
Despre construcþii se vorbeºte mult în termeni de
piaþã, cu referire la starea sectorului mãsuratã în
volumul tranzacþiilor imobiliare, creºterea sau
descreºtere sumelor investite, sau a categoriilor de
construcþii care sunt cerute la un moment dat.
Totuºi, când ne referim la construcþii ar trebui sã
reuºim sã le privim ºi din altã perspectivã decât cea
a profitabilitãþii afacerilor, nu puþine ce-i drept,
conectate acestui sector. Ar trebui sã vorbim ºi, mai
ales, sã avem în vedere pe lângã orice alt interes
legat de construcþii, ce fel de cerinþe imperative, de
interes global, trebuie sã satisfacã acestea pentru a
îºi aduce contribuþia la o lume mai bunã, sau mãcar
pentru a nu îºi aduce contribuþia la deteriorarea
lumii pe care o avem acum.
Aceastã atitudine nu e o invenþie recentã, o
tendinþã sau o modã, ea existã dintodeauna, dar
parametrii care o determinã sunt din ce în ce mai
puternic conturaþi. Se numeºte a construi
responsabil.
Ceea ce trebuie sã aºteptãm de la construcþiile
de mâine trebuie sã fie mai mult decât ceea ce se
aºtepta în general în ultimele sute de ani în care
împãrþeam construcþiile în cele care fac viaþa
posibiã ºi cele care fac viaþa mai frumoasã.
Trebuie sã cerem mai mult de la construcþii, iar
din anumite unghiuri mult mai mult.
De ce? Pentru cã avem probleme mari la nivel
planetar, probleme care deºi pentru mulþi nu par
încã sã ne atingã, se resimt din ce în ce mai
puternic ºi inevitabil fac parte dintr-un domino în
care toate piesele sunt legate ºi se influenþeazã.
Problemele principale sunt clima, în schimbare ºi
în continuã deteriorare din cauze care nu au fost
eliminate; rata de expansiune demograficã ridicã
probleme imense tuturor celorlalte specii; spaþiul
ocupat de oameni, care se consumã, în primul
rând în detrimentul spaþiului natural ºi economiei
în care suntem captivi, bazatã pe resurse limitate
ºi consum în creºtere.
Toate acestea sunt cunoscute ºi documentate,
dar trecerea de la ceea ce oamenii au fãcut
secole de-a rândul la altceva e mai dificilã decât

trecerea de la combustibili fosili la energie
regenerabilã ºi chiar decât renunþarea la fumat.
Unde se situeazã construcþiile în tot acest
context?
Peste tot. Construirea este forma în care omul
ocupã spaþiul pe care îl foloseºte. Clima
modificatã conduce la alte probleme care supun
contrucþiile la încercãri pentru care nu au fost
prevãzute. Mai mult, clima se deterioreazã mai
ales din cauza emisiilor de gaze cu efect de serã,
emisii din care construcþiile produc o bunã parte
prin modul în care sunt realizate, vizibil prin
amprenta de carbon pe care o au ºi prin modul
în care sunt utilizate, fiind cel mai mare

consumator de energie de pe planetã.
Demografia alarmantã, chiar dacã nu e omogenã
la nivel planetar, conduce la migraþii
semnificative ºi la aglomerarea în marile oraºe,
care fãrã excepþie, ne demonstreazã cã nu
funcþioneazã satisfãcãtor pentru mare parte din
utilizatorii lor.
Periferiile sunt mult mai extinse decât zonele
bine integrate, iar fragilitatea oraºelor e
cunoscutã ºi se ºtie ce se poate întâmpla dacã
erupe un vulcan, se dezlãnþuie o furtunã,
explodeazã o bombã sau se extinde o epidemie.
Spaþiul ocupat de om a redus atât de mult
proporþia de spaþiu în care acesta nu
influenþeazã ecosistemele încât speciile dispar în
ritm alarmant.

Nu e vorba doar de a mai avea, tot noi oamenii,
acces la plãcerea unei plimbãri în naturã ci de
mult mai mult, de distrugerea unui echilibru
complex, cu consecinþe greu de imaginat.
Construcþiile consumã spaþii uriaºe ºi se extind
tot mai mult, preferând sã abandoneze ceea ce
nu mai funcþioneazã ºi sã reia totul, de nou,
alãturi, de la zero.
Economia este legatã de construcþii ºi acestea
sunt o parte importantã din economie. Producem
deºeuri în cantitãþi care se resimt la nivel planetar
atât prin felul în care construim, cât ºi prin cel în
care folosim construcþiile.
Ce trebuie sã aºteptãm de la construcþii în aceste
condiþii?
Sã se schimbe mai ales în ceea ce priveºte felul în
care le apreciem, le condiþionãm, le concepem,
realizãm ºi folosim. Este o schimbare
importantã, schimbarea de paradigmã a
mediului construit.
Construcþiile trebuie sã treacã de la a mai fi
apreciate ca obiecte în sine, racordate la o
infrastructurã, la a deveni integrate în sisteme
construite cu mai mare complexitate ºi mult mai
eficiente în ansamblu.
Construcþiile trebuie sã treacã de la ambiþiile de a
fi cu precãdere iconice, de la a îi reprezenta pe
cei care le realizeazã sau le ocupã, la a fi cu
adevãrat sustenabile, ceea ce poate aduce
recompense morale majore iniþiatorilor lor,
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într-un alt fel de semnificare.
Construcþiile trebuie sã renunþe la modelele
utopice individuale ale vilei cu grãdinã sau
domeniu, imposibil de extins fãrã a alimenta
dependenþa de automobil ºi sã treacã la densitãþi
de construire care le aduc în sfera eficienþei.
Dezvoltarea prin construire trebuie sã fie
orientatã spre folosirea capacitãþilor de
transport ºi nu invers.
Segregarea funcþionalã bazatã pe o logicã simplã
a imediatei vecinãtãþi, conduce la o zonificare ce
provoacã dezagregarea oraºului în întregul sãu ºi
trebuie înlocuitã cu mixajul funcþional bine reglat.
Reglementãrile urbanistice bazate pe interdicþii
trebuie înlocuite cu cele bazate pe atingerea
unor obiective.
Principiul ”o construcþie e acceptabilã dacã nu
deranjeazã” este total insuficient ºi trebuie
înlocuit cu o construcþie e acceptabilã dacã
contribuie rãspunzând unor altfel de cerinþe.
Construcþiile trebuie sã se schimbe din a
consuma cât mai puþin în a produce cât mai
mult, sub raport energetic ºi spaþial.
Durata efectivã de funcþionare a construcþiilor

permanente, ciclurile de viaþã, gradul de
ocupare, trebuie regândite inteligent împreunã
cu mecanismele economice ºi legale care le
sporeascã eficienþa.
Interesul public legat de construire trebuie sã
capete o cu totul altã pondere în deciziile legate
de modul în care se construieºte. În prezent,
interesul public care priveºte construirea nu este
de multe ori nici mãcar înþeles de cei care ocupã
prin procese electorale poziþiile responsabile de
acesta.
Construcþiile trebuie sã ia în considerare tot mai
mult ipotezele flexibilitãþii funcþionale ºi sã fie
concepute astfel încât adaptarea lor viitoare la alte
utilizãri decât cele iniþiale sã fie parte din concepþie.
Utilizarea temporarã a spaþiului, construcþiile
temporare ºi cele cu spaþii transformabile trebuie
sã devinã o practicã curentã.
Gândirea construirii trebuie sã depãºeascã
orizontul unei bune afaceri, al unei promisiuni
electorale pentru un mandat sau al unor cutume
bazate pe reflexe economice simpliste.
Toate aceste deziderate au primit ºi primesc în
continuare rãspunsuri diverse sub formã de

soluþii construite, experimentale sau devenite
uzuale în anumite pãrþi ale lumii. Este destul de
limpede faptul cã suntem în etapa
experimentelor ºi încã destul de departe de o
rãspândire spre generalizare a noilor cerinþe
pentru construire. Totul depinde de felul în care
întreaga societate va conºtientiza, accepta ºi
asimila aceste cerinþe atât prin educaþie cât ºi
prin reguli.
În final trebuie sã ne aducem aminte cã nu
suntem în România exceptaþi de la problemele
globale, ca într-un banc produs de inteligenþa
ironicã incontestabilã de care avem parte, care
spunea odatã cã, fiind înapoiaþi cu câteva zeci
sau chiar sute de ani, noi românii nu suntem în
pericolul de a fi afectaþi de problemele actuale
ale omenirii. n
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Apartamentele “economice” nu mai corespund
ulterior necesitãþilor utilizatorilor
Calitatea locuinþelor noi este
determinatã de respectarea
reglementãrilor tehnice ºi de
alegerea profesioniºtilor pentru
proiectare ºi execuþie. Legea
Locuinþei constituie, fãrã îndoialã,
un reper valabil pentru calitatea
locuinþelor din România.
Arhitectul Cãlin Negoescu, partener
în cadrul biroului de arhitecturã
Westfourth Architecture, apreciazã
cã elementele principale cuprinse în
lege continuã definiþia
apartamentelor standard de
dinainte de 1990 (ceea ce se numea
“confort I”) ºi sunt asemãnãtoare
cu reglementãrile din þãri similare
din punct de vedere al nivelului de
trai ºi modului de locuire.
Istoric, ori de câte ori s-a încercat
reducerea nivelului de confort ºi
promovarea unor apartamente mai
“economice” (“confortul II, III ºi IV”
din România anilor 1968 – 1970),
dupã un numãr de ani
apartamentele respective nu au
mai corespuns necesitãþilor
utilizatorilor, deveniþi, cu trecerea
anilor, mai pretenþioºi.
Chiar dacã piaþa cere la momentul
de faþã produse mai ieftine, acest
lucru nu ar trebui sã reprezinte o
problemã în sine întrucât lucrurile
sunt suficient de clare: existã cerinþe
de performanþã precise pentru
fiecare produs ºi fiecare utilizare,
care trebuie demonstrate ca fiind

îndeplinite prin documentaþia
tehnicã a produsului ales.
“Faptul cã existã pe piaþã ºi se
utilizeazã uneori produse sub limita
tehnicã necesarã se explicã exclusiv
prin necunoaºterea, de cãtre cei
implicaþi, a criteriilor de evaluare ºi
nivelurilor de performanþã
necesare”, subliniazã domnul
Negoescu.
În schimb, beneficiarii trebuie sã
realizeze cã o creºtere a confortului
înseamnã, cu prea puþine excepþii,
o creºtere a costurilor.
Pe de altã parte, arhitectul
Negoescu recomandã beneficiarilor
sã aibã în vedere încã de la început
o serie de aspecte funcþionale ale
locuinþei, care chiar dacã nu
constituie neapãrat greºeli în sine,
pot afecta ulterior confortul
utilizatorilor.
De exemplu, dacã beneficiarul
doreºte apartamente cu acces
direct în camera de zi, fãrã vestibul,
cei care privesc la televizor în
respectiva camerã de zi vor fi
uneori deranjaþi de conversaþia
celor care aºteaptã liftul, nu
departe de uºa de intrare în
apartament. Similar, clientului care
doreºte bucãtãrie “americanã”,
deschisã spre living, ºi maºinã de
spãlat amplasatã în frontul
respectivei bucãtãrii, trebuie sã þinã
cont cã va avea de ales: ori ascultã
muzicã, ori spalã rufe.

Costurile mici de proiectare
pot antrena o creºtere
ulterioarã a cheltuielilor totale

Arhitectul, prin vocaþia sa de
“dirijor”, de conducãtor al unei
echipe pluridisciplinare, are un
impact major asupra calitãþii
construcþiei ºi nu doar în faza de
proiectare, ci ºi dupã predarea
proiectului, atrage atenþia domnul
Negoescu.
Concret, arhitectul, împreunã cu
inginerii de rezistenþã ºi instalaþii,
sunt cei care pot sã verifice cel mai
bine adecvarea materialelor ºi
procedurilor, corectitudinea
detaliilor de execuþie propuse de
constructor, sã recomande
investitorului acceptarea unei
lucrãri, respingerea ei (adicã
demolarea ºi refacerea), sau
acceptarea cu remedierile indicate
tot de cãtre proiectanþi.
Din acest motiv, nu este
recomandat ca beneficiarul lucrãrii
sã aplice “preþul cel mai scãzut”
atunci când alege proiectanþii cu
care lucreazã, deoarece acest lucru
poate antrena importante creºteri
ulterioare de cost.
De exemplu, dacã promotorul
imobiliar alege un inginer de
rezistenþã care solicitã un onorariu
de 3 euro pe mp arie desfãºuratã a
clãdirii, ºi nu pe cel, mai
experimentat, care solicitã 6 euro
pe mp, dacã inginerul angajat va

proiecta o structurã cu un consum
de oþel beton cu 10 kg pe mp mai
mare decât celãlalt inginer (lucru
care se poate întâmpla foarte uºor
la proiecte cu consumuri de 100 -
150 kg pe mp) înseamnã cã, per
total, promotorul a pierdut de trei
ori cât a economisit la alegerea
proiectantului.
Cu alegerea arhitectului lucrurile pot
deveni mult mai grave, pentru cã, de
fapt, arhitectul controleazã indirect,
prin ceea ce face, toate consumurile
de materiale din clãdire, subliniazã
domnul Negoescu.n


	24
	25

