
Arhitectura reprezintã o comunitate, un loc, o
regiune, un stat, se ºtie ºi se simte. Cu toate
acestea nu avem muzee de arhitecturã în
România, ca în alte þãri, deºi am propus liderilor
statului de mai multe ori sã înfiinþeze o astfel de
instituþie. Nici ghiduri de arhitecturã nu prea
sunt, cu rare excepþii greu vizibile, mai mult sub
formã de colecþii oficiale de mândrii ale judeþelor
ºi municipiilor decât în formule profesioniste,
pentru cei care vor sã exploreze ºi sã descopere
cultura prin arhitecturã. Nici localnicii nu îºi
cunosc valorile mai mult decât prin simpatii
subiective.
De ce oare avem aceastã stare a lucrurilor? Cine
ar trebui sã promoveze valorile societãþii?
Rãspunsul corect are douã componente: cei care
au aceastã misiune, sunt organizaþi ºi finanþaþi de
stat pentru asta ºi cei care doresc, simt,
considerã cã aºa ceva meritã fãcut.
Prima categorie e structura Ministerului Culturii
ºi Direcþiile judeþene de culturã, adicã instituþii
pentru care perioada recentã nu existã ca
monumente protejate, pentru care doar ceea ce
e vechi conteazã. Nici la problemele arhitecturii
istorice structurile statului nu fac faþã, evident.
Cultura recentã este fundamentalã pentru starea
unei societãþi, care poate primi o recompensã, o
dozã substanþialã de încredere ºi optimism dacã
primeºte semnale cum cã perioada la care
contribuie produce valori.
Din a doua categorie fac parte iniþiativele
private, editurile, societãþile culturale ºi alþi
posibili contributori. Dar pentru a face ceva în
acest domeniu ai nevoie de interes ºi resurse.
Cine ar investi în ghiduri de arhitecturã, mai întâi
în cercetare ºi apoi în ediþie ºi distribuþie, într-o
Românie în care se ºtie cã avem un consum de
carte pe cap de locuitor minor faþã de media
europeanã, în drasticã scãdere odatã cu
expansiunea domeniului on-line. ªi totuºi mã
întreb dacã un ghid bun de arhitecturã nu ar fi
dorit de foarte mulþi dintre cei care poposesc în
oraºe ca turiºti pentru o zi, pentru mai multe, pe
durata studiilor, sau care devin parte a

comunitãþii în care doresc sã se integreze.
Trei domenii pot constitui reperele interesante
pentru cei care doresc sã cunoascã arhitectura
dintr-o regiune. Istoria reprezentatã prin cele
mai valoroase monumente, clasificate ºi
explicitate în evoluþia lor, pare cea mai uºor de
identificat, pentru cã în aceste cazuri specialiºtii
s-au pus de acord, studiile existã ºi arhitectura e
cunoscutã.
Acesta ar fi stratul de bazã. Mai dificil de
evidenþiat, dar deosebit de important pentru
fiecare aºezare este perioada modernã, cea
care a lãsat urmele cele mai vizibile ºi a
determinat în cea mai mare mãsurã

configuraþiile actuale.
Modernitatea este încã neasimilatã dupã
aproape o sutã de ani de construire, oamenilor
nefiindu-le deloc clar ce este valoros din
perioada dintre rãzboaiele mondiale din secolul
al XX-lea sau ºi mai dificil, de dupã cel de-al
doilea. De ce oare? Valorile interbelice au fost
profund negate, neglijate ºi ascunse de regimul
comunist care s-a construit tocmai pe
contrazicerea culturii anterioare. Nimic de
dinainte de rãzboi nu putea fi cu adevãrat bun ºi
valoros, în comparaþie cu noua societate
condusã de partidul unic. Chiar dacã în sferele
profesioniste arhitectura interbelicã modernã
era apreciatã, ea nu a ajuns niciodatã în poziþiile
apreciate oficial.
Nici dupã cãderea regimului comunist restituþia
nu a fost completã ºi eficientã. ªi mai proastã e

poziþia arhitecturii valoroase din perioada
acestui regim care, deºi totalitar, declarat
indezirabil ºi extremist dupã aºa-zisa revoluþie
anticomunistã, nu a fost nici pe departe
caracterizat prin lipsã de producþii culturale
valoroase.
Arhitectura din anii 60 ºi 70 mai cu seamã ºi mai
puþin din anii 80, cei ai paranoiei dictatorului
manifestatã prin cenzurã totalã, au lãsat urme
extrem de importante, care meritã cunoscute ºi
apreciate.
ªi totuºi existã o repulsie generalã împotriva a
tot ce a fost fãcut în anii aceia, subiectivã ºi
afectivã. ºi aici avem nevoie de corecþii. Datoritã
vârstei lor, construcþiile publice ºi cartierele de
locuit construite cu predilecþie în a doua
jumãtate a secolului al XX-lea, constituie
patrimoniul construit cel mai consistent care
influenþeazã ºi determinã viaþa localitãþilor
noastre. Acest patrimoniu îl folosim ºi tot pe
acesta va trebui sã îl transformãm cu grijã pentru
viitorul proxim.
ªcolile, spitalele, clãdiri pentru producþie, spaþii
comerciale, case de culturã, instituþii, printre
care o seamã de repere ale arhitecturii de cea
mai bunã calitate aºteaptã sã fie clasificate ºi
integrate în rând cu celelalte repere istorice,
pentru cã sunt deja istorie.
A treia categorie care intereseazã este cea a
arhitecturii recente, postdecembriste, din ultimii
25 de ani, care, deºi nu este caracterizatã prin
omogenitate ºi direcþii conturate, a generat în
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multe locuri din þarã intervenþii construite printre
care unele foarte valoroase.
Valoarea arhitecturalã este întotdeauna legatã

de contextul în care o construcþie a fost realizatã
ºi nu este de multe ori evidentã, doar prin ceea
ce se poate percepe prin vizitare. De aceea e

nevoie de ghidaj, de o explicitare sinteticã
specificã ghidurilor.
Am convingerea cã ghidurile de arhitecturã ne-ar
ajuta sã ne orientãm mult mai bine printre
construcþii ºi chiar sã apreciem just ceea ce
apare. Bineînþeles, arhitectura trebuie privitã ca
încercare contextualizatã, asimilatã sau nu de
comunitate ºi nu un exerciþiu intelectual al unor
profesioniºti. Ceea ce este apreciat nu înseamnã
cã este apreciat fãrã rezerve, iar ceea ce a eºuat,
sau nu a atins un nivel de calitate remarcabil nu
trebuie neapãrat sã fie repudiat, deodatã cu
autorii morali sau efectivi.
Dificultatea realizãrii unui astfel de ghid al
arhitecturii recente constã ºi în selectarea
lucrãrilor unor autori încã activi, sau în viaþã, care
nu pot scãpa de interferenþele subiective cu cei
care realizeazã selecþia.
Dificil, dar cu atât mai interesant aº spune ºi mai
necesar pentru a înþelege ºi a deveni la început
turiºti prin propria noastrã culturã, iar mai apoi,
de ce nu, ghizii de care e nevoie pentru a o
explora ºi pune în valoare. n
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Proiectele de renovare a clãdirilor
par a întruni cele mai multe condiþii
pentru actualul exerciþiu financiar al
UE, potrivit Copenhagen
Economics.
Într-un studiu asupra recentului
program european de investiþii
aprobat de Comisia Juncker
specialiºtii Copenhagen Economics
aratã cã proiectele de creºtere a
eficienþei energetice a clãdirilor se
încadreazã la categoria investiþii pe
termen mediu ºi scurt, de
complexitate redusã ºi cu o
importantã valoare adãugatã.
De asemenea, la nivelul UE existã
deja mai multe instrumente de
finanþare pentru creºterea
eficienþei energetice pe scarã largã.
Proiectele propriu-zise se
adreseazã mai ales investitorilor
privaþi ºi nu presupun schimbarea
radicalã a clãdirii în cauzã. Printre
argumentele din raport se mai
precizeazã cã astfel de proiecte pot
fi incluse în pachete coordonate de
un organism specializat pe acest
domeniu.
Creºterea eficienþei energetice prin
renovarea clãdirilor este o metodã
ieftinã de reducere a emisiilor de
dioxid de carbon, cu efecte încã de

la sfârºitul lucrãrii propriu-zise.
International Energy Association a
estimat cã lucrãrile de acest tip ar
trebui dublate pentru atingerea
politicilor climatice.
În timp ce proiectele majore de
infrastructurã dureazã în medie 14
ani aproape toate proiectele de
reabilitare termicã începute în 2015
vor fi gata în urmãtorii doi ani, iar
potrivit unui studiu american 9 din
11 proiecte de reabilitare sunt
finalizate în mai puþin de un an.
Printre beneficiile directe ale
populaþiei în raport cu acest tip de
investiþii se numãrã un confort
interior crescut, aer mai puþin
poluat, însã nu existã un studiu
cantitativ în domeniu. Estimãrile
aratã totuºi economii între 40 ºi 80
de milioane de euro pe an pentru
sistemul de sãnãtate pânã în 2020
în condiþiile reabilitãrii complete a
clãdirilor europene. Autorii studiului
indicã drept impedimente ale
reabilitãrii termice absenþa unui
beneficiu palpabil pentru populaþie
ºi instituþii, lipsa de cercetãri în
domeniu ºi barierele instituþionale
în implementarea proiectelor.
Concluziile studiului aratã cã este
nevoie de schimbarea sistemului de

evaluare prin încadrarea ºi
evaluarea diferitã a proiectelor
simple ºi a celor cu o complexitate
ridicatã. Acest demers ar duce la
implementarea rapidã a proiectelor
gata pregãtite ºi ar reconfigura
sistemul de prioritãþi prin
desemnarea unui plafon pentru
proiectele cu finalizare de exemplu
pânã în 2017.
La sfârºitul anului trecut Uniunea

Europeanã ºi Banca Europeanã
pentru Investiþii au lansat un
program de investiþii cu o valoare
totalã de 315 miliarde de euro
pentru perioada 2015 - 2017. Noul
fond vizeazã proiectele din
infrastructurã energeticã, de
transport ºi IT, centrele industriale,
cercetare, energie regenerabilã ºi
eficienþã energeticã. n
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