta
b ilit ordinea el e prioritate în aclivitatea de r cst.m1·arc a m onu
men telor, el e reric lare a patrimon iului C'onstruit. 

Satu Marc : unitatcn clinlre l'f'lP douC1 c<'nt1·c: vec hea .Piaţ<".1 
a Libc rt;Jţii ::; i noul a nsamblu µolitic o-admini strntiv (d c3 n lie 
prezentu lui s tudiu ;1u fost ex tr;1s · din r ·vista „1\rhitcctu1·a" ia r 

fotogr:-ifii le provin din fototecil e i\gC'rprcs ~ i I.S.L.G . . ). 
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Palatul de pc ziduri din Iaşi, Casa n egus torilor clin Bra
!')O , Casa Vorvorean u elin Craiova şi altele. Problemele 
tehn ice, de altă anvergură şi complexitate, a u cedat locul 
celor Jeaa te d e s tabi.lireu des tLnaţiilo1' adecvate (funcţ io
nal clar ~c;;i economic) . Mult monwnente c ivil e au primit 
cu precădere destinaţii oulturalc (Primăria veche clin 
Sibiu, Tipairniţn lui Dosofţei din Iaşi ·au Casa Băniei clin 
Cra iova ·rn fo: t iran. fo rmate în muzee, ultimul bastion 
;.11 cetăţii Timişoara şi Casa Prodan din l loieşti au pri
mit prnfiJ cultural, fos ta Hală a măcelarilor din Sibiu a 
elev ·nit Casa artelor) iar a ltele au intrat în reţ a ua co
rn rcială şi de alimentaţie publică (Hanul Manuc şi pa
latul Ghica T i clin Bucureş ti, Casa Apolloniei Hlrsch r 
la Braşov), irestu l în num.ăr destul d mio fiind utilizate 
în alte scopuri. I rin r es taurarea, amenajarea şi aclapta
re ·t acestor clădiri civile (clădirile industriale din oraşe 
nu au făcut încă obiectul unor interv nţii de reciclare}, 
corpul tehnic al fostei unităţi de proiectare şi execuţie 
a D.M.I. .c:;i al altor unităţi a acumulat o experienţă no
tabilă urmînd să fie utilizată şi extinsă în continuare. 
Intr-o notabilă mă ură ac astă experi,enţă s-a folo it prin 
atacarea unui număr ele grupuri d obiecte cu s tatut d 
monwnent, activitat a de conservare, restaurare şi revi
talizare a patrimoniului clădit clin România înregistrînd 
un imporrta,111.t salt de calitate. Saltul consta atît în fap
tul că prin grupare monw11 ntele forma u zone protejate, 
jzolate de celelalte teritorii urbane posibil de restructu
rat radical avînd sansa comasării intervenţiilor şi apli
cării unui 'anume ~-egim de utilizare a plasării la vad 
„turistic" (oum este cazul ;rez. rvaţiei arheologice Curtea 
Vech din Bucureşti) . 

Intre lucrările pregătitoare, desfăşurate pe şanti ere 
mai restTînse, se pot enumera cele din vecinătatea se
diului Marii Adunări Naţionale din Bucureşti, unde s-a 
intervenit asupra Palatului metropolitan, s-a r staurat 
biserica Patriarhiei si s-a reconstituit turnul-clopotniţă, 
şi o le de pe Strada· turnurilor din Sibiu (executate de 
Consiliul Popul:ar Judeţean) unde s-au conservat o parte 
din fortificaţiile medievale. Un ansamblu mai amplu şi 
de o valoare cu totul deosebită a fost vechea Curte dom
nească el la Tîrgovişte, solicitînd intervenţii complexe, 
de lungă durată, asupra ansamblului: ruinele palatului 
domnesc, biseirloa domnească, turnul Chindiei, baia tur
cească, resturile fortificaţiilor etc. Oraşul în.să nu a bene
ficiat sufiaiient de prezenţa ansamblului de care es te se
parat prin str. N. Bălcescu, celelalte s trăzi con~l~e~~e 
legîndu-1 doar funcţional, fără a orea ·culoare de v1z~b1h
tate. Mult mai convingătoare este soluţia de la Piatra 
Neamţ, unde aşa-numita „acropolă" oonţinînd turnul şi 
biserica Sf. Ioan ridicate de Ştef01n oel Marie, dispuse 
într-o compoziţie mai puţin spectaculoasă, încheie noua 
zonă centrală (restructurată într-o manieră care a sus
citat mult,€ dezbateri)". Punerea în valoare a acropolei 
este însă magistrală: pe lîngă restaurarea obiectivelor is
torice, amplasamentul a fost am najat cu plantaţie adec
vată şi dotat cu mobilier urban, devenind nu nui:iai fo: 
carul compoziţiei dar şi un romantic loo de od1ID:ă Şt 
plimbare al looalnicilo;r şi vizitatorilor. Este de menţ10nat 
şi rezervaţia de la Curtea Veche din Bucureşti unde au 
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Silueta noului c ntru po
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fo ·t puse în valoai·' (alături de biseric~)" ruinel ~a~a~uhli 
domnesc, o porţiune dintr-o veche uliţa, alte clad1n a le 
curţ ii. 

Oda tă cu completarea cad rului legal după apariţia 
Legii patrimoniului în 1974, poziţia faţă ele p~tbrimo~1iul 
arhitectural-ui:;banls tic se nuanţează în sensul ca numarul 
monumentelor civile s upuse conservării şi restaurării va 
creşte fr -ptat în compan:· ·1ţie cu monumentele d~ cult, î.n 
parai.el luîndu-se în considerar e, în afara marilor uni
cate tot mai multe obiecte de serie mică sau valoare 
medle. Acens tă tendinţă se va ace ntua odată cu des
centraliza rea activităţii de proiectare şi execuţie prin tre
ce:rca unot· o bli,gaţii ale fost i D.M.I. oăi~e cons.il~~le pop~
lare jude ţ - ne ~ i orăşeneşti şi mai ales catre of1c11le patn.
moniului cultural naţiona.1. 

In acest context modificat (întrunind alte condiţii de 
finanţar , forţă de proiectare ş i posibilităţi de execuţie 
deoît oele exi ·tente clour1 decenii înainte) apar noi t n
dinte si dim nsiuni în domeniul reciclării patrimoniului 
clădit. 'Inainte de toate se remarcă acţiunea de consolidare 
şi reparare a unar monument şi clădiri bunuri de pa;ta:i
moniu afectate de cutremurul din 1977, între care se 
numără s diul Băncii Naţional , Palatul de Justiţie, Bi
blioteca Centrală de Stat (fosta olădire a Bursei), casa 
VernesOIJi, /Palatul Mogoşoaia, paila,tul .C.E.O.,. ~teneul 
Român, palatul Cantacuzino, toa te din Bucureşti ş1 altele 
din restul oraselor. Atenţia acordată problemelor de re
zistenţă a clădi1rllor (în defavoarea aspectelor arhitecrt:u
rale) a condus la inovarea de soluţii şi t hnici deosebite 
de consolidare. Ulterior, îndeosebi legate de amplele ope
raţii res tructuratoare din Bucureşti, experienţ~ ingine
rească s-a îmbogăţit prin realizarea unui adevar~t pro
gram de translare a unor monumente di:1 terenunl~ su
puse s[stema·tizării în zone priotejate. Pnma operaţie el~ 
acest fel (în afara unor lucrări executate la Rebeşeşh 
lîngă Buftea, înainte de 1940) s-a derulat la Rm. V1loea 
unde, pen~TU conturarea unei noi artere centrale, a fost 
mutată Casa lui Anton Pann. De asemenea s-au efec
tuat translarea bisericuţei de la Schitul Maiciloir (pe o 
lungime de circa 300 m), deplasarea şi r~tirea pe no~l 
amplasament a bisericilor Olari şi Sf. Ilie-Rahova, ş1, 
recent translarea pe plan înclinat a bisericii Mihai Vodă 
şi a v~chiului turn al Ansamblului Arhivelor20• 

Aceste interventii au stimulat oarecum îndrăzneala 
edililor, proieotanţiior şi constructorilor faţă de mo.nu
mente şi ansambluri de pat;rimoniu, lucru reflect~t ş1 în 
derogările pe care şi le permit în raport c~ vech!le ~ire
cepte· şi reguli de restaurare. Trebuie precizat ca obiec
tul acestor intervenţii au fost, cel mai adesea, clădiri da
tînd din secolul al XIX-lea sau din prima jumătate a 
~elui actual. Pe astfel de oăi' se tinde, de fapt, la conver
genţa operaţiilor de sistematizare, modernizare a clădi-

20 Toate aceste operaţii au avut la bază documentaţiile teh
nice elaborate în cadrul Inst itutului „Proiect Bucureşti". Pentru 
detaliere se pot consulta revistele: „Construcţiilor", „Arhitec
tura" şi „Muzeelor şi monumentelor - Monumente istorice şi 
de artă", care cuprind informaţi ile tehnice de bază. 
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Deva: L'.onstrucţi i de noi l oc uinţr d esff1 ~ urate, într-o unitate 
urba nist.id, in zona ce tfiţi i . 

rilor ele seri e şi restaura.irc a un.icaielor, încercînclu-se a 
privi oraşele în totautatea şi complexi tatea lor spaţială ş i 
temporală . Noua optică, anunţată prin cel' peste 500 de 
propun eri ele includere pe anexele listei de monum ntc 
din 1955, s-a concreti za t, în ptimul rînd, în găsirea unor 
destinaţii şi a unor beneficiari g rijulii faţă de clădirile 
ş i ansamblLIJ"iJe vaJoroas . As iiel, la Tg. Mureş, v eh a 
prefectură, palatul Pallfy şi două bastioane au fost pr -
luate de fili ala locală a Uniunii Artiştilor Plas tici; la 
Botoşani, casa Manole a devenit sediul Centrului terito
r ial de calcul iar în casa N. Iorga funcţionează secţi a de 
etnografic a Muz ului jude ţean ; la Bucureşti , vila 
JVI.athilda es'te u·esta-w·ată penbru a găzdui Clubul ce n.tral 
d şah, iar compl xul Aida a rămas în continuare palat al 
'oulturii; la Cluj , casa Ma bei Cot·vin. adăpos1teş te, mai de
mult, Institutul d Arte P lastice "Ion Andreescu"; la 
Tulcea, voohiul palat ,al paşal elor a fost tra.n fonnat în 
Muzeu el artă; la Gherla, un imobil bau·oo va servi drept 
casă a tineretului; la Ploieş ti, fosta dăclire a prefecturii 
adăpos teşte colecţi il e de artă ale municipiului; la Baia 
Marc, în turnul măcelarilor s-a organizat o secţie a Mu
zeului de istorie. 

Problema destina ţi ei este însă legată ele posibilita tea 
adaptă'l"ii p artiului fără moclificări radicale, operaţie , el e 
regulă , mai puţin acceptată ele restaurarea tradiţională 
aplicată la ma.rile unicate. în cazul unor clădiri si an
sambluri el e valoare medie sau de interes ambiental, 'inter
venţiile el e adaptare realizate pentru captarea. unui bene
fic iar sînt adesea salvatoare. Astfel, s-a conturat între 
situa ţiile extr me ele restaurare sau înlocuire o gamă 
varia tă de intervenţii pe obiecte ş i ansambluri , dintre 
oare unele s-au realizat, a lte le 1rămîrnînil cleooamcla.tă pe 
planşetă. P e lîngă xemplele ele translare aplicate local , 
la Rm . Vîlcea. ş i Bucureşti, trebuie amintită şi soluţi a 
demontării şi remontării unei clădiri pe alt amplasament, 
folosită pentru refacerea pe insula Şimian a unor por
ţiuni din cetat a el pc Ada-Kaleh . La Tg. Mureş, pentru 
extinderea Casei pionierilor (găzduită într-o vilă veche) 
şi a unei clădiri înv cinat soua rnlui Teatrului Naţional 
s-a recurs la supraetajare (în primul caz prin liftarea 
acoperi~ului). Spitalul Colţea. din Bucureşti şi-a mă·r it 
unele anex subterane prin ocuparea. subsolului curţii ele 
onoare. Dintr-o clădire veche pe Calea Victoriei (maga
zinul Gioconda.) s-a tăiaţ o felie dinspre faţadă, clupă 
cum unui sediu de birouri de pe Bd. Magheru, tot din 
Bucureşti, i s-au re·tezat bovindourile eta jate fără a 
afecta imaginea. de ansamblu a1 faţadei. La Iaşi magazinul 
„Materna" (în stil neoromânesc) s-a mărit prin construi
rea simetrică a unei olădiri identice ca faţadă. Tot acolo, 
neputîndu-se lărgi prospectul străizii, s-a trecut trotuarul 
pe sub o veche casă boierească, transformînd parţial par
terul în port;ic. La Craiova, pe calcanul vechiului hotel 

„Min erva" s-a continuat arhitectura cel etică a cJorl.alie 
faţade, iar extind erea Univers ităţii (fostul Pala t ele jus
tiţie) s-a x cuta t prin cons truir .- î.n oglind ă a părţii 
V chi21 . 

. În afara intc rve nţiilo c pc obic ie izolate a căror pr -
zcnţă se pierd în imaginea in că 1 ·cată a străzilor ş i pi -
ţ lor, în anii clin urm ă acţiun a ele rccupera rc-r concliţio
na r '-r ci 'lare a pa trimoniului clăd.it s-a x tins ş i l a un 
nurn ă c el e ans ambluri urban . Sîn t de amintit pi toni zarea 
cu r cal1i1.a r a a 111 e 111a j ări1or a f re nte - str. Republi cii clin 
Braşo şi str. N. Bălcesc u din Sibiu. La Oradea, pa
ra le l cu pi eton iza rca, s-·a roa liza t a 111 na ja rca compl exă a 
s tr. Republicii (inol.us·iv pa a jul „Vulturul n gru") prin tra
ta rea şi mob ilarea căii de plimbare şi r epara rea faţa l lor. 
La Bucureş ti sînt de notat int rvc nţii ma i r duse la 
,,Hanul cu tei" (un. fel ele pa ·a j al a rtelor) ş i la ga leria 
Villacro ·se cu schimbăd :ncavc n.ite a l un or ele tina ţii) . 
Eforturi s imilar s-au clepu ş i în unele pi eţe centrale 
pr cum la Sihiu ( Pi aţa 6 Ma rti e) und e pc lîngă r efacerea 
faţadelor s-a r e. taurat (într-o opera ţi e începută î nainte 
de 1960) por ticul el e la part rnl unor clădiri riv ran . 
Un xe111plu deosebit (cl in punct ele vccl re ·:il proiectării, 
finanţării , execuţiei şi utiliză rii fin ale) îl reprezintă Pi aţa 
Unirii din Ti111i şoara u11 le, paralel cu trata.r·ca pav imen
tului ş i faţadelor (cu soluţii cura joase p ntru încad rarea 
în ambient), s-a încercat extind erea op raţiilor înlă un 
t rul clăcl i irilor (unele au r ezulta t a111 cn ajări convingă
toare)22. E te de a .. teptat ca aceas tă ca t -goric ele i nt r
v nţii asupra clădirilor preexis tente să oapcte amploare 
tr pta t, conclucîncl la recup ra 1.·ea grabnică a cît mai mul
tor obi cte şi an ambluri cu valoare de bunuri ale pa
t rimoniului cultural n aţion al. 

Din această sumair~i tre er - în revis tă a activităţii 
desfăşurate în decursul ulti.melor patru decenii în do
meniul reciclării fondului construi t (prin moderniza re, 
conservare sau restaurare) rezultă efortur ile deosebite 
depuse ele orîncl uir a socialistă în. aces t sens, ş i, mai 
ales, iresurscle încă n explora te, domeniile ~ i problemele 
care îş i aşteaptă r ezolva.rea în viitor. Se cons ta tă capaci
tatea corpului tehnic (proi otpnţi şi constructori) el e a 
r ezolva probleme clin cele m ai complicate prin soluţii 
îndrăzneţe, cl acă au sprijinul beneficiar ilor ~i cclililor şi 
clacă se pot sprijini p un. cadru adecvat de finanţare 
şi utiliza re fin.ală a produselor. uprind rea ma i armo
nioasă şi mai a tentă a interv nţiilor la nivel d ohi -ct 
în sistemul alobal ele probleme ale oraşelor, prin sensibi 
lizarea tuturor faotorilor răspunzători, ar permite des
chiderea unor perspective am ple pentru acţiunile de re
cuperare-recondiţionare-reutiliza re, reprezentînd tma din
tre contribuţiile majore ale sectorului construcţiilor la 
dezvoltarea multilaterală a României. 

21 Toată ac<'as tă va ri etate de i nte rvenţii asup ra cl ădirilor 
sau a ns;1mblurilor ;irc în vede re fie adapta rea p:u·tiului la soi
lic itări actuale, fi e în sc ri c r a onvcna bi lli în zona în conj ură
toare. Ele dovedesc că d fapt con strucţ iil e nu sînt n apă1ia t 
„imobile" şi c~i e xistenţa mai departe a lor se d a to r - ază măsu
r ii în _ ca re se pot a da pta v i e ţii contcm1 ora nc (mai bine spu ·, 
felul in care bcncJi c iarii, proprietarii sa u proi ccta nţii r<'WiCSc a
cest lucru) . Luar ea în cons ide rare a un or d estinaţii car<' Ic izo
l ea ză de prob leme le ex i ste nţe i rea le, cu şa nse r edus' de între
ţin ere ~ i repa rar cur • ntă , însea mnă pie rderea cl ădiri i . 

22 In cazul P i \.ei Unirii din Timi~oara s-a rcu~ it, cu oa rr
ca re czit[1ri şi grcut;.'i ţi, revcnir a la Jorma de bază a un 0i in
tervenţii con crtatc. Prin e fortul dep us de pr-o i ectanţii din ca
drul lPROTTM au putut fi găs ite sursele de fina nţare ne
cesare, au fost ·1traşi în operaţiil e care dureaz{1 de cîţ. i va ani 
utilizatorii clădiril or, s-a u supus propunerii unor di scuţii pu
ţ>licc,_ -a primit sprijin ul generos al adm ini s traţiei localc, s-a 
1zbut1t coo rdona rea nuanţa tă dintre proiectare şi execuţie, în 
cele mai mu lte cazuri , direct pc !j.anti<'r, cu contribuţi a volun
tară a loca lni cilor ş i întreprinde ri lor din zonă. Exemplul timi
ş~rc<111 a 1 ·euşi t să reconsti.tui e unitatea dialectică tradiţi on a l i:i 
dmtre proicctnrc, execuţie ş i utilizare , o ipostază a le ci:irci roade 
vor trebui urmărite în ontinuare. 

35 

http://patrimoniu.gov.ro



l11JJLIOGHA1"JE 

Lucnl.ri cu carncler aencral 

Budişteanu Alexandru, n;m I-lom ·o, Microrafonul, clcm.cnt esen
f.ial în sist.ematizarea ora.5elo,· noastrC', „Arhitectura". 11 / HluO. 
„Studiu privind stabilirC'a cri teriilor si param etrilor pN1tru mo
d.er11:izarea fond ului v ecM construit", J.S.L.G.C., Bucun·~ ti, l !J8<! . 
Curin schi-Vorona Gheo1·1!11C' , /\rhitl~ctura contemµoraru1 in r·1.m.
te.rt istoric urban, .,Revista .muzeelor şi monumente lor Mo
numente istorice ~i de a rtii" , <!/.l!l79. 
Derer P ete r, Fonclul locuit trnc.liţ'ional, formaţie, starr , fo losire, 
,,/\rhitectura", 1/1984. 
G i urescu Di nu, l'atrimoniul arhitectonic si construcţiile ora5e lor, 
,,Hev ista muzee'l or :;; i mon um en telor - Munumcnt l.! is lo rir·1: s i de 
artă", 2/ 1980. 
Grecean u Eugen ia, A.~pec t c juridice privind conservarea rn.nnu
·1nentelor .5i ansamblurilor ·istorice, „Arhitecturn", 2-~1/1 981. 

.Tu 1:rnri că Const1ntin, Probleme ale dezvoltclrii zo11 •lor centrale, 
„Arhitectura", 4 /1975. 
Lfiziirescu Cezar, Siste ma.tizarca .5i arhitectura ora.5clo,„ „Era so
cia li stă", ·21/1975. 
Loca r Marcel Pentru dezvoltarea 11,./ianisn1ului sociali.st, „A rhi
t ectura", 4 /19GO. 
Voi ul escu Sn nd a, Sta bilirea li st('i de monwnentc cir· arhi tec
tură; .Metodologic ele l11 cru, „H v ista .muzeelor ~ i monunwnte lor 
- Monumente is tori ce '.)i de a rtii", l /J !J8:{ . 
. ,S ituaţi a prezentă ~i de p ersp •cti vă pr iv ind r·on sc rvarr~a :)i rcs
ta tu·a rea .monumente lor", „Hevis ta muzee lor ~ i m onunwntc lor -
Mon LUn cntc istor ice ~i de :i rtii", .l-2/198:.! . 

Lucră1 · i des pre reciclare la nivel urban 

Budid1 D.-in, Brandt Jana , Aspecte ale intcqrării centrului ·is
toric în re modelarea zonei centrale clin Craio va, „Ar hitectw·a" 
-t / 107G. 
„Henovare Ul'banC1 la Sf. Gheorg he", „Arhitcctul'a", 4/ I07u. 
. ,Hez rvaţi a O l'ă'.)cn ească Ca lea Mo~ilo r din Bucure~ ti " , „Revis tu 
m uzeelor si. mo numentelor - Monumente istori ce :;; i de ;irti.'1", 
2/ 1983. . 

„ tudiul de delimita re ct zone i isto ric a o ra~ului 
„Ar hitectura", 6/1 977. 

Bucu rc~ l i " , 

„Urba nism ul în Homâni a ", Editura te h.nici.'1, Bucure~ ti. , 1977. 
„Renovar a urba n ă a zone i c ntra le . din Br<'Hla", „Arhitectura", 
4/ 1976. 

Cucu Vasile, Orn.5c le României, Editura 
1!l70. 

ş tiin\ifidi, Bucure~ ti, 

Curlnschi Gheo rghe, Centrele istor ice ale ora.5clor, Ecliturn tch
nicft, Bucure~ti, 19G!J. 
De rPr P ete r, Rezerva/.ii orc1.5enesl'i, m uzee all' con,~ t rucţie i ur
bmw, „Revista muzeelor ~i .monumentclol' - Monumente isto-
ri ce ~i de art<:t", 1/ 198'.l. I 
Grccean u Eugenia, llcalizări privind pro tecţia unor centre ·i.1-
toricc din sudul Trcmsilvanici, ,,rtevista m uzee.l o l' ~ i rnonunwn
te lor - Monumente istorice '.)i de artă" , 1 /197:t 
Jonc-S!'U Grigorl.!, Arhitectura în România, perioada 1944- 196!), 
Ed itura i\cndem ic i, Bucm e!?ti, 196!1. 
Laurian Radu, U rbani.smul, Edi tura tci)mică, Bucure~ti, 19G5 
L;1scu N icolae, Opri~ Mihai, Cluj-Napo ca, r epere urbanistice, 
„Arhitectw·a", 1/1979. 
Mihuţi.'1 Dan, Ht1u Romeo, Unităti ur·banistice complexe, Edi tura 
tehnicii, 19G9 . 
Mitr a Vasile, .t1rh'itectura 'ie .5canii, unele puncte ele v edere, „i\r
J1itectura", 2- 3/1981. 

Lucriiri dcS[He reci.darea obiectelor 

11udif'Ct Dan, Valc111 e arhitecturale ale fond ul11i ele clrlc.liri e:ris
w11t <' în zona cl'71tralc1 d·in Crn iova, „Ar hitectura", 4/ 197fl. 
„Ghid-atlas a l m onumentelo r i ~tor i ce" , Editura ~ tiinţifi c i'.1, Bucu
re~ ti, 1970. 
C LU·i u ::;c hi Gheon:? he, Restaurnrca monumentelor, Ed itul'a teh
ni c[t, Bucure~ ti, 19Gfl . 
Grecean u EU1?eni;1, F:lem e nt e de m etodicii în ce rcetarea cen trelor 
ist-orice ale ornşe lor, „Ashitectura" 4/l!J7G. 
Ionesc u Gri go re , A rhit ectura fo flomania, ele-a lunaul secolelbr, 
Ed itw·a Aeademi e i, Bucur~ti, l!Jfl2. 
Iord [tchescu Eu.c:Pn, Lucrări lle translaţie a monumentelor Schi
tul Maici lor .5 i Olari clin l3ucure.5ti, „Hevis ta muzee lOl' ş.i mo
numente lor - M numente istori cx) ~ i de ar tă" , 1/.1983. 
Mic'l esc i.1 Paul Em il, Evocări recreative în Bucureştii de altă
dată, „i\rhitcctura", 2/1972 . 
Pa nait I. Panait, Consiclera/ ii priv ind cercetarea ·monumentelor 
'i stor·ice bucurc.~ t ene, „Arhitectura", 1-2/1980. 
Pruncu Nicolae, Unele obse rvaţ'ii privind reinteararea urbană a 
Ju stelor hoteluri, „Arhitectura", 3/1975. 
Strimtm ..:.Mihae la, Valorifi carea curţilor în centrul istoric din 
Cluj -Napo ca, „Revista muzee lor ş i monumentelor - Monumente 
i.'tor ice · şi · de artfa" , 2/1981. 

http://patrimoniu.gov.ro




