
PATRIMONIUL CLĂDIT - COMPONENTĂ A AVUŢIEI NAŢIONALE 

Spre o calitate superioară în sistematizarea localităţilor urbane 

Partea a III-a: Sensuri şi perspective 

T reoer,ea în ,revis tă a unui număr din situaţii!~ de re
ciclar e a fondului clădit prezente în istoria cons truc

ţiei urban e din România pînă la jumătatea secolului nostru, 
precum şi cercetarea experienţe i înregis tra te d e domeniul 
r espectiv în ultim ele pa tJiu dece nii , permite, p e d e-o parte, 
desprinderea unor ooncluzii , pe de alta , conturarea posi
bilităţilor ş i tendinţelor de lua t în cons ide rare în pe rspec
tivă*. 

Fiind vorba de un dom eniu (chiar particula r) al pro
ducţiei d masă , r ealizarea ş i utiliza rea fondului construit 
(cuprinzînd şi valori de pa tr imoniu) s-au înscris în m a rea 
m ajoritate a situa ţiilor în limitele unor eforturi (finan
ciare, de m a teriale ş i manoperă) socialmente jus tificate. 
Nu s-a construit m ai mult decît era posibil de înche ia t ş i 
întreţinut, nu s-a înlocuit nimic din ceea ce mai putea fi 
folosit, r ecuperîndu-se şi r eutilizîndu -se cît m a i mult din 
obiectele depăşite moral ş i fizic . 1n ansamblu, se poa te 
susţine că a tît realizar.ea de obi~ote .ş i ansambluri , cît şi 
utilizarea, întreţinerea şi r epa ra rea lor au d ecurs în 
p erioadele istorice premergătoare sub semnul bunei gos
podăriri. 

De la jumătatea secolului, în urma modificărilor ra
dicale ale structurilor politice, sociale ' şi economice ale 
ţării „ producţia d e fond locativ a căpătat o a mploare ş i o 
complexitate mult diferite faţă de parametrii ante riori, 
impunînd căutarea şi s tabilir·ea .unor noi relaţii între com:
ponente şi situaţii. Rezultă ca oportună reconsiderarea 
raportului dintre extinde rea construcţiilor n oi ş i utili
zarea intensivă a patrimoniului prelua t, evalu a rea cît se 
poate de obiectivă a resu rselor ş i · consumurilor de m ate
r iale , energie şi forţă de muncă, a precierea plurivalentă 
(pe plan is toric, a rhitectural, plastic, ingineresc, nu în 
ultimul rînd şi cel turisbo) a fondului construit moştenit 
s.a.m.d. 
· REPERE VALORICE. înainte de a considera arh:itec~ 
tura şi construcţia oraşelor prin ceea ce le leagă de s iste:
mul supras tructural, ele tre buie privite ca sistem e ele inter
venţii şi operaţii prin interm ediul cărora se produce cadrul 
de viaţă şi muncă a l omenirii. Procesul d e construcţie are 
o anumită evoluţie în raport cu treptele d e dezvoltare a le 
colectivităţii .r·espective, evolu ţie care priveş te a tît r aportul 
dintre realiza rea de clădiri noi şi utilizarea oelor exis tente, 
cît ~ i modul de puner e în operă a materialelor şi en ergiei 
sau caracteristicile consu m ului de spaviu .. 

Raportul dintre investiţii şi re1>araţii (construcţia de 
locuinţe noi ori reciolarea celor existente) es te supraunitar 
în cazul colectivităţilor ca re se dezvoltă (nu numai eco
nomic dar şi demografic) dar subunitar în s ituaţia colec
tivităţilor stabilizate, unde nu se m ai înregistrează creşteri 
numerice ş i nici modificări în compoziţia grupelor de 
vîrstă . Trecerea dintr-o fază în 1alta (de la creşterea explo
z ivă la creşterea temporizată şi s taţionarea demografică) 
se face treptat, ceea ce se reflectă în schimbarea gradată 
a rap ortului dintre investiţie ş i reciclare. D e la situaţia in 
car e toată atenţia era acordată construcţiei de clădi ri noi 
(neglijînd u...:se fondul construit preluat) se trece, odată cu 
reducer ea solicitărilor de locuinţe şi a presiunilor asuprn 
reţelei de dotări, la iera rhizarea valorică şi r eciclarea 
fondului moştenit cu valenţe de ameliorare. În momentul 
în care colectivitatea a acces în faza de stabilitate (ce ur-

mează perioadei de dezvoltare) u nde „procesul de urbaniza
re - deci de extindere a construcţiei noi - va fi încheiat .. . 
habi tatul şi cadrul ele viaţă vor face doar obiectul unor 
continue imbunătăţiri, fără a fi nevoie să se aloce . alte 
terenuri pentru oraşe sau cartiere noi; această fază de 
evoluţie a populaţiei (şi a oadrului construit) presupune 
acţiuni .de întreţinere, ameliorare şi de reconstrucţie lo
cală" p entru înnoirea ritmică a componentelor scoase din 
u z după încheierea duratei reale (nu normate) de serviciu.1 

R apelul la s.istemul de r epere al perspeotivei apropia te 
d in România este cît se poa te d e firesc. Astfel, potrirvit 
progr amelo r politice şi adminis tra tive , între 1990 ş i 2000 
se va a junge de la rezolva rea în linii generale la · soluţia~ 
narea deplină a problemei locuinţelor . Apropiierea trepc. 
tată d e nivelul d e saturaţie a solicitărilor looativ,e impune 
corelarea adecva tă dintre inves tiţi e şi recicla r e, extin
.de rea fondul ui locativ nou limitîndu-se încet-încet în fa~ 
voarea creş te rii fortului de modernizare şi îmbunătăţire 
a cadrului rezidenţial exis tent. 

Luînd drept bază de calcul un nuni.ăr d e peste 4,6 
milioane locuinţe orăşeneşti (din cele mai mult de 6,0 mi~ 
lioan e cît va cuprinde întregul fond locativ al ţării în 
1990) raportul dintre locuinţele elădite r elativ d e cmind 
(după 1950) şi cele preluate (m ai vechi d e 40 de ani) s-ar 
putea menţine în limitele de 6- 8 la 1. Un asem enea ra
port se în crie într-o piramidă armonioasă a vechimii clă
dirilor care respectă întreaga gamă de com a ndamente 
î ntre care ş i cele lega te de ch eltuieli de întreţinere, exploa
.tare ş i reparaţi e ce intervin după înche ierea investiţtei şi 
darea în folosinţă a obiectivului. Pr vederile normativelor 
în v igoare (în cazul d faţă P 95-77) sînt clare -în ceea ce 
. p r iv eşte durata de serviciu a clădirilor, numărul de repa
.raţ ii (curente ş i capitale), amploarea valorică-parte din va:... 
loar a de inventar a clădirilor etc. în cazul construcţiilor 
"d in pereţi portanţi · de cărămidă, piatră ş i înlocuitoi:'i, Ctl 
.planşee de lemn', la valoarea . de inventar se adaugă, · îa 
decursul celor· 70 el e ani de · serviciu normat, un plus de 
cca 700/o, co nstînd în reparaţii cure11te şi capitale (maxi~ 
mum 600/o), în timp ce pentru clădirile· cu acelaş i tip de 
pereţi portanţi (sau executaţi din b eton armat) dar cu plan
· şee· din b eton armat sau ptofiluri de oţel , se adaugă 600/o 
pc o perioadă de 90-100 de ani normaţi de serviciu. 

Aşadar, ·efortul real fina l p entru fondul locativ (con
·Si.derînd a tît darea în: folosinţă cît şi perioada de utilizare) 
.este a proap e dublu decît cel ouprins în bugetul iniţial. în 
aoest context se ce re mai hotărît să se pună în evidenţă 
!'ostul prev der ilor ·n ormativ ului P 95-77 şi anume : 

- utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare evită şi 
micşorează riscul de degradare ; · 

- efectuarea corespunzătoare a reparaţiilor curente 

• Un ele probleme din ser ia de articole apă rute în paginile 
aceste i r v iste, în numerele: 2/1985 ş i 1 ş i 2/1986, au fost discu
ta te cu dr. ar h. E. Grecea nu, a rh . Gh. Pă t raşcu, arh. A . Dobai 
şi a l ţ ii . Autorul le mulţumeş te pc această cale. 

1 Este de notat că în oontextul a nil or 1960-1970, contribuţia 
lui Lars G:i ertz este una dintre cele mai r ealiste. El est printre 
puţinii profesi onişti ca re îşi pune problema continuităţii efortului 
de con strucţie ş i a patrimoniulu i c lădit ca resursă economică . A 
se compara cu alte contribuţ ii de la manifes tăril e internaţ ionale 
organiza te la Bucu reş ti. în 1966 şi 1972 (revista „Arhitectura", 
4/1966' Şi l / 1972). 
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r educe valoarea şi lungeş te perioada d e execuţie a r epa
ra ţiil or capi tale ; 

- în funcţie de calita tea reparaţiilo r capitale se mic
şoreazâ ori se prelungeşte du ra ta d e utilizar e a clădirii2 . 

î n context se dovedeş te necesară nua nţarea prevede
r ilor normativului P 95- 77 p r ivitoa re la dura ta de viaţă 
a clădirilor pe baza confruntării ou .realita tea d e pe teren 
ş i a comparării cu prescripţiil e tehnice din alte ţă ri. Din 
practica curentă din România se cunosc suficiente cazuri 
de cl ădiri din zid ă ri e de cărămidă cu planşee de lemn 
(durata norma tă de serviciu 70 de ani ) care au depăşit 
vechimea de un secol fără a da semne de oboseal ă . Pe de 
altă pa rte durata de servi ciu normată a clăd irilor cu plan
şee de beton arma t pe zid ări e de cărămidă sau beton es te 
d e 100 de ani , în timp oe, el e pildă , în Uniunea Sovietică , 
se ia în cons ideraţi e o existenţă normată ele 120 ele a ni. 
I n al treilea r înd , în aprecierea speranţei de v.iaţă a clă
dirilor trebuie pornit de la a l cătuirea complexă şi diversă 
a acestora. In fond , existenţa lor depinde ma i întîi _de soli
dita tea , rezistenţa, s tarea „structurilor primare" , re~pectiv 
a elementelor de rezistenţă , în timp ce „struoturile secun
dare" (in s talaţiile , finisa jele, amenajările) ·oont ribuie ' indi
rect la scurtarea ori p relun girea vieţii lor . 

Extensiunea ex i stenţei clădirilor „asigură, pe lîngă 
a mortizar ea adecvată a inves tiţiei iniţiale , ş i exploa ta rea 
profitabilă a compon entelor înglobate , precum ma.t~ria lel e , 
en ergia şi forţa ele muncă . P rimul efect al unei asemenea 
utiliză ri intensive constă în r educerea consumului de m a
teri ale n oi, în esen ţă„ din gospodărirea mai av:antcţjoasă a 
resurselor , în condiţiil e cînd se recunoaşte capa citatea 
lim i ta tă a acestora. 

În ultimii ani, o menirea a intra t într-o crizq -a ma
teriilor pri.me şi a materiatelor, cu precădere a celor utili
zate în ind ustrie (mai a les oea d e vîrf). Materialele · con
s tituie un element vital pentru satisface rea unor s ol~~itări 
ale societăţii , ma joritatea cerinţelor fi,zioe a le individului 
- între ca re cele privind locuinţele şi clădirile pugli_ce -
sînt legate de exis tenţa m ateriilor prime ş i materialelor. 
Consumul acestora apare şi se amplifică pe măs•1:1r.a ·creş
t e.rii nivelului de trai al populaţiei. In aeest c9nt~t era 
firesc să se pună problem a resurs·elor de m aterii prime, 
a capacităţilor cunoscute ori încă de explorat, da r mai ales 
a posibilităţilor (termenului) de epuizare3. 

Materialele de construcţie sînt oarecum ignora te pen
t ru că, pe de-o parte , nu fac parte din ca tegoria m ate.riilor 
rare, iar , pe de alta , deoarece există încă r esursE! su fi
ciente. Şi în cazul lor se deosebesc mate'rii prime 1:ei7inoi
bile, precum oele de origine vegetală (lemnul În primul 
rînd), a căror producţie nu es·t e limitată d ecît d.e. supra 
faţa d e teren disponibilă şi de ciclurile de creştere ş i dez
voltar e. Altele sînt însă materii prime neînnoibile, folo
site la fabricarea materialelor ceramice, a cimentului şi 
sticlei , a fi erului beton etc. a căror producere ·este îngră
dită de dimensiunile finite ale litosferei (partea superioară 
a sooa r-ţe i terestre). Se ounosc în multe zone ale globului 
cazurile unor carie r e de piatră ori marmură închise odată 
cu epuizarea zăcămintelor precum şi d estule exemple de 
m odificare a geometriei ş i altor car acteristici a-le unor 
fragmente de cadru n atural oa urmare a exploatării cal
carulu i utilizat la fabricarea cimentur ilor. E suficient să 
amintim oă producţia mondială de ciment a crescut, între 
1890 ş i 1960, de peste 50 de ori , numai în România reali
zîndu-se în 1965 echivalentul întregii producţii m ondia le 
din 1890 (6,5 milioane tone) şi urmînd oa în 1990 să depă
şească n ivelul d e 25,0 milioane tone. Această curbă expo
nenţială a producţiei de ciment, r eflectînd fidel amploarea 

2 TTebuie precizat că st ructura d upă ma teriale şi virs tă a 
fondului constr uit poate prezenta derogă ri în raport cu norma
tivul P 95-77. Este de menţionat că normativul nu insistă sufi
cient asupra modalităţilor de prelungire a dura te i de servic iu a 
construcţii lor prin efectua rea reparaţiilor curente şi ca pita le. O 
analiză a posibilităţilor de prelun gire a vieţii clăd irilor este 
prezentată în „Architektur der D.D.R." n:r. 11 /1985. 

3 Referiri detalia te la criza m ateriilor prime se găsesc în 
rapoartele către Clubul de la Rom a precum „Omeni rea la răs
cruce" (Lupta aprigă p entru resurse insuficiente) ori „Să ieşim din 
epoca visipei" (Materialele). In aceleaş i rapoarte se fac observaţii 
amănunţite şi la problem ele energiei in lume. 
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efortului de construcţie care, între 1950 ş i 1990, va creşte 
de aproape 40 de ori , este pa ra l el ă cu creş terea producţiei 
altor materiale de cons tr u cţie (corpuri ceramice, fi e r oţel , 
produse de sti cl ă , materiale de i zolaţi e etc.) ma joritatea 
rezultînd din materii prime nereaenerabile. 

Rezultă limpede în acest caz că pentru p relungirea 
vieţii resurselor existente trebuie, pe de-o parte, pr elun -
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F onduri a locate pentru întreţine rea , mod ernizarea ş i extind erea 
fo ndulu i loca tiv (Olanda) 

gită existenţa obieotelor realiza te şi , pe de a lta , în .cazul 
scoaterii din u z, considerată posibilita tea recuperării şi 
reutilizării unei părţi cît mai mari d e m ateriale. Trebu ie 
depăşită faza tratării consumiste a problemei mate riilor 
prime şi m aterialelor aşa cum s-a întîmpla t nu oda tă de-a 
lungul is toriei. „In trecut oraşele ... au introdus mai mult 
în incinta lor d ecît au a runcat afară . Volumul importu
rilor de a limente, m a te riale d e construcţie şi m aterii prime 
a -depăşit volumul a pelor uza te şi al gunoaielor d e car e 
s-au descotorosit şi, prin u rmare, în decursu l timpului, 
suprafaţa lor a crescut în înălţim e. O ilustrare dramatică 
a tendinţei pe care o au oraşele de a se înălţa o constituie 
„tell-ul" din Jeriohon . .. J erichon a suferit numeroase 
distrugeri ş i reconstruiri , d egradări şi renovări, astfel 
încît dintr-un oraş de cîmpie s-a t rans format într-un 
oraş cocoţat pe un vîrf de munte în miniatură, făcut de 
mina omului ... Atunci cînd clădirile se degradează sau 
sînt distru se în mod d eliberat , noul cons tructor, în loc să 
care (ori să refolosească, n .a.) dărîmăturile lăsate de pre
decesori , va găsi că nivelar ea lor cere m ai puţină muncă" 
(A Toynbee). Acelaşi lucru s-a întîmplat şi în multe din 
localităţile dis truse în timpul ultimului război mondial de 
la Londra la Hamburg şi Varşovia pînă la Lening,rad4. 

Totuşi, nu totdeauna s-a întîmpla t aşa şi se cunosc 
destule exemple de recuperare şi r efolosire a ma te rialelor 

4 Arnold Toynbee citează ş i exemple deosebite, p recum cel 
al Londrei care a evacuat o parte din mo~ozul rez ulta t din 
bombardarea clădirilor în timpul ultimulUii război m ondial. Va
poarele nord..,a_i;nericane ca re -ap rovi'zto:Rau Marea Britanie in tim
pul blocadei se intorceau neîncărcate , folosind drept balast m oloz, 
utilizat apoi la r ealizarea de digu ri pe coasta de est a Sta telor 
Unite . 
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Deficitul în domeniul materiilor p1·ime ş i al materiale lor (S.U.A .) 

fi e sub forma lor primară, fi e aşa cum au fost înglobate 
în olădiri (ceea ce prezintă avan taje incont'estabil mai 
mari). 

In spiritul acţiunii de recupera re ş i reutilizare a ma
terialelor a intr.at în v igoare „D.C.S. nr. 120/1981 privind 
unele măsuri pentru protejarea şi valorificarea materia
lelor , obiectelor sau a unor componente rezultate din de
molarea , tra nsformarea sau repa rarea construcţiilor, pre-
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Recuperare (rea lă ) ş i recuperab ilitate (posibilă) în cazul unor ma
ter ia le p use în operă în sectorul construcţiilor (S .U.A., 1975) 

cum ş i pentru ·consemnarea documentară a unor zone, an
sambluri şi clădiri". In baza lui s-au înfiinţat .comisii ad 
hoo la nivelul judeţelor, municipiilor şi oraşelor pentru 
îndrumarea şi organizarea activităţii de recuperare ş i re
folosi re a materialelor şi componentelor de construoţie 
(îndeosebi a celor deficitare). Deşi decret ul face referiri 
şi lia aspectele calitative ale recuperă.di, acestea au fost 
luate în consideraţie local, efortul major ooncentrîndu-se 
asupra elementelor cantitative, cu accent mai ales asupra 
refolosirii prin prelu crare. 

Prelucrarea elementelor, pieselor şi materialelor re
cuperate include în discuţie şi o altă componentă majoră 
a situaţiei economice actuale : aşa-numita criză energetică 
şi oarecum colateral problema forţei de muncă înglobate. 
Energia este un element indispensabil pentru majorita
tea activităţilor omeneşti , cantitatea ele bunuri (inclus iv 
locuinţe şi dotări) şi de S'ervioii disponibile ·est€ cu pr -
căd ere în funcţie de disponibilitatea şi m odu l de u tilizare 
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Ener gie (echivale nt combustib il) în g lobată în clăd iri de locuit (O/o ) 

a energiei, al cărei consum creşte direct proporţional cu 
nivelul de trai. 

Un mare consumator de energie îl constituie sectorul 
construcţiil or de locuit ş i social-culturale (solicitînd, îm
preună cu construcţiile industriale, amenajări terito
riale etc„ circa 320/o din bugetu l de energie al Statelor 
Un ite ale Americii ). Pîn ă de ourînd în p roiectarea con
strucţiilor nu s-a ţinut seama de aspectele economisirii 
şi conservării energiei şi nici nu s-au făcut cercetări su
ficiente pentr u mai buna cunoaştere a comportamentului 
energetic al tuturor componentelor fondului construit. 
Deocamdată, solicitările sectorului construcţiilor de locuit 
şi social-culturale au rămas la nivelul de 16,8-31,80/o 
din totalul energiei consumate în ţările industrializate . 
La nivelul un ei clădiri de locuit, cheltu iala de energie 
se reparti zează astfel: 

execuţie, materiale 
exploatare 

6,50/o 
93,50/o din care încălzirea 600/o 

apă caldă 100/o 
iluminat, ascensor 15°/o 

gătit, aparate casnice 8,3% 
Problema energ1e1 înglobate în clădiri se deosebeşte 

de cea a materialelor întrucît, deşi redusă ca procentaj 
în comparaţi e cu cheltuielile energetice în exploatare, ea 
nu se poate recupera. Din contra , prin demola rea clădi
rilor se pierde o cantitate de energie suplimentară (repre
zentî nd circa 5-10% din costu l unui metru pătrat 
de construcţi e nouă) . De aceea, prelungirea duratei de 
funcţionare a fondului clădit înseamnă conservarea can
tităţii de en ergie înglobată şi economisirea celei car e nu 
mai este necesară la înlocuirea obiectelor ori ansamblu
rilor. 

In unele cazuri (îndeosebi a clădirilor vechi) apare 
problem a acelei forme particula1re de energie care este 
forţa ele muncă, componentă, alături de utila je şi mate
riale, a oricărui deviz de construcţii. Nu poate fi vorba 
aici de simpla energie umană sau de manipularea maşi
n ilor de construcţie, ci de forţa de muncă, creatoare de 
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valori, producătoare de artă . Există, evident, o scară va
lorică a manoper ei, cercetată chia r şi pentru perioade 
mai îndepărtate şi o r aporta re a ei la valoa rea mate ria
lelor (sau alimentelor)s. Ca urmare a industrializării exe
cuţiei şi a amplificării producţiei de m ateriale de con
strucţie , valoarea aces tora a scăzut sensibil în ultimii 
50- 100 de ani, în contras t cu scumpi.Tea forţei de muncă . 

O asemenea evoluţie a forţei de muncă influenţează 
modul d aprecie re a obiectelor în a căror producere este 
înglobată o cantita te m a r'e de manoperă calificată, aşa 
cum era cazul înainte de 1930. Acceptînd ideea convie
ţuirii în bună vecinăta te a diverselo~r arhitecturi (fără 
ca o modă. să le demonetizeze pe celelalte) ş i combătînd 
poziţiile de apreciere unilaterală, rezultă că o foarte m ar e 
parte din clădirile edificate înainte de deceniul al pa
t r ulea , d acă ele însele nu sînt de valoare , cupr ind totuşi 
componente valoroase. Este vorba de obiectele prelucrate 
din m etal, piesele de lemn, elementele pictate sau rea
liza te din stuc p e oale artizanală , ca re, executate la tari
fele actuale de manoperă, a jung la preţuri inaccesibile 
m arii mase a cumpărătorilor. Oricuni, iera1rhizarea corectă 
a ma nopere i (ca formă particulară a consumului de en er
gie) şi a m ate rialelor a devenit o problemă de actualita te. 

RECONSIDERAREA VALORILOR în contex tul no ilor 
repere economice enumerate înainte a format obiectul a 
numeroase cercetări ş i analize desfăşurate de-a lungul a 
mai bine de zec ani în întreaga lume. Criteriile de evaluare 
sta tornicite în primele decenii după 1900 pe alte baze 
(preţuri reduse ale m a nope rei şi energiei , r la tivă abun
denţă de materia le de calita te, solicita rea modestă de 
construcţii şi teren etc.) se cer r econsiderate cu obiecti
vita te şi simţ de răspundere . Deşi în mod indirect, con
sumul de spaţiu afectează p e căi specifice posibilitatea 
!I'e ciclării fondului construit urban de care în să nu tre
buie disocia t . 

O cuprindere sumară a situaţiei gene rale în dome
niu evidenţiază o evoluţie prototip a modului de ocupare 
a terenului în raport cu da tele demografi ce şi calita tea 
vieţii (asigurate). După depăşirea fazei iniţi ale de stabi
litate , populaţiUe în. creştpre explozivă afla te pe traiec
toria urba nizării rapid e tind să utilizeze te renul în limi
t e foarte strînse, depăşind niv lurile acceptate de den
sitate, igienă urbană, con.fort colectiv. Acest mod de 
ocupar e a spaţiului (conducînd către forme degrada te 
şi degr adante de habitat orăşenesc de tip „slum") este 
gener a t de r a portul inechitabil dintre valoarea terenului 
şi venitul familial. Odată ajunsă în faza de încheie:re a 
urbanizării (cînd creş~rea demografică încetineşte invers 
proporţional ou creşterea nivelului de viaţă), colectivi
tatea respectivă tinde către optimi~area consumului de 

s La sca ra map a mondului pro blema m a noperei ş i a m ateria
lelor a fost a na liza tă de Fernand Braudel în S tructurile cotidia
n ului, vol. 1 (Preţ ul grîufui ş i n ivelul de viaţă ) ~i vol. 2 (Ma te
ri a lele d ::! co nstrncţ i e scum pe, Alte 111ate1· ia1e de construcţ i e ) . In 
fluen ţa inversăr ii ra portului d intre valoa rea ma te1·ialelor ş i c a 
a fo rţe i de muncă as upra şa nsel o r el e recicla re a fo ndului vechi 
fa e obiectul a1 ·ticolului lui JC1rgen Ganz d in revi sta „Unse re Denk
m i:i le r". O imagine deta li a tă a 1· ! aţici dintre sala rii, m a te r ia lele 
de construcţ i e şi produsele agricole (importante UJ1ităţi el e măsură), 
î n s ituaţia parti cula ră a Tran~ilvani ei apare în ca rtea lui Paul 
Niccl erme ier „S ieben bUrgische Sf:ădte". 

E:vo luţia în timp a valorii p roduselor (volumului de muncă în
globat în obiecte de con stru cţie ) r ea li zate în 1·a mura mate ri alelor 
el e construcţ i e pentru o produc ţie de l OOO lei con struc ţ ii-m ontaj 

ter en astfel încît să irezulte „contexte urbane" de cali
ta te deos·ebită . 

Experienţa ţă.rilo r puternic urbanizate (şi oa re, în 
m:area lor n1a joritate, au a tins niveluri înalte ale calităţii 
vieţii) este edificatoare în aces t sens. Îndes iJ·ea cerută 
de cons trucţia în interiorul incintelor fortifi cat e a deter 
mina t trepta t o degradar e a cadrului construit medieval. 
Remediul a cons ta t, parţial, în revărsa.rea populaţi ei în 
zona periurba nă un.de, însă, s-au r ealizat apoi şi mizera
bilele carti ere muncitoreşti numite „slums". In zon a pr e
orăşenească au continua t să se dezvolte ca rtierele cu vile 
ale păturilor în s tărite pînă cînd renova:riea vechilor· centre 
istorice (după 1930-1950) a reechilibrat presiunile pe în
treg te ri toriul urban. Iar r ecentele operaţii de r abilitare a 
„slums"-urilor ş i a vechilor construcţii industriale s-au 
dovedit un adevăra t succes financiar pentru antreprizele 
care s- au hazardat în dom eniu. 

In planul ocupării t erenului, procesul prezenta t m ai 
sus s-a reflecta t m ai întîi în saltul de la ocuparea exten
s ivă la un a inten s ivă şi apoi în căutarea unui nivel optim 
de densitate corespunzător unei înalte calităţi a între
gului cadru orăşene c (rezidenţial). Un asemenea nivel 
corespunde fazei de stabilitate a populaţiei după dezvol
taire, cînd ponder ea populaţiei din oraşe se fixează la 
circa 75- 850/o din total ş i cînd practic localităţile urbane 
nu se m ai extind în dauna te ritoriului destina t altor uti
lizări, înd eosebi a culturilor agricole . 

Intr-o asem en ea perspectivă, va loa rea t erenului ca
pătă alte co nţinuturi decît le are în economia de piaţă 
(de pildă a capitalismului timpuriu) şi anume trebuie coro
borttă la destinaţi e şi dotar e.6 Cînd se afirmă că „socie
tăţile sînt numai uzufructuri ai lui (terenului) avînd 
obligaţia, ca buni taţi de famili e, să-l transmită ame
liorat generaţiilor viitoare", (K. Marx , Fr. Engels) se 
evid nţiază implicit legătura dintre cele compon ente 
(spaţiul utilizabil şi utilita tea exprimată în produse agri
cole, amen·:i j ări de dr umuri, par curi, cad ru con str uit te.), 

6 Este li mpede că , în aprec ie rea valorii te1·cn ului ti-e bui '::! să 
se depăşească elementele s tab ilite de economia cap.ita li s tă o ri en ta tă 
spre prof it (chiar ş i a tun c i cîn d produce daun e colec ti v ită ţ ii) . 
Totuş i s ituaţia „preţului pămîntului" in soc iali sm nu a fos t în că 
clarifica tă, în ciuda d iver selor preoc upări ş i cerinţe . O sinteză 
în acest sens oferă luc ra rea lui N. N. Constan tin seu „Economia 
protecţiei m ediului natural ", el e un de a fos t extras şi citatul l ui 
Kar l Marx şi Fr.iecl r .i ch Engels . 
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deoarece „pămîntul (sau valoarea lui - n.a.) se amelio
rează fără încetare dacă este tratat în mocl corespunză
tor". Ameliorarea pri.veştc atît relaţ i a dintre calitatea 
terenului ş i d estinaţ i e (adecvată sau nepotrivită) cît şi 
„calitatea cl estinaţi e i 1' (adică exploa tarea optimală în ca
d rul destinaţ iei co nsid erate corespunzătoare). 

Drept urmare, valoarea terenului nu poate fi jude
ca tă în s ine, ci prin foloasele ofer ite: recolte agricole, 
pl antaţii de agrem ent, ame n ajăr i publice, cad ru construit. 
De aceea soluţia ·chimbării d estinaţiei t erenurilor se 
cere verificată cu ·ttenţi e : nu totdeaun a este mai ren
tab ilă plantarea unu i t eren u pomi. fructiferi (tariht 
200 OOO le i/ha), prin dezafectarea de fo nd constr uit chiar 
cu dens ităţi m odeste (la nivel de 50 lo uitori/ha, costul 
un or co nstru cţii ş i amenajări med ii se rid ică la pes te 
J ,O milion le i/ha). 

1n cazul ele faţă criteriile de evaluare s-a u selecta t 
însă num ai din punctul ele vedere al valorii de utili
zare, ignorînd orice alte a tribute po ·ibil . Astfel de 
atribute (c ·teticc, istorice, arhitectural -', ambientale e tc. ) 
au însoţit din totdeauna componentele fo ndului construit 
dar au fost t recute într-un plan s cuncl ar în perio·id elc 
de criză econ omi că sau clupă marile conflagraţii.7 Odată 
depăş iţi ·rn ii el e sever deficit rezidenţ i al, se el iscu tă cl in 
nou despre arhitectură ca ŞTIINŢA ŞI ARTA, se acce ptă 
iarăşi dubla valoare a aceste ia: materială (UTILITARA) 
ş i s piritu ală (CULTURALA). 

Contrar afirmaţiilor un or filozofi a i civ ilizaţi i ş i 
culturii (ca Oswald Spcngler, de pildă) se poate su. ţine 
existenţa paralelă (şi perpetuă de-a lungul timpurilor) 
a două producţii de arhitectură: una în care au predo
minat elementele utilitare, cealaltă care a pus accentul 
pe aspectele culturale. În anumite limite, cele d ouă jude
căţi de valoare s-a u manifestat ş i în mod ul ele apreciere 
a moşten ir ii arhitecturale, unele, nu rareori, ele1-{ientele 
culturale prevalează asupra celor utilitare. In situaţi a 
colectivităţilor aflate în faze avansate ale procesului ele 
dezvoltare (caracterizate prin ni.veluri elevate el e vi.aţă) 
devin posibile racordarea ş i ech ilibrarca celor două va
lenţe ale arhitectur.i.i. 

lnceputul aceste i tendinţe de arm onizare s-a făcut 
remarcat clupă 1970 cînd, nu numai în Europa, s-a ate
nuat criza locuinţelor (produsă el e dezastrele războiului) 
prin construcţi a extinsă de mari cartiere cu locuinţe o
lective înalte. Analiza celor două tipuri ele construcţi e 
urbană (c a din oraşul trad i ţional şi cea clin cartierel~ 
noi) a generat numeroase . dispute ş i luări ele . pozi ţie. a 
Important ste că aşa-num'ita „mişcare post-modernă " 
a repus în dre pturile ei pi-oblema continuităţi i culturale 
şi pe cca a reabilitării moştenirii arhitectural-urbanis
tice, a preluării creatoare a acesteia. 

Evantaiul de obiective ale aces tei n oi a titudini ele 
evaluare, care s doreşte obiectivată (prin includerea în 
apreciere a cît mai multor componente), este relativ 
larg şi eterogen, deoarece singurul fir conducător îl con
stituie realitatea patrimoniului moştenit şi considerarea, 
în consecinţă, a proiectării de obiecte şi ansamblur i n oi. 
După faza teoretică (con ·eronată în scrieri şi pro iecte) 
au urm at exemplele practice clin ce în ce mai nume
roase, în majoritatea ţărilor europene, inclusiv în Ro
mânia. Ceea ce defineş te această producţi e este rapelul 
mai hotărît la da tele locului ş i timpului , dezvoltarea 
mai clepart a un or soluţii neîmplinite mai. demult (o 
dezvoltare creatoare a diverse formule stilistic ) ş i recu
perarea unor imagini urbane multă vrem e ocolite (cum 
ar fi spaţiile ele tip stradă şi piaţă) . 

7 Momentul el e af irm are a arhitecturii moderne, care a pre
ferat fezabilitatea industrială în pofida încărcătur ii esteti ce a de
mersului constructiv d serie, se plas ază, după primul război mon
dial, după 1930, căpătînd o largă difuziune după al doi lea război 
mondi al. Arhitectura clasică, la rîndul ei simplă şi acceptînd 
materiale la în demină, s-a instaurat în Europa el upă războaie le 
napoleoniene ca re au contribuit la înră utăţirea situaţ i ei economice 
a vremii. 

6 Unel" puncte critic a u fo:t traduse de.ia în 1971 în cule
gerea „URBANISM - direcţii, tendin ţe, progr·ese" el e către 
Centrul de informare şi documentare a l Ac::idemiei de ştiinţe 
soc iale şi politice. 

I n paralel , s- au d rulat numero·tse activităţi mai 
mult sa u mai puţin inedite legate el e ob i ct iv izarea cri
teriilor ci aprecier " a clăd i rilor. In 1975 s-a orga niza t 
„Anul patrim oniului arhitectural european". Erau deja 
const itu ite o rganism e sp' cializatc (majoritatea 1făcîncl 
par'tc din UNESCO) precum Consiliul Internaţion al al 
Monumentelor ş i Siturilor - ICOMOS, Centrul Interna
ţ io n al pentrn Stud ierea, Co nserva rea ş i Restaurarea Bu
nurilor Culturale - ICCPROM, Institutul inter n aţio nal 
pentru prote ţia cas tcJeJor - l BI, Asoc i aţ i a intern aţi o

n ală pentr u protecţia parcur ilor şi grăd inilor - IFLA, 
Uni.un ea internaţională p -ntr u conservarea naturi i şi 
resurse lor naturale .- IUCN ş.a.ro.ci. 

Evenimente ş i 'organism sim ila re pot fi semnalate 
şi pe plan regional sau naţional. D ja în 1962 apare în 
Franţa „Legea privind completarea cadrului legal pen
t ru protejare.a bunurilor cuJtui"<liL' '' ( a~iU · · numiL:i „Lege 
Malra ux" ). După 1970 se com ple tează ş i se adaptează 
cadrul legal ref r itor la patrim oniul arhitectural în Ma
re·~ Br ita ni e ş i Republica F ci rală Germania. In Olanda 
ş i Belgia s-au constituit „grupur i de acţiune cetăţe
n ască" pentru a ·prijini autorităţile în acţiunea de r e
ciclare a fondului. el e clăd ir i vech i. HJ80 este declara t 
„Anul patr im oniului. cultural ş i arhitectural" în Franţa. 
Sînt difuza t concluziile inter esa ntului experiment în 
probl ma revitalizării vech iului centru urban 'tl admi
n istraţici el e tînga clin Bologna - Italia. 

Efectele noii orientări cl - clanşate ele A nul patrimo
niului arhitectural european .n-au întîrziat să d ev ină 
vizibile nici în. România . In 1976 se întocmeşte amplul 
„Studiu el e delimitare a zonei istorice a oraşului Bucu
reşti. ", în anii următori întocmindu-se studii de inven
tariere la Bră ila, Cluj-Napoca , Giurgiu, Craiova ş.a. Au 
fost orga ni za te cxpoz:iţii tematice precum cca intitulată 
„Tradiţ ii de cons trucţie urbană" la Bucureşti, altele simi
lare la Timişoara, Slatina, Arad. S-au intensificat cer
cetările privind obiectivizar a ş i optimizarea modului 
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Fazele de dezvoltare economico-socia lă , componenţa populaţiei 
active, consumul de spaţiu şi evoluţia fondului locativ 

ele apreciere a patrimoniului clădit la Bucureşti (în ca
drul ISLGC ş i IAIM), la Constanţa, Ploieşti şi, recent, 
la Satu Mare. O parte din numeroasele proiecte de re
novare urbană şi m odernizare au fost ex ecutate la Ora
dea, Brăila, Braşov şi Bucureşti, dovedind potenţialul 
vechiulu i fond clădit de a se insera în existenţa con
temporană a oraşelor, el e a le oferi atribute personifi-
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catoare, ele fiind în mare măsură autosuficiente eco
n omic. 

Totuşi, î n evaluarea cadrului clădit efortul depus 
pentru depăşirea abordării consumiste (prin prisma ser
viciului normat) ş i a aprecierii unilaterale (utilitariste) 
trebuje co ntinuat şi nuanţat . Problema duratei normate 
de serviciu trebuie privHă într-un mod mai complex. 
Astfel, î n cazul unei proiectări corecte, al unei execuţii 
conştiincioase şi unei bune utilizări (prin efectuarea la 
timp a reparaţii lor şi garantarea calităţii acestora) clă
dirile dovedesc, la finele duratei prescrise prin norma
tivul P 95-77 , că pot fi folosite î ncă o perioadă de timp. 
P e de altă parte, în situaţia altor clădiri cu valoare 
deosebită dar uzate fizic trebuie pusă problema rege
nerării fizi ce, a prelungir ii durate i de serviciu (chia r cu 
altă destinaţie „menajatoare"). Intervine aici problema 
„dorinţe i" (justificat ) de a păstra , componentă a dem er
sului ele s istematizare a oraşelor, ş i car se bazează pe 
„valoarea medie" a prescripţiilor legale. 

Priviitor la ori:wntuJ de aprecie1'e al patrimoniului 
trebui1e arnintiit că se mai face încă diferenţie1rea între 
mari'le monrumente unicate (reflectfod rolul personaHtă
ţilor în istoriie) şi ansambllurHe istori1oe compus·e din o
biecte medii de serie (rezultat al intervenţie i maselor 
populare în biografia oraşelor)9 . intre piesele unicat şi 

9 Această răsturnare a opti c ii privind face 1·ea istoriei, pe
trec ută acum mai bine de un secol, are nwn.eroş i 1·eprezentanţi de 
seamă în istoriografia din România. Trebuie saluta tă cu interes 
şi preocuparea uno r cercetători ai istoriei arhitectu ri i şi construc
ţiei oraşelor din România„ începînd cu Grigore Ionescu, ,Gh. 
Curinschi-Vorona pînă la Eugenia Greceanu ş i !Paul Niede rmeier, 
de a judeca în acelaş i mod prod ucţia arhitectural-urban i s ti că lo
ca l ă. 

STATUTUL Dl!: MONUJaNT 

Lista monumentelor ( 1955) 

Listele ane1e (1900) 

Modul de apreciere a l fo n
dului clăd it : co nstrucţii a
fla te pP. li sta monumente
lor şi pe listele a nexe. 

masa obi1ootelor de se rie exis1tă o interdependenţă vitală 
care depăl'je.ş te limi:tele cadrllllui imediat înoonjurăfor, 
tnene i învecina te monumentuilui dominant. Nu fără ros t 
se includ în sistemul de aprecieri valorice calităţile re
ţelei s1tradale, aitributele tr~amei oanstrueţiilor, frumuse
ţea pano ra mei ş i a siluetei e tc. 

Orizontul de apreciere trebuie extins ş i în aJite di
~·eoţii. Astfel, tradiţionccluJ criiteriu al vechimii (monu
mentul ca m emorie .a 1timrpurilor de mult aprus1e) s-a n u
anţat cuprinzînd azi chiar obie cte (de excepţi e) r ea
·lizate de generaţia pre:oentă . Dar mai mrult de:crît atît, 
se impune include rea. în discuţie ş i a bunuriao r care 
ţin mai puţin de do.meniul culturii cit de cel al civili
zaţiei. A t r~eout timpuJ oînd pe lis tele de mo numente 
figurau ,au precădere obiie:ote 1reprezentative religioase 
ori laice (biserid, pal1ate), dar încă nru s-a generalizat 
punictuil de w~d ere potrivit căruia orioe progca m arhi
teotiuiral sau u r'banis tk, ind irfie!'ent oarie mijloe de pro
ducţie sau oricare altă creaţie umană, poate căpăba sta
tut de monument, într-un oorntext dat . 

Din domenirul cons·truoţiilor trebuie inventariate fe
lurite clădiri şi in:sta1aţii irndus1tria l1e, luierări 1edilitare, 
străzi şi pod uri , mob.ilier orăşenesc etc., toate constituind 
el1emente ale cad rului unitar de viaţă al unei ooledivi
tăţi umane. Int<rea.g·ă această m ultitudine de obiec t a r
hitecturale şi a nsamblur i ur banistioe car·e aspiră la sta
tutul de bun de patrimoniu şi '1a 1'e.gimul de protecţie , 
care în mod normal decurge ele aici (deş i de valoare di
feti tă · ind.iforent dacă este V'()["ba 1de valoare proprie, pre
luată ori cedată, de valoare is to rÎ!oă , arhitooturiaJă, plas
tică, ambi·entală eto.) f.aoe parte din aee:c1 r ealita te com
plexă care es·te oriaşu•l şi pe care-l par ticular iz .ază prin 
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propriile atribute. Această padicufarizare de conţinut şi 
formă defineşte în ultimă instanţă un anumit 1tip de oraş, 
dife rH d alte t1puri urbane existent pe aU coordo
n te geografic . Se ştie că reţeaua de oraşe din. Româ
nia ouprinde dteva tipuri urba ne dis·tincte cla r grefate 
p funda mente unitare. Este voirba de oraş~le Dobro
gei (ponrtioe) înrudite cu oele est-medite raneene (con
stituind subie tul preferat al artiş tilor plastici din p -
rioada in terb lică) , de g1-upul mai mare a l ora~ lor din 
Transilvania ş i Banat (r.erflectînrd adaptarea unor tipaire 
oen. tral~europene mai V· chi sau mai reoenbe) şi de ora
şele formate spontan în. Moldova ş i Munteni1a car nu 
·e înscriu în nici unul d intr tipurile urban constituite. 10 

Aceste oraşe din fos td principat<> dunăren ceprez i ntă o 
con tribuţie originală la Îlmbo ăţirea dorne n.iulu'i oons truc
ţiei uirban din Europa în ceea ce privieşte akă tui,rea, ou
nact ri ticHe, re ţeaua strad ală , ocuparea terenu lui , ima
gin a etc. Insorierea lor ·cu minte în reperele şi 1 gH 
nratu.rii înconjurătoare, respecta rea ddurilo r de ex is te nţă 
ailc aioesteira (de aireri şi atributul d „oraş-e ·ecologice" car 
li se poate aoorda), complexitatea lor g1reu de descifrat, 
şi considerată de mulţi d zorcLi n , în fine, modestia ş i 
mai puţina trăinide a aluatulJ.ui din oatre s-au ed ificat, 
toabe au gen rat, cu dcos,erbir în ultimul s ool de ex
tindere a modelului ,european, o reg~·etabilă ~, glij are şi 
subapr,eoie re a lor. Că este vorba de o eroare rezultă din 

io Sînt de urmăr i t, în ontext, luc rări l e lu i C inci nat Sfinţescu, 
Adrian Gh orghiu ş i ale orinei icolescu care def inesc d ife
r nţel dintre tipurile de oraşe x istent pe te ritoriul Români i. 
R feritor la modelul el oraş din Moldova şi Munt nia există din 
păcate puţine şi fra gm nta re studii de specialitate. In schimb, 
m rită amintite şi cercetate intuiţii le lui Matei u aragia le, Mire a 
Eliade şi Georg Matei Cantacuzino. 

ln ven tari erea fondu lui con
struit după criterii polivalen
te: extras clin studiul I.A.I.M. 
1976 

aprecieril pozitiv ale vizitatorilor s trăini familiarizaţi 
cu probl,emele culturii urbane, care v in să se adauge ce
lor ale unora din arhitecţii , artiş tii ş i cri itorii din Ro
mânia. 

INTERVENŢII REGENERATOARE. Acceptîncl că no
ile repere economice (raportul in v stiţii -reciclare, criza 
materialelor ş i en rgi i, evoluţia forţei de muncă şi a con
sumului d spaţiu) impun recon id rar a politicii în dome
niul construcţiilor şi sist matizării prin obiectiv izar a şi 
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Durata normată de serviciu şi speranţa de viaţă în raport de 
va loarea ut il itară sau cultura lă a fondului clădit 
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Modalităţi de reciclare la nivel orăşenesc a fondul ui clădit (recuperare, recondiţionare şi r eutilizare ele mate r·iale, piese, clădiri, 
zone) 

optimizarea modului de apreciere a fondului clădit (parte a 
avutiei nationaJe) astfel înrnt oorntrihutia 1aoestui s·eotor 
la dezvolt.{.rea Ho'.mâniei socialis te să d~vină mai oonsis
t·entă, se imp1un conturarea şi precizarea unui sistem a
decvat de recuperare - recondiţionare - reutilizare. 
P·entru simplifka·re, s i$temu1 3 H va fi divizat, pe de o 
parte, la nive l urbanistic, pe de alta, la nive l arhibectu
ral. 

MulJtă vreme, ŞTIINŢA UHBANISTICA, deşi ceroeta 
evoluţia oraşelor existente, viza ou proecăderie pmbl1emra
tioa realizării componentelor Uirbarne noi (de r·egulă, oen
tre, cartiere rezidenţiarr1e , aşezări-satelit). T·enmenul ro
mânesc SISTEMATIZARE, care la origine (în perioada 
iDJterbeliică) se r ef.erea mai a1es la intervenţiile de oorec
tar"e şi oomipletar a oomponente1or exis tente al ora
şului, fiind mai aproape de sensurile operaţiilor de reoi
c1are, a tins, de asemen ea, cătrie un oonţinut nou, mai 
apropiat de restructurar·e şi r·eoonstTUcţie . Aotualmente, 
s·e pune proble ma reunificării, ·în oadruil unui singur 
s!istem •t eoreti10 ş i operaţional, a tuturor tipurHor de in
terv.enţii asupra oraşului: întreţinere şi r·eoiolare (re
conidiţionare , modeirnizare, res:taurnre), 1conectură şi con
strucţie nouă.1 1 Totodată, se impune sudair·ea mai orga
nică a celor troei niveluri operaţionale (anume oei arhi
tectural!, ce l urban şi cell r egiona·l) p entru a se menţine 
unitaitea fi:reasică a orgarusmulul oră•şenesc. Treoeir·ea la o 
nouă oalitat·e în sis tematizarea looalităţilor urrbane în 
noul oontext social- econom.ic presupune folosirea şi a
menajarea interioară a spaţiuJrui, optii:nri.21ar~a pelaţiei 
dintre oheltuieli si ben eifidi îmbinarea dintre construc
ţia de ansambluri noi şi r~novarea şi prezervarea an
samblurilor vechi, r-eduoerea diferenţelor de oalitate între 
feiluritelle părţi ale oraşului, ameliorarea (prin corectare) 

,, Făcînd bilanţul efortului constructiv ş i de sistematizare 
urbană p ntr u a nii 1950-1990, Gerhard Krenz afirmă următoa
rele în „Architecture and Society" nr. 1/1983: „Problem ele con
strucţiei de locuinţe şi ale urbanismului sînt deosebit de actuale 
peste tot în lume .. , La aceasta a contribuit nu numai creşterea 
demografică dar şi problemel e mediului înconjurător, ale mate
rial.elor şi energie·i [ . . . ] Profesioniştii încearcă să le redefinească 
conţinutul cu scopul de a l e acorcla cu noile repere sociale, eco
nomice şi culturale ale anilor '80 [ .. ,] care impun continuarea 
programului ele construcţie urbană ca o „UNITATE DIN'I;RE 
CONSTRUCŢIA NOUA, MODERNIZARE ŞI PREZERVARE, ca o 
STRATEGIE MAJORA DE PERSPECTIVA". 
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a reţelei de do1tar•e ş i eirculaţie , o bună vecinătate cu ele
mentul ruutural etic. 

OperaţiiJe regeneratoare la nivel orăşenesc constituie 
aproape, în mod exclusiv, primul demers in r0ciclarea 
fondulu1 construit pireluat considerat oa resur ă eicono
m.iJcă aioumulaită de-a lungu[ a numeroa.s·e g·enieraţii. „Con
servareci şi renovarea patrimoniului clădit este un con
cept căruia îi sînt străine atît sentimentalismul nostal
gic cît şi demolarea nesăbuită. Ele privesc mai degrabă 
prezervarea bunurilor de valoare, ada.ptarea resurselor e
:ristente la noi solicitări, repararea deficienţelor structu
rale rezultate în trecut şi aplicarea de standarde artistice 
superioare noilor structuri . Concliţiile de a 1 :ăspunde ac:es
tor solicitări sînt mai favorabile în multe privinţe decît 
erau cu decenii în urmă, Echipamentele de şantie r şi teh
nologiile au clovedit că în mare parte construcţia ele lo
cuinţe poate fi realizată pe calea industrializării fine. De 
asem_enea, a fost acumulată suficientă experienţă în mo
clernzzarea locuinţelor . Totuşi, industria construcţiil or în 
totalitate nu este încă pregătită să înfrunte cerinţele ca
litativ superioare ale anilor '80 care privesc structurile 
urbane ele perspectivă" (G. Krenz). 

Modificarea opticii de înţelege re şi abordare a OHA
ŞULUI CA HESUHSA s-a petrecut în paralel (numai după) 
conturarea anumitor tipuri de intervenţii denumite foarte 
variat (Stadtrepara tur, Styling operation, Corectur ur
banistique). Acest set ele intervenţii priveşte a tît cadrul 
legal cît şi modul ele fina nţare şi proiectare, tehnicile el 
construcţie sau reparaţie, selectarea ben eficia rilor·, regu
lile ele utilizare etc. Avînd în vedere complexitatea cadrn
lui el e inte1·venţie (solicitînd prezenţa unei echipe pluri
disciplinare) tr-eibuie evid enţiat, în primul ~·înd, carooterul 
fezabil al operaţiilor tehni ce propriu-zise . 

Apropierea de faza sta bilită a creş terii populaţie i 
(eventual şi prin repartizarea corespunzătoare în reţeaua 
de localităţi) şi acceptarea relaţiei specifice dintre onsu
mul ele spaţiu şi nivelul de trai (calitatea vieţii) permit 
următoarea orientare a operaţiilor regeneratoare în oraş: 

A. Inventarierea polivalentă a fondului construit ur
ban din punct de vedere utilitar (destinaţie , stare, durată 
de serviciu, dotare, vecinătate etc.) şi cultural (istoric, es
tetic, arhitectural, turistic et c. ). Defalcarea obiectelor si 
grupurilor ele obiecte care justifică menţinerea lor în per'.
spectivă, chiar dacă anumite elemente urbanistice (am-
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Modalităţi de intervenţie în ansamblu asupra clăd irilor 

plasament, vecinăta,t defavorabilă) sau arhitecturale (ve
chime, stare, destinaţie) nu sînt favorabile păs trării lor. 
Fără o cunoaştere exactă a resursei (fondului construit 
existent) nu poate fi luată nici o decizie corectă în raport 
cu un sis tem de solicitări. Evident, sînt de folosit toate 
mijloacele de aprecie r.e valorică, inventarie re,- 'Înmagazi
nare a informaţiilor (bancă de date) la di spoziţie. O anu
mită practică în difedte sectoare ale acestui domeniu 
a fost acumulată de Centrul de calcul („CINOR"). Labora
torul de Sociologie al IPCT, Atelie rul de sistematiza re ur
ba n ă din ISLGC etc. 

B. Delim itarea zonelor de interventie diferentiată în 
cadrul oraşului coroborată pe cî t posibil la orga'nizarea 
funcţională a teiritJoriuilui urban (luînd în consid€rnr e prin
cipiile reintegrării funcţiilor orăşeneşti). Baza acestei ope
raţii o formează „gradul de maturiza re" ' al diferitelor zone 
urbane. Luînd în considerare numai fondul vechi construit, 
care în afara valorii de folosinţă (mai puţin susţinută) 
poate deţine şi valoare culturală se pot despr inde, pe de 
o parte, UNICATELE (cu sau fără trenă, context), pe de 
altă parte, ANSAMBLURILE, care formează unităţi r la
tiv autosuficiente. În cazul în care ansamblurile sînt înch e
gate în mare măsură, cuprinzîncl clădiri care se justifică 
a fi menţinute , ele pot constitui REZERVAŢII ORAŞE
NEŞTI (insule ale tradiţiei , zone ur bane protejate, con
texte istorice monumentale etc.). 

C. Rolul rezervaţiilor orăşeneş ti în cadrul localităţii 

es te multiplu , mergîncl ele la depozitarea de valori istorice 
pînă la stimularea industriei turistice . Rezervaţia orăşe
nească trebuie să devină o componentă viabilă a organis
mului urban în baza constatării că reciclarea la nivel su
perior a valorilor clădirilor se realizează prin existenţa lor 
colectivă „in situ" (originar sau reconstituit). Ea se deo
sebeşte ele formula utilizată la Bucureşti în cazul „rezer
vaţiei „Cur tea Vech e", chiar şi· de cea de la Sighişoara. 
Aici, în „Oraşul de Sus", prevalîncl caracterul de monu-

ment, gama intervenţiilor se înscrie în principiile res tau
rării tradi ţionaJ,e . Delimi tată prin studiul de inventarie1·e 
ş ~ aartair.e, ·ea va funcţiona p e baza unui regulament spe
cial el e amen ajare şi înfreţinere , pentru a permite gos
podădrea eficientă a fondului construit . Dacă ansamblul 
delimita t nu es te omogen (fiind închegat în linii gene
rale), clădiril e nevaloroase se vor înlocui, parcelele fiind 
completate cu clădiri de valoare aduse clin alte părţi ale 
o raşului cc urmează a fi restructurate. În acelasi fel se 
vot· înlocui şi completa diversele componente lipsite de 
valoare ale clădirilor şi amenajărilor pe baza unei bănci 
de date cupt'inzînd cereri şi oferte. P erimetrul con struibil 
al oraşului se va p reciza pentru o anumită perioadă nu
mai clupă delimitarea rezervaţiilor orăşeneşti preluîncl în 
schiţa de sis tematizare toa te efectele specifice. 

D. Categoriile de intervenţii urbanistice p entru reci
clarea fondului clăd i t vechi se referă la modificarea rela
ţiilor în cadrul teritoriului ş i mai puţin la transformările 
obiectelor cu efecte asupra ansamblului. În cazul ansam
blurilor închegate (străzi comerciale, parcelări de locuin
ţe ) es te pos ibilă ş i suficientă numai o redistribuire a func
ţiilor (pi€1bo nizarea unor trasee, a menajarea de parcaje, 
schimbări ele destinaţie). Deşi parte a organismului urban, 
rezervaţia nu frebuie să fie supusă tuturor presiunilor 
şi solioităriloir araşului m odern. Drept care se ~·,ecomandă 
protecţia ei prin ,realizai:..ea de inele de presiune căi oco
litoare sau subtraversări (în unele cazuri chiar· '.c;;i supra
traversări) . P entru ansamblurile încă n eînchegate, inter
venţiile pot consta în îndesirea cu construcţii (noi sau 
vechi) în limitele regimului de înălţim e, aliniamentelor, 
densităţii propuse în regulament ul de functionare . Înde
sirea cu construcţii vechi (în cazul că există ~ferte) se asi
gură pirin translare, demontare şi rem ontare ( totală S!au 
parţială) ;;i reconstrucţie (c u materia l€ noi după r el,eveu). 

E. P robleme colaterale reciclării la nivel urban r e
zultă clin preocuparea pentru recuperarea, recondiţionarea 
şi reutilizarea la maximum din fondul vechi clădit, mai 
ales în zonele recons truibile (străpungeri şi lărg i ri de 
căi de circulaţie, reconstrucţii de teritorii rezidenţiale sau 
zone centrale etc.). La cadrul conturat de D.C.S. 120/1981 
(regăsit în cîteva din elementele sale esenţiale si în ac
tivitatea de recu p rare din alte ţări) , care trebuie di
versificat şi adaptat la condiţiile con crete cu mai multă 
i niţiativă şi spirit gospodăresc, concură întocmirea con
ştiincioasă şi detaliată a documentar _lor, inventarierea din 
timp a materialelor şi (mai ales) a componentelor valo
roase ele construcţie (multe tipizate), înregistrarea în banca 
de date ; aoestea sînt cîteva din imperativ·ele de prim ordin. 
Prnbleme delica te mai apar· în operaţiile de demontare, 
t ran sport şi depozitare (ierarhizată) cu asigur·area prn..'.. 
tecţiei necesare. În cazul exi stenţei unei liste ele solicitări 
(în primul rîncl din rezerva ţiile orăşeneşti) , piesele recu 
perate pot fi imediat rem onta te, evitînclu-se cheltuielile 
de t ranspor t ş i depo2litare. Operaţia poate fi amplificată 
phn t ransportarea şi remontarea (de prefednţă pe tere
nurile virane sau den sificabile ale rezervaţiiior orăşeneşti) 
a materialelor recupera te cu precădere p ntru r consti
tuirea faţadei pr incipale, ce conţine ele regulă maximum de 
elemente interesant . !n spatele faţadei poate fi construită 
cu materiale noi, eventual ş! cu unele recuperate, o tlă
dire nouă cu toate amenajările modern e. Astfel se reduce 
cantitatea de materiale de transporta t la groapă (cu cca 
10-200/o) şi se evită cheltuielile de depozitare echiva
lentă , asigurînd, în paralel, completar a şi înfrumuse
ţarea r·ezervaţiilor orăşeneşti, care devin astfel elemente 
importante, cu clădiri specifice, în exi stenţa nouă a ora
şului. 12 

Intervenţiile asupra clădirilor constituie continuarea 
acţiunii ele reciclare la nivelul concret si detaliat al obiec
telor aflate în contact nemijlocit cu utiiiza torii. De regulă 

12. Prin translare, reg rupa1·e, refacere pot fi reconstituite 
în mod verosi mil ansambluri tipice pentru secol.ul a l XVIII-lea 
din care s-au păstrat doar cîteva case, sau refl ctînd evoluţia 
arhitectu rii urbane la începutul secolului aJ. XIX-lea, desch isă 
tim id că tr cultw·a e uropeană . Totodată pot f i completa te străzi, 
sc;uarur:i , parcelări caracteristice pentru fi nele secolului al X IX-lea , 
de und e s-au păskat ceva mai multe ex ·mple, sau unele zone 
neomogene de arhitectură neoromânească. 
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Costul modernizării, restaurării sau reparaţiilor capita le în raport 
de costul realizării de fond locativ nou 

Sistematizare „atentă" - intervenţii la nivel de a_nsamblu 
1. Pieton.izarea unor străzi. 2. Modificarea traseelor pentru trans
portul în comun. 3. Corectura alinierii stradale . 4. Readaptai;:ea lo
tizării. 5. Asanarea curţilor interioare. 6. Transla1:eă unor ..clădiri. 
7. Amenajări exterioare. 8. Desfacerea unor construcţii. 9. P lombe 
ş i fronturi noi. 10. Tratarea calcanelor. 11. Construcţii noi ··în spa
tele faţad elor menţinute. 12. Se re şi faţade „duble" . 13. Inchide
rea unor curţ i . 14. Extinderi în subsolul vecin . 

cele două paliere (de ansamblu şi de obiect) sînt inter
condiţionate: ele trebuie considerate simultan şi soluţiile 
propuse verificate reciproc, mai ales în sectoarele de în
tîlni re. Aceste sectoa re privesc dispunerea în spaţiu a 
funcţiunilot· orăşeneşti (pînă la stabilirea destinaţiiler clă
dirilor), soluţiile urbanistice locale, precum şi datele geo
metrice ce decurg : regim de înălţime, aliniamente, textură 
planimetrică. Varietatea intervenţiilor asupra clădirilor 
vechi cu scopul menţinerii în circuitul existenţei contem
porane face relativ dificilă clasificarea lor. în acelaşi timp, 
unele soluţii repetabile SIÎnt aplioatie diforit în fu11cţie de 
contextul real, de caracteristicile clădirii asupra cărei a 
se intervine. 

F . Interventiile în imediata vecinătate a clădirii au 
de regulă atribi'.itele lucrărilor de plombare, indiferent 
dacă este vorba de unicate sau de soluţii bazate pe modu
lare, eventual tipizare (aşa cum s-a întîmplat în studiile 
IPCT). în cazul plombelor, se pune problema integrării 
dintre acestea şi construcţiile preexistente, integrare ce 
poate fi realizată prin m im area arhitecturii iniţiale, prin 
asigurarea unui contrast măsurat, reflectîncl sincer nive
lul producţiei actuale sau prin adoptarea de soluţii mixte, 
contextualiste. Aceste intervenţii exterioare clădirilor pot 
fi grupate astfel : 

- plombe pe terenuri virane între construcţii (prin 
alipi re la calcanele rămase, care sînt astfel ascunse) sau 
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între parcelele ra r constr uite (de regulă în zonele lor pos
terioare pentru menţinerea arhitecturii de faţadă) . Din 
aceeaşi fa milie fac parte şi închiderile de curţi ale c l ădi
r ilor în formă de vinclu simplu sau dublu. De preciza t 
că aceste plombe sînt plasate toate la nivelul terenului, 
ele aceea usor el e executat si frecvent- întîlnite. 

- Ur~1ătoarea categorie de intervenţi i se pl asează 
sub nivelul terenului constînd de fapt din utiliza rea sub
solului închis în curţile interioare sau adiacent unor con
stru cţii. Soluţia se pretează atunci cînd trebuie evitată ob
turarea perspectivei către clădirea preexistentă, cum s-a 
întîmpl at la extinderea Palatului UNESCO clin Paris şi 
la xtincl erea un or anexe ale spitalului Colţea din Bucu
resti. 

' - Un grup deosebit de intervenţii îl formează plom
bele supraterane făcînd corp sepa rat de clădirea ex i stentă 
(a nu se confunda cu supraetajările) . Un exemplu con
vingător îl constitui e extinderea supra terană a Parlamen-
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Reoiclare arhitecturală - intervenţii Ia nivelul obiectelor 

tului federal din Praga. Soluţii interesante s-au propus 
pentru înălţarea, pe schelet separat, înăuntrul clădirii 
iniţiale, a unor construcţii în Piaţa Libertăţii din Satu 
Mare şi pot fi avansate pentru îndesirea zonelor ocupate 
cu locuinţe vagon. Un caz de excepţie se află la Stratford 
on A von, unde s-a procedat la remontarea pe un pa rter 
nou (cu rol de subasment) a unei clădiri joase din lemn. 

G. Modificarea volumetriei exterioare a clădirilor, 
utilizînd elementele structurale ale acesteia, reprezintă un 
tip de intervenţie cu dublu efect: pe de o parte, la nivel 
urbanistic, pe de alta, la nivel de obiect . Şi aici se pune 
problema integrării dintre nou şi vechi, soluţiile putîn
du-se plasa în oategoriile deja menţionate. Spre deosebire 
de plombe, str uctural intependente de clădirile iniţial e, 
în oazul intervenţiiJor volume·bri1·:e , problem ele de structură 
trebuie tratate cu multă atenţie . 

- Cele mai frecvente intervenţii sînt mansardările 
şi supraetaj ările, fundamentate pe studii adecvate pri
vind capacitatea portantă a fundaţiei şi z;idăriei. In multe 
cazuri, supraetajările s-1au realiz,at pdn liftarea acope
rişului, oeea oe presuipune reutilizarea lui, fără a se 
t·ecurge la demontare. Intervenţii volumetrice, prin lif
tarea acoperişului, s-au realizat la Tîrgu Mureş (Spitalul 
judeţean) , iar supraetajăr:i deos@ite s-au executat la se
diul CPMB din Bucureşti, precum şi la Şcoala Superioară 
Tehnică din Hanovra. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Propunere de precizare a conţinutului intervenţii l or asupra fon
dului locativ în raport de valoarea acestuia . 

Mai rar se recunge la subfundări , deoareoe ele pre
supun lu crări dificile ş i r iscante. Totuşi exi stă situaţii 
în care s-a extins subsolul prin subfundare (o locuin ţă 
din Londra şi-a mărit spaţiul sub trotua rul străzii) sau 
pur ş i simplu s-a săpat sub construcţia existentă. Uneori 
staţii l e de metrou (cum se întîmplă la Dlisselclorf sau 
Stockh olm) debuşează în spaţii amenajate sub clădiri (de 
preferinţă magazine). Lucrări similare se execută în ca
zul subtraversărilor pietonale (Karlsplatz la Mlinchen). 

- Treptat, mai frecvent întîlnite sînt extinderile pe 
faţade, unde rezultă volume d in familia bovinclourilor. De 
rema rcat că soluţia priveş te mai puţin clădirile realizate 
în tehnici tradiţionale (zidări a de cărămidă nu poate 
prelua întinderi) cît mai ales cele executate în structuri 
moderne. O grupă aparte ele intervenţii con stă în reali
zarea de se re sau pereţi dubli pentru atenuarea pierderilor 
de căldură, cu va rianta acoperirii curţil or interioare sub 
forma grădinilor de i arnă, aşa cum se propune la vi itorul 
Muzeu de artă din Timişoara. 

H. Intervenţiile în interiorul clădirilor sînt calitativ 
diferite de celelalte, ca1·e generează spaţii suplimentare 
prin îndesire urbani s tică sau extinderi arhit cturale: ele 
ameliorează condiţiile de utilizare a obiectelor, fiind du
blate de obicei prin nwdernizarea instalaţiilor şi amena
jărilor. Problemele ridicate de intervenţiile interioare pot 
fi sepa rate de sa rcinile structurii con stru ctive, da r ade
seori sînt impli cate şi redimensionări sau adaptări struc
turale. 

- Intervenţiile interioare pot schimba rndical mie
zul clădirilor fie prin dezghiocarea lor pentru amplifica
rea spaţiului (cum a fost cazul la Muzeul de Arhitectură 
din Frankfurt pe Main sau la Chicago într-o locuinţă eta
j ată) fie pur şi simplu prin realizarea unei clăd iri noi în 
spatele vechii faţade menţinute, cum s-a procedat la Pri
măria din Helsinki sau la sediul unor bănci din Braun
schweig. 

- Recompartimentările orizontale sau verticale fac 
parte frecvent din lucrările de reciclare a patrimoniului 
clădit datorită schimbării m odului de utilizare a clădi ri
lor. Recompartimentările or izontale presupun înlocuiri el e 
pereţi, adeseori portanţi, şi problem e de iluminat sau ven
tilaţie. Un caz aparte intervine fa compaTtim entar€a ve
chilor hale industriale (precum la antrepozitele din Am
sterdam, devenite locuinţe) sau a clădirilor de cult ne
utilizate. Recomparitimientă1rHe vertioale sînt ma i rar în
tîlnite, ele fiind necesare în cazul spaţiilor înalte, ca la 
biserica neogotică din Haarlem (Olanda) sau pr opunerea 
de reciclare a unei bănci din Piaţa Libertăţii din Satu 
Mare. 

- O ultimă grupă de intervenţii e formată din trans
formările impuse faţadelor sau calcanelor . Unele dintre 
probleme apar ca urmare a plombelor, supraetajărilor sau 

·extinderii pr in bovindouri. Alteori, tocmai datorită tă-

ie rii un ei felii din clădire pentru alinierea la s tradă (pre
cum în Bucureşti , pe Calea Victoriei la magazinul Gio
conda sau la casa din Calea Şerban Vodă nr. 33) sau des
facerea un or balcoane sau bovinclouri (ca la sediul de 
birouri ele pe B-clul Maghcrn clin Bucureşti). În cazul 
reconstru cţiil or obligate, pe faţadele noi pot fi aplicate 
elemente ale clădirii vechi înlocuite (ca la sediul admi
nistrativ clin Hanovra, unde s-a r emontat portalul cl ă
dirii bom bard ate sau pl'ecum în cazul unor 1·emontări. 
clin Lill e). Calcanele pot deveni faţade prin reori entarea 
clădirii (cazul unui cvartal vechi clin Berlin Vest) sau 
prin tra ta rea corespunzătoare, la egalitate cu faţadel e 
existente (un ex emplu interesant îl ofe l'ă hotelul Minerva 
din Craiova).13 

CÎ'.I'EV A CONCLUZII. Departe de a epui za pro
blemele reci clă rii fondului clădit - considera t ca parte 
importantă a avuţiei naţion al e, importantă resm·să spa
ţial-funcţ i onală şi economică - contribuţia el e faţă, care se 
doreşte 'Ornpl eta tă prin pa1·ticiparea factorilor de deci
zie, a profesi o ni ştilor şi utilizatorilor clii·ecţi, se poate 
condensa în următoa rele concluzii : 

• Operaţiile ele reciclare a fondului construit mos
tenit sînt in vitabil e în actualele condiţii el e gospodării"e 
si dezvoltare a oraşelor; 

• Există numeroase argumente obiective ş i subiective 
care solicită asigu rarea unei continuităţi în construcţia 
urbană prin păstrarea elementelor clădite valornase; 

• Intervenţiile pe amplasamentele rezervaţiilor oră
şeneşti, componente viabile ale oraşului contemporan, im
pun condiţii propi·ii d e fin anţare , proiectare ş i execuţi e, 
afectînd pozitiv calitatea activităţii pe şa ntie rul el e con
strucţie ; 

• Reciclarea patrimoniului clădit face pa rte clin efor
tul privind creşte rea fondului .ele locuit pentru rezolvarea 
d eplină a problemei locuinţefor pînă în anul 2000; recon
diţiona rea unei părţi cît mai mari din fondul construit 
p reluat intervine cu elemente cali tative specifice în r e
zol va rea problemei locuinţelor, contribuind la gospodărirea 
materialelor ş i energiei, precum şi la perfecţionarea mano
perei; 

• Organizarea şi dezvoltarea rezervaţiilor urbane 
neoesită r edolaif'ea parţia1ă a personalului din p11oiecta
r e şi execuţi e; paralel se impun acţiuni de popularizare 
a avanta jelo r aiaţ;iunilor de IJ'.'eicuperair·e-t~econdiţionare-re
utilizare a fondului clădit ca parte a s is tematizării urbane 
integrate, adică incluzînd în egală măsură acţiuni de în
treţin er , 1·eabilitare şi recicl are, şi extindere a constru c
ţiil o l' noi; 

• Devin obligatorii adaptarea şi completarea cadru
lui legal la solicitările reciclării, p recum ş i pe rfecţiona
rea mecani smelor de finanţare , de selecta re a benefi
cia rilor ş i de contr ol ale modului de utilizare a fond ului 
clăd it după r eciclare ; 

• Industria materialelor de e6n.strucţie şi fabricile 
de prefabricate vor trebui să se adapteze în par t ş i noi
lor modalităţi de construcţie şi de corectură urbani stică; 
în acest sens de un real folos va fi difuzarea expe ri enţei 
practice şi m etodologice a celor cîtorva colective specia
lizate în astfel de lucrări; 

• Reciclarea fondului clădit (locativ şi instituţional), 
prin reabilitare, recuperare (sub forma construcţiilor în
tregi) , recondiţionare şi reutilizare (eventual prin schim
barea d estinaţiei) , presupune r.ezolvar·ea, pe căi deocam
dată inedite, a relaţiei dintre vechi ş i nou în cadrul ora
şului el e azi şi ele mîine. 

13 Interesul pentru reciclare ca formă de economisire a ma
terialelor, energiei ş i manoperei a căpătat nu numai amploare 
dar s-a şi diversificat. Intre soluţiile extreme trebuie amintită şi 
„reciclar ea imag inii urbane" care, pornind de la exemplul excep
ţion al al Varşoviei refăcute din propria cenuşă (exemplu viu 
discutat cu d01uă decenii în urmă~, s-a extins, preluînd şi argu
mentări din sfera industriei turistice. Sînt de amintit r econstruc
ţia zonei centrale din vechiul Babilon (pentru care s-a construit 
şi o fabrică de cărămizi de epocă ), şirul de case medievale de pe 
Romerberg din Frankfurt pe Main şi un ilot din zona vechilor 
hale de la Paris. 
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In a succession of three articles, published in "The Historic 
and Art Monuments Review" issu es 2/1985-2/1986, the author tried 
to define the built - up patrimony as part of th e national wealth, 
as well as its contribution , the contribution of th e whole construc
tion department to the mising of the level of civilization, of the 
living standard and life quality in the process of building up the 
multilaterally developed socialist society. Special s tress has been 
laid on the recycling of the built - up fund as an importan t mo
da lit y to hasten the thorough solving of housing problem, of raw 
mate rials managing, of saving energy, and last but nat least, of 
transmitting into the future ce rta in cultura l goods, ce rtain hi sto
rical proofs which can cont1·ibute to stimulating the touristi c in
dustry. 

The first par t, cntit:led The Preexistent Context aims at 
drawing up a hi story of architecture and building towns on th e 
tereitory of Romania since very old times till the middle of th e 
20th century, a hi stor y cons ider d through the optics of retrieving, 
r econditioning and rc-using activities. The survey of a r emarkable 
number of examples, proves that in sp ite of th e darnages produced 
by people (in wars, fires etc. ) or various natural ca lami.ti es (earth
qua kes, floods), the con.cern for r e-us ing buildings a nd e nsembles 
inhe rited with a view to saving mate1.·ials and ene 1·gy, of s horten
ing the execution time, is p1·esent in the fi eld of constructfon 
since anci ent times. The formulas of recyc ling used alongsid e 
hi story are of a big divers ity and ingenuity; they rnn from sim
ple successive add itions„ to changes of destination, to franformin g 
facades or compJex inside division, to the re-usi·ng of components 
or building rnaterials. Beginning with the 19th cen tury the prac
ti ca! activity has been doubled by intense effo1-ts on a theo retical 
plan for founding, on the one hand, the scie n.ce of monuments 
restauring, and an the other hand , for completin g and bettering 
the science of town building, for perfecting the m ethodology and 
the intervention means. 

The second part, entitled The Experiment of Socialist Ur
banization analyses the evolution of the relation between the n ew 
build.ing and the recycl.ing of the built - up patrimony taken over 
in the period which followed 1944 and the prnclamation of the 
Republic, on the 30th of December 1947. As a naturnl echo of 
the sweeping social-economic changes that took place, the last 
40 years have been characterized by ample efforts made to 
translate into life the broadest programme of investments ever 
known in the history of Romania. The increase of house building 
bas visibly influenced the structure and image of urban localities: 
first their central territories underwent repairs and were com
pleted; the next step was to cover the peri-urban. r eg ions wi th 
farge living ensembles. Thus, the old patrirnony built in the oen
tre was temporarily protected, while, cm the other hand, in the 
countryside was carried an. intense activity of restauring. After 
1970, the major effort of restauring was directed towards towns, 
being concentrated on big and rare ensembles, but to a certain 
exte nt on zones with a reservation characte r too. The descentra-
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li zation of the preserving activity and re-marking of the built-up 
patrimony led to a new distribution of the labour force an.d to 
creating new territorial units of 1·epairing and restauring. The 
adopting of th e Law of Systematization oaused a new framework 
of existence for urban localities (characterized among other things 
by the imperative of r econstruction - in the limits of a confined 
buildable zone - from the centre to the outskirts) which claims a 
new discussion concerning the content of restaurin g and of its 
relation with urban systeinatization in the context of extending 
the process of recycling. 

The Iast part regard ing The Recycling ol' the Built-up Patri
mony includes a set of proposals of retrieving-reconditioning and 
re-using of the urban built-up patrimony aiming at furnishing 
the bodies in charge, with th e necessary elements to approach 
town systematization in a qualitatively new way. The dete rmining 
arguments which economically justify the action of recyclin g of 
the built-up fund resid es, on the one hand, în the evolution of 
the relation between its extens ion and recond itioning, and on the 
other hand, in the present-day situation of the material resources 
and energy. 

As the standard living of a colectivity rises, the process of 
developing shifts the stress from quantitative aspects to qualita
ti ve clements, whi ch influe nces the production of new buildings. 
This one grad ually limits iste lf în favour· of increasing the effort 
of improving and maintenance of the ex isting residential fund . 
Hence a new way of approaching the problem of materials, energy 
a nd manual labour. The diminishing volume of the n ew construc
tions and the recycling of the old fund dete rmines , by prnlonging 
the length of building existence, the more efficient management 
of materlals and included energy:, while it is necessary to pe rfect 
and cliversify manual labour. 

In such a context which grad ually appears in Romania too 
(where around 2,000 a total solving of housing problem is fo
reseen) one requires the defin ition of a methodology of opera
tional means used in the activity of recycling for the built-up pa
trimony - as part of the national wealth. The m eans are graded 
at the town level (redistribution of functions, protection rings, 
roundabout ways or undel'passages, crossings etc.) and at the 
leve! of objects (supe rposLngs or under foundations, buildings 
raised behind old fa c;ades, fac;ade changes, new horizontal Ol' ver
tical inside divisions etc.) This methodology can be extended and 
particularized according to the specific data of each situation, 
enabling the designers to newly intervene. 

The extension of the înterventions with a recycling charac
te r for the taken over built-up fund, particularly under the pre
sent conditions in the field of materials, energy and manual la
bour, can lead to a new quality in the urban systematization. 
understood as AN OPERATIONAL UN:ITY BETWEEN CON
STRUCTION, MODERNIZING AND MAINTENANCE OF THE 
BUILT-UP AND PLANNED FUND. 
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