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Teză de abilitare 

ORAȘUL CA ARTEFACT 

-arhitectura  ca element de referință structurant- 

Candidat: conf.dr.arh.Mihaela Ioana Maria Agachi 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul Urbanism 

 
Rezumat 

Lucrarea de față sintetizează activitatea candidatei din perioada de după susținerea 

tezei de doctorat cu titlul   „ Evoluția urbanistică a orașului Cluj în secolul XIX ”  , în 

data de 10 noiembrie 2000,  la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ION MINCU 

– București, și până în prezent.  

Activitatea candidatei este prezentată prin realizările științifice, profesionale și 

academice. Activitatea de cercetare aparține domeniului arhitecturii și 

urbanismului și este concretizată prin cărți, articole și studii științifice precum și 

prin proiecte de cercetare/proiectare realizate în cadrul activității de 

integrare/cercetare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și  prin participări la 

concursuri naționale si internaționale de proiecte organizate de instituțiile de profil 

de nivel european  ale  breslei arhitecților și urbaniștilor. 

Contribuția originală în activitatea de cercetare o constituie abordarea 

interdisciplinară a demersului arhitectural ca parte componentă de referință a 

modernizării urbane, tendință actuală, specifică în activitatea arhitecților.  

Astfel, este originală considerarea că  investigarea istorică a dezvoltării, specifică 

istoriei arhitecturii, trebuie să se extindă spre actul social (vezi cartea „Clujul 

modern – aspecte urbanistice”-– și articolele , „Urban identity and modernization 

– Cluj in the 19th century” si „Substantiation Survey - Analysis of Urban Structure”), 

ea fiind apoi completată cu lectura planurilor istorice ale orașelor  în abordare 

morfologică. In studiile realizate de candidată, sunt luate în considerare clădirile 

publice și monumentele ca elemente fundamentale ale orașelor,  care se  disting 

prin înfățișare, natură simbolică și funcțiune, precum și reteaua străzilor și tipologia 

parcelelor, semnificative ca memorie a locului și prin perenitatea semnificației . 
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Orașul este considerat artefact pentru că el este rezultatul fizic al aspirațiilor 

societății urbane, creat de aceasta prin elementele sale de referință, clădirile 

publice. Arhitectura exprimă și ilustrează întotdeauna potențialul social și cultural 

al unei epoci. 

Această metodă de cercetare este importantă pentru definirea unui mod de 

studiere a expresiei urbane existente, necesar pentru încadrarea în context a 

proiectelor de arhitectură, în scopul decelării deciziilor juste și posibile, în același 

timp specifice, identitare. Ea este totodată necesară și obligatorie de asemenea 

înscrierii corecte a unui proiect de arhitectură în contextul teritorial, al mediului 

înconjurător. 

Aplicarea acestei modalități de abordare, aparținând acestor cercetări, o ilustrează 

studiile realizate de candidată (Studiu de fundamentare istorico-urbanistic pentru 

actualizare PUG municipiul Cluj-Napoca, 2009, Stabilirea zonelor construite 

protejate cu valoare deosebită-culturală, istorică, arhitecturală și urbanistică 

pentru actualizare PUG orasul Azuga ) prin contracte cu terții în cadrul activității de 

integrare în cadrul UTCN. In abordarea acestor studii s-a pornit de la 

determinantele specifice  vieții urbane: numărul, densitatea si eterogenitatea 

populației, specificul locului. Asimilând orașul, în abordare istorică, unui ansamblu 

de interacțiuni complexe în care se confruntă logici contradictorii  - rezultat al unor 

ambiții, necesități, lupte și dorințe ale unor clase sociale care trăiesc aici, 

evidențiem, reflectând  asupra concomitenței ilustrării prin arhitectură a unor 

interacțiuni sociale, concretețea  orasului ca artefact înscris in istorie (având o 

memorie si de aceea nesubordonându-se niciodată complet voinței sau 

necesităților unei clase). Reperele morfologice semnificative și logica arhitecturală 

proprie, autonomă, sunt elementele care structurează identitatea spațiului urban. 

Lectura morfologică a structurii fizice a orașului s-a realizat prin ilustrare 

planimetrică și imagini arhitecturale ce permit sesizarea regulilor de identificare la 

nivel global și local.  

O altă direcție de cercetare spre care s-a îndreptat activitatea și interesul candidatei 

este proiectarea de arhitectură și urbanism, realizată prin proiecte cu terții (Proiect 

tehnic, detalii de execuţie şi caiet de sarcini pentru Cămin Cultural Stâna/extindere 

și pentru Cămin Cultural Ortelec, PUZ Zona rezidenţială Merilor – Zalău). A fost 

dezvoltată o metodă originală de înscriere în context, atât din punct de vedere al 
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reliefului cât și al caracteristicilor sociale și al elementelor artificiale, construite,  cu 

scopul definit de realizare a unei identități marcante și a păstrării/creării unei 

specificități arhitecturale și urbane atât la nivel local cât și global.  

Candidata a înființat o primă structură de cercetare în cadrul FAU/UTCN: grupul de 

cercetare și proiectare în arhitectura si urbanism, participând la concursuri 

naționale și internaționale de arhitectură și urbanism și obținând rezultate 

semnificative prin premii naționale și internaționale.  Participarea la competițiile 

profesionale a demonstrat validitatea unor concepții și modalități proprii de 

înțelegere și dezvoltare a arhitecturii într-un context urban, ilustrând originalitatea 

demersurilor întreprinse.  

Articolele științifice apărute în Acta Technica Napocensis, Section Civil Engineering-

Architecture prezintă metode de abordare conceptuală care trebuie/pot să stea la 

baza realizării proiectelor de arhitectură și urbanism. Aceste exemple devin  în 

același timp un foarte util material didactic, atât pentru cursurile susținute de 

candidată cât și ca documentare pentru coordonarea de proiecte în cadrul 

disciplinelor de proiectare de arhitectură și de urbanism.  

O direcție importantă, aplicativă și originală în cercetare a fost inițierea și 

organizarea de către candidată a unui Workshop Internațional numit Questions, 

desfășurat anual începând cu anul universitar 2011-2012. Acest demers a stimulat 

cercetarea și schimbul de idei  mai ales în rândul tinerilor doctoranzi, propunând 

dezbaterea unor aspecte specifice învățământului de arhitectură și urbanism 

clujean, atât din punct de vedere al aspectelor didactice cât si  de cercetare.  In 

această activitate candidata a organizat, coordonat editarea publicațiilor, a  fost 

rewiewer și chairman. 

Planurile pentru dezvoltarea carierei universitare vizează teme de cercetare 

viitoare în domeniul arhitecturii și al istoriei urbane,  întreprinse prin conducere de 

lucrări de doctorat și continuarea organizării workshopurilor internaționale care să  

permită schimburi de idei între specialiști din domeniul arhitecturii și urbanismului 

și din domeniile conexe: inginerie urbană, inginerie civilă , sociologie, etc. 

Conducerea de doctorat ar întări forța de creație în cadrul facultății și a 

departamentului de urbanism și ar duce la rezultate mult îmbunătățite în 

abordarea complexă a arhitecturii în procesul didactic. 
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Habilitation thesis  

THE CITY AS ARTIFACT  

- architecture as structuring element of reference - 

Candidate: Assoc.Prof.PhD.Arch.Mihaela Ioana Maria Agachi 

Technical University of Cluj-Napoca 
Faculty of Architecture and Urban Planning, Urban Planning Department 

 

Summary 

This paper summarizes the activities of the candidate in the period following the 

defense of a doctoral thesis entitled "Urban Evolution of Cluj in the XIXth century" 

on the 10th of November 2000 at the University of Architecture and Urbanism - 

Bucharest. 

The activity of the candidate is presented by scientific professional and academic 

achievements. The research belongs to the field of architecture and urban planning 

and is materialized through books, articles and scientific studies, research projects 

/ design made in the economic integration activity / research of the Technical 

University of Cluj-Napoca and participation in national and international project 

competitions organized by European profiled institutions belonging to the 

architects and urban planners guild. 

The original contribution in the research activity is the interdisciplinary approach 

of urban modernization, this being the current trend, specific for the activity of the 

architects, urban-designers and urban planners. 

Thus, it is considered as being original, the fact that the historical investigation of 

the development, specific to urban history, must be extended to social act (see the 

volume "Modern Cluj - urban issues" - and scientific articles, "Urban Identity and 

Modernization - Cluj in the 19th century" and "Substantiation Survey - Analysis of 

Urban Structure"), and then completed with that of “reading” the historical plans 

in morphological approach. In the studies made by the candidate, the urban 

structure of Cluj in the XIXth century is considered, noticing its fulfillment in time 

through a sequence of reactions and developments related to a previous state, as 

socio-spatial structure. Fundamental elements of the urban structure are the street 
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network, typology of the blocks, public buildings and monuments, which are 

distinguished by their appearance, their symbolic nature and their function and are 

important as a memory of the place and the perenniality of its significance. 

 The city is considered artifact because it is the physical result of aspirations of 

urban society, created by them.  

This method of research is important to define a way of studying the existing urban 

situation, necessary in urban projects, from detail-fragment, to the whole-

everything, from local to global, in order to detect the fair and possible decisions 

and at the same time specific, conferring identity, the correct insertion is also 

required and proper to the adequate inclusion in the environment for any 

architectural project. 

Applying this method of approach, belonging to this research, are illustrated by 

candidate’s urban history studies (“Study of urban-historical substantiation to 

update PUG Cluj-Napoca”, 2009, and “The establishment of protected construction 

areas with special value- cultural, historical, architectural to update the PUG of 

Azuga city”) conducted as projects with third parties in the economic integration 

activity within UTCN. The historical-urban studies approach started from specific 

determinants of urban life: the number, density and population heterogeneity. 

Assimilating the city, in its historical approach, with a set of complex interactions 

facing conflicting logics - a result of ambitions, needs, desires and struggles of social 

classes living here, one highlights, reflecting upon the concomitant illustration of 

social interactions, the city concreteness as artifact inscribed in history (with 

memory and, therefore, never completely subordinated to the will or the needs of 

a social class) by illustrative morphological landmarks and by its own logic, 

autonomous, of changing the appearance of the urban structure. “Reading” 

morphologically the city’s physical structure – the urban structure was achieved by 

city plans, illustration and images that allow identification rules in the same time at 

global and local level. 

Another research direction on which the candidate focused in her activity is the 

urban design - a new term, used after the Second World War to define the process 

of conception and realization of physical arrangements. The candidate conducted 

urban development projects with third parties at the level of town fragment or 

towns, in significant areas or in areas with significant identity; created a first 
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research structure in the Faculty of Architecture and Urban Planning (FAU) / 

research and design group in urban planning; participated in national and 

international competitions of urban- design and architecture, achieving significant 

results, winning important national and international awards. An original method 

of integration in context, both in terms of relief, social characteristics and built 

artificial elements was developed, with the explicit goal of achieving a remarkable 

identity and preserving/creating of an urban specificity at local and global level. The 

importance of participating in competitions of urbanism is illustrated by awarding 

some of them with national and international awards and demonstrated the 

validity of my concepts and methods of understanding and developing architecture 

in an urban context, and illustrating the originality of the undertaken actions. 

 Scientific articles published in Acta Technica Napocensis, Section Civil Engineering-

Architecture, presents the conceptual approach method that should fundament 

the urban design projects. These examples are at the same time a very useful 

educational material either for the courses taught by the candidate, or also as 

documentation for the implementation in design - projects in the specialized design 

planning.  

An important direction, applied and original in research was carried out by the 

candidate in the Urban Planning Department of FAU and then in FAU, by initiating 

an international workshop called Questions, held annually since 2011-2012 

academic year. This demarche has stimulated research and exchange of ideas 

especially among young PhD students, proposing to debate specific aspects of the 

education in architecture and urbanism at Cluj, both in terms of teaching and 

research issues. In this activity, the candidate organized, coordinated editing 

publications, was reviewer and chairman. 

 Plans for development of the future academic career target research topics in the 

area of urban history and spatial planning management works undertaken by PhD 

and continue organizing international workshops that allow the exchange of ideas 

between specialists from the fields of architecture and urban planning and in 

related areas: urban engineering, civil engineering, sociology, etc.  Awarding the 

PhD advisor to the candidate, would enhance the creative capacity in the 

Department of Urban Planning and improve the results in the field of teaching-

learning architecture.  
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Capitolul 1. Introducere 

Activitatea mea profesională concretizată în realizări științifice, profesionale si 

academice s-a îndreptat cu precădere spre domeniile arhitecturii și designului-

urban, acest interes fiind motivat de convingerea că arhitectul este cel care creează 

prin arta construirii clădirilor cadrul urban reprezentativ al unui timp istoricește 

determinat, inclus într-un context specific teritorial. Astfel arhitectul își extinde 

preocupările specifice de creație de la o construcție la un grup de construcții,  în 

realizarea părților de oraș (cartier) și a orașelor.  Iar în această extindere a 

domeniului de activitate, al scării spațiale la care intervine, un aspect esențial îl 

constituie cercetarea fundamentală, studierea, înțelegerea caracteristicilor unui 

oraș, de la aspecte de tipologie a clădirilor, la un mod de ocupare a solului, 

conceperea spațiilor publice, forma urbană, la aspecte sociologice, demografice, 

ecologice, etc. Pluridisciplinaritatea reprezintă caracteristica esențială a 

domeniului arhitecturii și urbanismului, acest fapt fiind ilustrat de modul de 

operare specific profesiei, de la scara locală, la scara regională și teritorială, pe 

măsura extinderii scării spațiale responsabilitățile revenind unui grup din ce in ce 

mai extins de specialiști. 

Cum totul este nou în urbanism, de la  crearea acestui cuvânt în 1867 de către 

inginerul spaniol Ildefonso Cerda – acoperind atunci înțelesul de „știința organizării 

spațiale a orașului” și până la redefinirea acestui înțeles astăzi, ca fiind ”știința, arta 

si tehnica organizării spațiale a așezărilor umane”, studierea aspectelor legate de 

devenirea urbană este în sine un domeniu nou, puțin ilustrat de literatura de 

specialitate din țara noastră. 

Am intitulat teza de abilitare „Orașul ca artefact – arhitectura ca element de 

referință structurant”, deoarece consider că orașul este rezultatul fizic al 

aspirațiilor unei societăți urbane, sumă de elemente construite a căror 

arhitectură exprimă și ilustrează aspirațiile și potențialul unei epoci. 

Orice oraș are o formă, numită formă urbană (imagine planimetrică sau vedere de 

sus), ea exprimând într-o configurație geometrică distribuții urbane, raporturi 

sociale și ierarhizări ideologice. Forma urbană se exprimă fizic prin structura 

urbană, ambele sunt determinate istoric, se formează printr-o succesiune de reacții 

şi evoluții pornind de la o stare anterioară. După cum arata P. Lavedan în prima 
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carte de istorie a arhitecturii urbane apărută în anul 1926, orașul înseamnă nu 

numai grupurile de clădiri, pentru că acestea sunt legate de spații libere de tipul 

străzii, pieței și grădinlor publice, studiul acestor spații libere fiind cel care trebuie 

să fie obiectul de studiu al artei urbane. 

Totodată, am adoptat o modalitate de aprofundare a abordării spațiului 

arhitectural și urban, specifică mișcării morfologice, catalizată de teoriile şi 

practicile arhitecților italieni din deceniul 6 al secolului XX. Conform lui Saverio 

Muratori, un teoretician reprezentativ al generației amintite, peisajul urban este o 

parte a peisajului teritoriului .  Ca urmare există 4 nivele de semnificații ale spațiului 

construit: clădirea, țesutul urban, orașul și teritoriul, care se întrepătrund, sunt 

interactive si sunt unificate de o aceeași logică, ce poate fi înțeleasa numai într-o 

abordare istorică. 

În conformitate cu cele expuse anterior, am elaborat lucrări teoretice (cărți și 

capitole de carte, articole științifice),  am realizat in cadrul specific cercetării din 

UTCN proiecte de arhitectură de mare complexitate,  am participat la concursuri de 

arhitectură și urbanism (obținând un premiu național și unul internațional), am 

organizat un Grup de Cercetare și Proiectare în Urbanism în cadrul FAU/UTCN 

(primul de acest fel în UTCN şi primul înființat în FAU) și organizez anual un 

Workshop internațional in cadrul FAU, intitulat Questions. Activitatea didactică pe 

care o desfășor în cadrul FAU cuprinde predare de cursuri şi proiectare arhitectură 

și urbanism: cursurile „Elemente de mediu”(an I sem. 1), „Evoluția orașelor”(an II 

sem. 2), „Orașul contemporan” (an IV sem. 2) și proiectare in cadrul Proiectării 

specializate de urbanism pentru studenții din anul V, sem. 1 precum și al Sintezelor 

de proiectare de arhitectură an IV.  Aceste discipline sunt strâns legate de 

cercetarea întreprinsă, activitatea didactică și cea de cercetare influențându-se și 

susținându-se reciproc. 

Aceste activități sunt grupate după o tematică definită și sunt descrise in capitolele 

următoare și se bazează pe următoarele referente bibliografice:  

AGACHI Ioana, MITREA Vasile, ”Image of the city”, Proceedings of the International 

Conference, Constructions 2003, 16-17 May 2003, Cluj-Napoca, vol. 1, Ed. 
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Argonaut&Napoca Star/Cluj-Napoca, 2003, ISBN: 973-9350-87-9; 973-9350-88-7, 

p.269-272  

AGACHI Mihaela Ioana Maria, „Urban identity and modernization – Cluj in the 19th 

century”, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1 2000 Studia 

Historica LIII, „We” & „the Others” modern european societies in search of identity, 

Ed.CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE ,The Karolinum Press, 2004, ISBN: 80-246-

0786-7, ISSN 0567-8293, pag 77-90 

AGACHI Mihaela Ioana Maria, „Clujul modern – aspecte urbanistice”, Ed. 
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Capitolul 2. Modernizare și noua arhitectură în spațiul urban 

Pornind de la teza de doctorat, intitulată „Evoluția urbanistică a orașului Cluj în 

secolul XIX ”, (îndrumată de regretata doamnă prof. dr. arh. Sanda Voiculescu și 

susținută în data de 10 noiembrie 2000,  la Universitatea de Arhitectură și Urbanism 

ION MINCU – București) și până în prezent, am continuat studierea unor aspecte 

privind istoria urbanistică a municipiului Cluj-Napoca, urmărind raportul între 

constituirea orașului la nivel global și local. Această activitate s-a concretizat atât 

prin carte și articole științifice editate in edituri B+  tratând aspecte teoretice,  prin  

aplicații practice în studii urbanistice și concurs de urbanism,  cât și în activitatea 

didactică - susținerea cursului intitulat Clujul în secolul XIX în cadrul studiilor 

postuniversitare din FAU și îndrumarea  proiectelor de urbanism din anul V de 

studiu. 

Orașul este un teren concret, înscris în istorie, având o memorie și de aceea 

nesubordonându-se complet necesităților sau voinței unei clase, păstrând  repere 

morfologice care ilustrează această rezistență. În același timp, memoria locului, 

noțiune determinată istoric și social, joacă un rol important în perenitatea 

semnificației unor spații urbane, ea ilustrează : "ceea ce o epocă găsește demn de 

atenție într-o alta “ ( J. Burchardt). 

În cercetarea devenirii istorico-urbanistice a orașului Cluj – vezi  AGACHI Mihaela 
Ioana Maria, „Clujul modern – aspecte urbanistice”, Ed. U.T.Press, 2004, ISBN: 973-
662-082-4 – reeditare Ed.U,T,Press, 2009, ISBN : 978-973-662-454-4, nr. pagini 178 
- am urmărit modul in care aspectele economice, sociale, politice și culturale au 
influențat decisiv evoluția spațiului urban de-a lungul timpului. Această abordare 
este originală, deoarece pornește de la luarea în considerare, în paralel, a două 
modernizări, cea a instituțiilor, economiei, societății și mentalităților și cea a 
cadrului urban și a arhitecturilor reprezentative pe care le cuprinde. Am urmărit 
prin relevarea aspectelor economice, sociale, politice și culturale, decelarea 
factorilor ce au influențat decisiv evoluția orașului în timp şi implicit evoluția 
istorică a structurii urbane, de aceea cercetarea nu se rezumă  exclusiv  la aspecte 
ce țin doar de rezolvările strict urbanistice ale modernizării orașului ci este extinsă 
spre actul social. Sunt prezentate noile instituții reprezentând organizarea 
administrativă și teritorială, precum și noile aspirații estetice, noua arhitectură 
specifică timpurilor moderne.  
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2.1. Modernizarea administrativă 

În capitolul 3 al cărții mai sus menționate am prezentat principalele aspecte 
istorice, economice și politice aspectele care au determinat un mod de organizare  
regional și implicit instituțional, justificând modul de dezvoltare a orașului Cluj - 
devenit la sfârșitul secolului XVIII capitala provinciei Transilvania, funcție pe care o 
va păstra peste o jumătate de secol. 

Textul de mai jos este extras din volumul editat in 2004, paginile 25-36. 

Odată cu proclamarea Transilvaniei ca Mare Principat(1765) împăratul Austriei 
devine și mare principe al Transilvaniei. Autonomia provinciei este doar formală, 
împăratul exercită conducerea centrală a Transilvaniei prin intermediul Cancelariei 
Aulice de la Viena (în care funcționează și Camera Aulică Transilvană). Transilvania 
a fost dotată cu un guvern separat (Gubernium) de competență națională în 
materie de administrație și jurisdicție, subordonat Cancelariei Aulice a 
Transilvaniei. ”Guberniul” este format din guvernator (care poartă titlul de 
președinte al deputăției țării și este ales de Dietă și confirmat de împărat), din 
comandantul general al armatei, cancelar, tezaurar, președintele staturilor 
(ordinelor) și Concilium Duodecemvirale. Primele măsuri ale guvernului au fost de 
rutină: impozite, întreținerea armatei, desemnarea funcțiilor în Dietă, examinarea 
proceselor. Dieta, adunare politică reprezentativă, era formată din reprezentanții 
staturilor (ordinelor, stărilor), cuprinzând astfel reprezentanți ai marii nobilimi, 
micii nobilimi și ai burgheziei orașelor și era convocată de principe el având 
inițiative legislative, dreptul de sancțiune și de a publica legile adoptate. Din cauza 
opoziției ce apărea între politica imperială și dietă, aceasta nu era convocată 
decenii la rând; cu toate acestea Dieta a reușit să adopte măsuri necesare pentru 
dezvoltarea economiei transilvane. Prin reforma din 1754 se introduce un nou 
sistem de impozitare „per capita” - fiecare plătește în funcție de posibilitățile sale, 
iar în anii 1770-1771 influența epocii luminilor, începe să se manifeste în 
administrația Transilvaniei prin introducerea unor măsuri ce vizează eficientizarea 
unor reforme sociale și economice. Comisiile economice destinate dezvoltării și 
supravegherii manufacturilor din Transilvania nu sunt însă capabile să surmonteze 
diferențele de dezvoltare dintre Transilvania și provinciile occidentale, mult mai 
industrializate, limitând industria la fabricarea unor produse de uz curent. Apar 
câteva manufacturi în Transilvania, unele chiar inițiate de organele locale 
administrative. În 1770, Maria Tereza dispune reglementarea statutului iobagilor, 
dar birocrația frânează aplicarea măsurilor respective. 
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După 1780, Joseph al II-lea - suveran reformator, încearcă să introducă în Imperiu 
un sistem nou de guvernare, perfecționat, vizând stabilitatea statală: toleranță 
religioasă (promulgată prin edict, a constituit un pas important spre concepția 
modernă de libertate confesională) și politică economică eficientă (prin 
introducerea principiului concurenței suprimând privilegiile și menținerea unui 
sistem vamal protecționist spre exterior, suprimând bariera vamală între Ungaria și 
Transilvania, menținând însă o politică vamală care avantaja Austria și Boemia). 
Începe să se dezvolte industria metalurgică a fierului în regiunea Hunedoarei și se 
încearcă raționalizarea sistemului administrativ la nivele locale. Criza sistemului se 
materializează în 1784 prin răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan. Deși înfrântă, 
răscoala va avea consecințe. Teritoriul Transilvaniei va fi împărțit în 11 comitate, 
abolindu-se astfel organizarea ”națiunilor” și autonomiilor. După moartea lui 
Joseph al II-lea (Restitutionsedikt-ul revocă decretele inovatoare prin însuși 
inițiatorul lor) mișcările naționale renasc, totul depinde de politica centrală care 
regresează de la absolutismul luminat, realist al lui Leopold al II-lea spre 
conservatorismul reacționar al lui Francisc I. 

În anul 1790 sediul Guberniului se mută de la Sibiu la Cluj. Tot atunci, dieta se 
întrunește la Cluj și legiferează statutul autonom al Transilvaniei. Guvernator este 
G. Bánffy, și timp de 35 ani, între 1787-1827, va reuși să îmbine interesele 
transilvane cu cele ale monarhiei. Constatând neajunsurile administrației 
centralizate, Bánffy va prezenta curții în 1800 un proiect de reorganizarea activității 
guvernului transilvan, propunând următoarele măsuri în scopul întăririi puterii 
guvernatorului: guvernatorul să aleagă pe toți funcționarii pe răspundere proprie; 
armata să-i stea oricând la dispoziție; guvernatorul să poată permite românilor 
neuniți clădirea de biserici (în 1809 va fi ales episcop al bisericii ortodoxe din 
Transilvania românul Vasile Moga)8; numai pentru executarea lucrărilor foarte 
importante să fie cerut consimțământul curții. Sub direcția guvernatorului 
funcționează comisii regulate ce sunt delegate spre a studia propunerile ordinelor, 
iar guvernatorul desemnează 8 persoane dintre aleși pentru aplicarea măsurilor. 
Legislația urmărește atât particularitățile de viață ale diferitelor zone (de ex. 
districtele grănicerești) cât și adaptarea procedeelor juridice la cerințele economiei 
de schimb: norme privitoare la comercianți, întreprinderi, societăți comerciale, 
cărăușie, faliment, etc. Programul economic caută să asigure creșterea producției, 
se încearcă chiar propunerea unor taxe vamale simetrice cu ale țărilor ereditare, 
însă aceste ”pretenții” nu sunt acceptate. 
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Dacă până în 1830 legislația este conservatoare și loială Vienei, perioada ulterioară, 
până în 1848 este marcată de eforturile fiecărei națiuni în parte de a contrabalansa 
autoritarismul birocratic. Revoluția burgheză și apoi războiul de independență 
maghiar, înfrânt în 1849, sunt urmate de o perioadă favorabilă curții imperiale 
austriece. Societatea este pornită pe calea transformării capitaliste, căutând 
modernizarea și reorganizarea imperiului habsburgic, iar pacea restabilită de țarul 
Rusiei, precum și politica britanică favorabilă Austriei permit și susțin aceste acțiuni. 
În 1848 se propune prin lege emanciparea șerbilor, stabilindu-se și drepturile 
proprietarilor de pământ. Dar condițiile generale transilvane sunt precare, 
schimbările dese, astfel că proprietățile mari și mijlocii ajung să decadă deseori sub 
nivelul proprietăților țărănești. Agricultura, industria și urbanizarea se aflau la un 
nivel mult mai scăzut decât regiunile din vestul monarhiei. Köváry prezintă în 
statisticile sale evoluția ¸si componența populației transilvane. Aceste raportări 
sunt sugestive în ceea ce privește nivelul scăzut al industrializării în această 
perioadă, al producției în general. Astfel dacă în 1772 repartiția pe medii a 
populației transilvane era: 200.000 de nobili, preoți şi onorabili, 700.000 de 
burghezi şi secui şi 1.400.000 țărani, în 1829 componența este de 4911 preoți, 
68.825 nobili, 3289 onorabili, 72.390 burghezi şi 1.710.986 țărani. În statisticile 
anului 1843 numărul scăzut al muncitorilor arăta puținătatea locurilor de muncă 
aferente activităților industriale. 

Transilvania era o regiune propice agriculturii şi creșterii animalelor producându-
se, în general, doar cele necesare pentru viața de zi cu zi. Numărul industriașilor era 
foarte redus, la fel şi numărul fabricilor era foarte mic, specificul industriei 
incipiente transilvănene fiind legat de producerea de articole alimentare, de uz 
casnic, textile, bazate pe prelucrarea de produse agrare. Meseriașii de obicei mai 
practicau şi agricultura, pentru a-şi asigura un trai mai bun. Comerțul era activitatea 
cea mai rentabilă şi sursa cea mai sigură de îmbogățire astfel că aproape tot 
capitalul era în mâna comercianților (o listă întocmită de guvern în 1813 preciza un 
total de 1000 de prăvălii). 

Creșterea demografică în a doua jumătatea a secolului XIX. 

Între recensământul de după revoluția burgheză şi cel efectuat la începutul 
primului război mondial se înregistrează o creștere de 40% a populației. Ritmul a 
fost mai accelerat în ultimii 30 ani ai acestei perioade. Și dacă în anii 40-60 creșterea 
reprezintă 6-8%, deceniul 8 (1873) aduce o catastrofă demografică de natură 
epidemică. Au trebuit 10 ani pentru ca să se simtă din nou o creștere mai 
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importantă a populației11. Apare necesitatea introducerii unor măsuri de igienă: în 
1877 se introduce vaccinarea regulată după ce în 1876, o lege privind sănătatea 
publică fixa sarcinile statului de protejare a sănătății în comitate şi sate, precum şi 
controlul igienic al caselor, grădinilor şi clădirilor publice. 

La începutul Primului Război Mondial, la 100.000 locuitori existau 29 medici 
imperiali, 69 surori şi 191 paturi de spital. Către sfârșitul secolului crește 
mobilitatea populației. Deplasările de muncă spre România sunt destul de 
importante, mai ales în rândurile populației de români şi secui. La sfârșitul anului 
1914, peste 200.000 persoane născute în Ungaria (inclusiv în Transilvania) trăiau în 
România. După 1900 începe valul migrației spre America (în decurs de 15 ani, 
95.000 persoane emigrează în America şi 10.000 în Germania). Apare concomitent 
o migrație internă determinată de procesul de urbanizare. Cele 27 aglomerări 
urbane ce erau considerate orașe, au crescut rapid în perioada 1850-1910 şi 
numărul locuitorilor lor sporește de la 149.471 la 324.955 12. 

La sfârșitul secolului, jumătate din locuitorii orașelor mari erau ocupați în industrie, 
comerț şi transport, iar jumătate din ei erau nou veniți. În marea lor majoritate însă, 
orașele erau rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării urbane şi al 
organizării muncii. 

Doar 2 orașe libere regale şi-au păstrat vechile drepturi de autonomie: Clujul şi 
Târgu Mureșul (25 dintre ele au primit statutul de oraș cu municipalitate 
reglementată, schimbându-se deci situația lor juridică. Cel mai spectaculos este 
progresul orașului Cluj. Capitala Transilvaniei ajunsese în 1867 Brașovul - cel mai 

mare oraș de până atunci; apoi, cu o masivă creștere a populației de 122%, în cele 
4 decenii următoare Clujul va trece în frunte.  Deși își va conserva parțial aspectul 
semirural, infrastructura ia noi dimensiuni, la fel şi serviciile publice şi se va angaja 
pe drumul urbanizării, care va face din el un oraș modern. În 1910, 12,7% din 
populația transilvană trăia în orașe. 

Momente administrative. 

După revoluția burgheză, Transilvania este guvernată separate de o structura 
absolutistă şi va avea timp de 11 ani un guvern militar cu atribuții civile. Prin 
intermediul guvernanților străini care conduc conform instrucțiunilor secrete 14, 
se introduc sau abrogă legile. Sediul Guberniului e la Sibiu. Crește  răspunderea 
guvernatorului şi nu mai există cancelarie aulică să-i scadă influența. În 1852 se 
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introduc codul penal şi codul civil austriac. Acum se pun bazele sistemului juridic 
modern, primele organisme juridice fiind curțile marțiale. Războiul Crimeii din 1853 
reduce din puterea Austriei, iar declinul care începe acum va favoriza demersurile 
de unificare ale Transilvaniei şi Ungariei. Franz-Josef, prin ”Diploma din octombrie 
„va restaura guvernele interimare autonome ale diferitelor ”țări istorice” (1860) şi 
restabilește cancelariile aulice. Condițiile etnice sunt luate în considerare şi se 
fondează districte: 3 românești, 2 maghiare şi 1 saxon, în fruntea cărora e așezat 
un comandant militar, care exercită puterea executivă. 

Comisarii civili locali erau subordonați comisarului imperial şi își puteau transmite 
rapoartele la Sibiu numai după ce erau vizate de comandantul militar. Comandantul 
districtual sau Guvernatorul militar numesc primarii care execută sarcinile oficiale 
după directivele comisarului civil local. Noua fiscalitate se sprijină pe egalitatea 
taxelor şi un barem uniform: în afara impozitelor directe (funciare, pe suprafața de 
construcție, pe venit, etc.), impozitele indirecte pe consum aveau un rol foarte 
important. 

Motivând economic şi strategic - stabilitatea imperiului - reîncep demersurile 
ungare pentru compromis: instituit în 1867, acesta va transforma imperiul 
habsburgic într-o monarhie 16 constituțională cu două centre, şi se pune capăt 
autonomiei de trei secole a Transilvaniei. 

Guvernul a fost suprimat, dar o parte din legile juridice adoptate în perioada 
neoabsolutistă au rămas în vigoare (astfel Transilvania rămânea o regiune juridic 
distinctă, până la introducerea noii legislaturi - se evita în felul acesta adoptarea 
provizorie a vechii legislații din Ungaria). Rezulta o dualitate legislativă în care 
coexistau aspecte foarte moderne cu unele arhaice. Se păstrează doar un sistem 
centralizat al organizării jandarmeriei din rațiuni de supraveghere a mișcărilor 
naționale. 

În 1867-77 se reorganizează împărțirea administrativă: se formează 15 comitate pe 
teritoriul Transilvaniei istorice inserate într-un sistem departamental unic 
(pierzându-se autonomia tradițională 17). În fruntea comitatelor se găsește 
prefectul (foispán) numit ca reprezentant al puterii guvernamentale. El este 
secondat de subprefect (alispán) ales de adunarea comitatului pe 6 ani, care are 
atribuții administrative (se mențin vechile denumiri feudale). Judecătorii de pace 
(szolgabiró) dețin întreaga putere în districte; aleși pe 6 ani, ei controlează atât 
instanțele municipale ale comitatului cât şi cele ale puterii centrale. Adunarea 
reprezentanților va rămâne singurul forum public, parlamentar, recunoscut, pe 
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lângă Adunarea Națională (aici sunt dezbătute chiar probleme de politică 
națională). Jumătate din membrii adunării sunt aleși, cealaltă jumătate e alcătuită 
din contribuabili importanți numiți ”viriliști” (astfel accede la viața politică marea 
burghezie, deși printr-o măsură nedemocratică). 

Comunele şi satele nu aveau nici un drept politic, fiind dominate de comitat. Corpul 
reprezentativ al comunelor era compus la rândul său, pe jumătate din ”viriliști”. 
Drept de vot comunal aveau toți bărbații în vârsta de peste 20 de ani, independenți 
şi bine situați. 

Dezvoltarea economică. 

Principalele schimbări produse în secolul XIX au fost: descompunerea structurii 
economice feudale în anii de după revoluția din 1848, formarea claselor 
caracteristice noii societăți şi punerea bazelor economiei capitaliste. Noua 
societate a funcționat însă cu diferite moduri de producție, Transilvania fiind una 
din regiunile cele mai rămase în urmă ale monarhiei: înainte de 1848, producția 
agricolă destinată pieței era sporadică; agricultura, industria şi urbanizarea se aflau 
la un nivel mult mai scăzut decât în regiunile din vestul imperiului. 

Din punct de vedere economic, anii absolutismului nu au adus redresarea 
proprietarilor, lipseau banii pentru viața publică (administrație), proprietățile erau 
neclare, nereglementate, de aceea nu puteau obține credit şi se depreciau. 

Până în 1868, căile ferate ce făceau legătura cu vestul se opreau în orașele cele mai 
apropiate de granița: Oradea, Arad şi Timișoara 19. Extinderea ulterioară a rețelei 
de căi ferate precum și introducerea tehnologiilor noi de producție, tehnologi și 
muncitori aduși din afara țării au impulsionat dezvoltarea atelierelor, minelor şi 
micilor industrii fondate pe tehnologii seculare. 

Începând cu primul deceniu al secolului XX, rezervele interne ale Transilvaniei vor 
căpăta un rol crescând în progresul economiei şi cu precădere al industriei 20. 

În Transilvania, menținerea sistemului latifundiar şi implicit a relațiilor cvasi feudale 
în agricultură încetinesc procesul introducerii tehnicii noi în agricultură. Pe de altă 
parte, dezvoltarea industriei a fost frânată de includerea Transilvaniei în teritoriul 
vamal comun al imperiului (în 1850 se desființează barierele vamale prin decret 
imperial). Aceasta includere a dat mărfurilor şi capitalului austriac posibilitatea de 
a dispune de puncte de desfacere transilvane, în schimb Transilvania devenea 
furnizoare de materii prime necesare industriei austriece. Monopolul austriac a 
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determinat dezvoltarea unei anumite tipologii industriale, progresând ramurile ce 
produceau materii prime, semifabricate sau articole necesare alimentației. Totuși, 
în perioada absolutismului austriac si a ”regimului liber” au fost puse bazele 
industriei moderne a siderurgiei, mineritului si industriei alimentare, ceea ce a 
constituit premisele pentru dezvoltarea economică în perioada imediat următoare. 

Noile sisteme de credit apar întâi datorită băncilor saxone de la Brașov şi Sibiu. Apoi 
Banca Națională vieneză își deschide sucursale la Brașov (1857) şi Cluj (1865). După 
1867, crește numărul băncilor, acestea ajungând în 1909 la 223, iar numărul caselor 
de credit ajunge la 497 (cu 110.000 membri)23. 

Decalajul economic va fi diminuat prin crearea unui sistem modern de transport şi 
comunicare, baza pentru transformarea agriculturii şi industriei, pentru formarea 
unei piețe naționale. Începută în anii ’50, modernizarea drumurilor de legătură 
(conform intereselor militare ¸si economice ale imperiului) - ”Reichstrasse” - atinge 
aproximativ 230 rute în 1860. A doua perioadă de modernizare începe în 1890. La 
sfârșitul secolului erau 753 km de drumuri pietruite şi 1250 de drumuri naționale 
modeste dar în stare bună, iar majoritatea celor 4204 km de drumuri publice erau 
în stare bună. Drumurile provinciale se modernizau mai greu, cu efortul bugetelor 
locale. La sfârșitul perioadei, mai mult de jumătate din cei 7126 km de asemenea 
drumuri nu fuseseră încă amenajați. În 1853 se introduce telegraful, în 1914 
existând deja 558 de stații telegrafice. La sfârșitul secolului se introduc şi liniile 
telefonice. În anii ’90 la Cluj, Brașov, Sibiu și Târgu Mureș funcționează centrale 
telefonice. În 1914 existau 6525 posturi telefonice, ceea ce reprezenta mai mult 
decât media națională din Ungaria. Construirea de căi ferate se dezvoltă în deceniul 
șapte: linia Arad-Alba Iulia e terminată în 1868 (”Prima linie ferată transilvană” 
finanțată de Rotschild), începe apoi construirea liniei Oradea-Cluj, ce se va inaugura 
în 1870, continuându-se în 1871 la Târgu Mureș şi în 1873 la Brașov. Cei 633 km de 
cale ferată vor scoate Transilvania din izolarea ei, legând-o de cele mai importante 
orașe, permițând transportul mărfurilor mai ales spre piețele monarhiei. 

Perioada 1867-1873 este caracterizată de ”strădaniile burgheziei” pentru crearea 
de unități economice profitabile, înființându-se 34 de societăți industriale pe 
acțiuni (înainte de 1867 existau doar trei asemenea societăți). Create în general cu 
capital autohton, și amplasate mai ales în Banat şi în comitatul Aradului, ele 
aparțineau cu precădere industriei alimentare (doar 13 diferă, aparținând industriei 
chimice (8), industriei de cămăși (2),industriei hârtiei (1), industriei textile (1) şi 
industriei lemnului(1)). 
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Dezvoltarea capitalului este ilustrată de înființarea a 7 bănci 26 în perioada 1870-
73, (după criza monetară din 1869). În 1873 apare criza de supraproducție 27 intens 
resimțită de statele imperiului austro-ungar şi ale cărei consecințe vor fi suportate 
mai ales de întreprinderile aflate în posesia societăților industriale pe acțiuni care 
nu erau foarte bine reglate din punct de vedere financiar și tehnic, fiind nou 
înființate. Astfel din cele 34 întreprinderi se prăbușesc 16. Deși după câțiva ani sunt 
repuse în funcțiune, efectele crizei se vor resimți până în deceniul nouă, la aceasta 
contribuind şi recoltele slabe din anii 1874-1877, cu consecințe importante în 
stagnarea industriei şi decăderea comerțului și pauperizarea proletariatului. 

”Criza din 1873 a fost cea mai lungă criză economică pe care a suferit-o până atunci 
economia capitalistă” citat din I.A. Trahtenberg, ”Reproducția capitalistă şi crizele 
economice”, București, 1949, p.159-160 În 1880 statul a început să susțină industria 
prin credite şi avantaje fiscale, apoi, după 1907, au început investițiile în 
dezvoltarea industriei - întreprinderi şi mici fabrici transilvane, mai ales în regiunea 
Brașovului. Producția agricolă a fost încurajată prin  constituirea unor ferme model, 
a dezvoltării învățământului de specialitate şi a selecționării semințelor. Prin 
ridicarea preturilor produselor agricole, după 1906 s-a produs o nouă îmbunătățire 
a condițiilor de viață a țărănimii transilvane. Agricultura folosește tehnica 
asolamentelor, cu puține culturi intensive (cereale, horticultură, viţă de vie, 
pășuni). Investițiile se fac în scopul cumpărării de pământuri şi nu în tehnologie. 

Politica vamală imperială va afecta prin măsurile cu caracter general, viabilitatea 
fragilei industrii transilvane prin războiul vamal instituit între 1886 şi 1893 între 
Austro-Ungaria şi România, care a dus la reducerea importurilor românești, cu 
prețul scăderii în aceeași măsură a exporturilor transilvane către România. 

Câteva cifre sunt concludente în acest sens: la sfârșitul războiului vamal, cele 90 
întreprinderi de comercializare a 369 mori situate pe teritoriul ce aparținea camerei 
de comerț brașovene şi-au redus exportul de făină spre România de la 14.941 
chintale la 6q, exportul de bere a trecut de la 81q la 20q, cel de hârtie de la 5207q 
la 3875q, iar cel de piele de la 558q la 35q; industria de ceramică secuiască s-a 
ruinat aproape complet de la 4157q ajungând să exporte doar 518q, industria 
lumânăritului - de la 22q export la 2q, etc.. 

Aproape toată industria Transilvaniei la sfârșitul secolului XIX are un caracter dual: 
pe de o parte tehnologiile cele mai moderne - în unele sectoare chiar noi - pe de 
alta parte industria ”populară”, mici ateliere unde se muncește cu metode arhaice. 
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Aceste aspecte vizează toate ramurile producției industriale, de la mine de aur la 
industria lemnului, producerea sării sau a cărbunelui, comerțului şi industriei” 

Statisticile oficiale maghiare din 1910 arătau că în Ungaria, dintr-un total de 2643 
de întreprinderi industriale având peste 20 de muncitori, capitala avea 1296, iar în 
Transilvania existau 382. 

 

2.2. Modernizarea societății urbane 

Implicațiile noilor modificări administrative in evoluția societății urbane sunt 

importante, aceasta este în schimbare, aptă de a dobândi noi cerințe. 

Fragmentul de mai jos redă succint aceste modificări, este reprezentativ din acest 

punct de vedere (din capitolul 4 al cărții mai sus menționate , p.83-86).  

Orașul constituie mediul de viață al (unei colectivități umane, care-și amenajează 

"teritoriul", îl organizează, îl încarcă de afectivitate, de semnificații. Valorile sociale 

proprii fiecărui timp fiecărei culturi, fiecărei clase, etnii, religii, determină 

modalitățile de structură a teritoriului urban. 

Peisajul urban are un caracter "fizionomic", prin permanența sa el constituind o  

carte vie de istorie. El asigură legătura de comunicare continuă între prezent și 

trecut, propunând viitorul. Aceasta remanență a peisajului istoric leagă modul de 

viață al fiecărei generații de opțiunile generațiilor anterioare. Identitatea locurilor 

influențează modurile de viață, permanența ei face de multe ori dificile schimbările 

rapide determinate de acestea. Există o necesitate vitală de remediere născută din 

exigențe noi, căreia structura anterioară îi răspunde diferit (permanența unui 

centru cedează mai greu decât periferia). Urbanismul poate fi definit și ca suma 

măsurilor născute din exigențele de dezvoltare ale unei  colectivități sau mai pe 

scurt, ca mod de viață (din perspectiva sociologică). 

Putem considera implicit regulamentele de construcții care au ghidat dezvoltarea 

urbană a Clujului de-a lungul secolului XIX  ca "îndreptare" pentru crearea unui 

cadru construit  conform exigențelor modului de viață al societății moderne. 
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În secolul XVIII, populația Clujului este mai puțin "monocromă": nobilimea nou 

sosită (neinteresată de viața economică a orașului, dar înregimentată în categoria 

de "contribuabili", suportând deci sarcini publice pentru a se bucura de beneficiile 

vieții urbane), intelectuali din ce în ce mai mulți (funcționează  mai multe școli, 

gimnazii și institute de învățământ  superior), funcționari, meșteșugari, negustori, 

muncitori calificați, calfe, muncitori necalificați (jeleri), plebe, ultimele categorii, 

defavorizate, punând probleme sociale, deci o structură socială eterogenă. 

Stăpânirea austriacă vine însoțită de ideologia în ascensiune a Contrareformei, cu 

urmări importante în viața spirituală a orașului. Ea dorește să recupereze terenul 

pierdut după un secol de supremație calvină 

Redeschiderea colegiului iezuit, dotarea lui susținută, antrenează răspunsul 

celorlalte religii, unitarieni și calvini, care la rândul lor fac eforturi pentru a-și susține 

instituțiile. Rezultă o efervescență a ideilor, religioase și laice susținute și de 

activitatea tipografică și de noile biblioteci. Atunci, în secolul XVIII, Clujul devine 

noul centru cultural al Transilvaniei după un secol de supremație culturală a Albei 

Iulia și Aiudului - devine centru al iluminismului ardelean.  

Efervescența culturală își pune amprenta asupra Clujului și în veacul al XIX-lea. 

Centrul cel mai important al învățământului transilvan, Clujul se manifestă cu 

vigoare prin viața sa culturală: cenacluri, societăți literare, asociații literare ale 

tineretului, organizare în societăți de cultivare științifică și literară. Sunt vizibile 

influențele liberale europene, ale societăților burgheze, Clujul luptându-se 

împotriva sistemului de educație încă feudal. Se organizează  congrese de științele 

naturii, de medicină cu influențe asupra dezvoltării agriculturii și propășirii 

economice. Există o viață muzicală intensă, coordonată de societăți și asociații 

muzicale, apoi de școala de canto ce devine Conservator de muzică în scurt timp. 

Reviste, publicații vin să întregească tabloul vieții culturale, cazinourile - locuri de 

întâlnire și de popularizare a culturii, teatrul, mărturisesc spiritul vremii, aplecat 

spre promovarea valorilor naționale și a noului. 

Dorinţa de afirmare a valorilor naţionale şi a valorilor burgheze, întemeiată pe 

principii rousseau-iste, creează premisele reorganizării "cadrului de viaţă" urban, 

conform noilor aspiraţii. 
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Transpuse în reglementări urbanistice, aceste deziderate devin necesitate de 

estompare a diferenţelor sociale (egalitarism aparent, dar proclamativ, ce va fi un 

ţel, niciodată atins, datorită impedimentelor economice) de uniformizare şi de 

reprezentare a noului prin mare, frumos, drept - principii clasiciste de care se face 

organizat apel ori de câte ori în timpurile istorice un grup unit este susceptibil să 

ofere societăţii pe care o conduce şi căreia îi subtilizează puterea, o imagine solidă, 

glorioasă, care dă încredere şi dovedeşte ataşamentul faţă de cauza comună şi faţă 

de  unitatea oraşului. Să urmărim într-o descriere amănunţită a Clujului întocmită 

în 1879, după noile "principii ale educaţiei pentru uzul şcolilor elementare şi 

populare", ordinea în care sunt enumerate "clădirile importante al oraşului" 

mărturisind ceea ce aprecia societatea acelei vremi ca reprezentativ pentru sine şi 

modul ei de viaţă: 

"… tipografia reformaţilor ... unde se găsesc cărţi bune şi utile pentru şcoli şi diverse 

reviste ..., clădirea bisericii reformate (1846) ..., liceul reformat ..., închisoarea 

judecătoriei (azi vechea clădire a Arhivelor Naţionale Cluj) şi sediul comitatului ..., 

liceul romano-catolic ..., casele. preoţilor reformaţi ..., şcoala reformată de fete (azi 

Liceul E.Racoviţă),  Teatrul Maghiar ..., apoi casa ţării (Guberniul de odinioară)". 

Închei aici citatul menţionat de Vasile Lechinţan în rubrica "Clujul de odinioară" a 

ziarului "Monitorul de Cluj". Sunt enumerate apoi două, trei clădiri administrative, 

"marea biserică a romano-catolicilor", monumentul Statuia din piaţa mare (azi 

Unirii), câteva case mai importante ale unor asociaţii profesionale, primăria. 

Străzile cele mai importante ale Oraşului Interior (sau dinăuntrul zidurilor cetăţii) 

sunt: Uliţa Lupului Interioară (azi strada M.Kogălniceanu), Uliţa Turzii Interioară (azi 

strada Universităţii), Uliţa Maghiară Interioară (azi strada 21 Decembrie 1989 între 

Piaţa Unirii şi Piaţa Avram Iancu), Uliţa de Mijloc (azi Bulevardul Eroilor), Uliţa 

Mănăşturului (azi strada Memorandumului), Uliţa Cărbunelui (azi strada Napoca), 

Uliţa Podului (azi strada Gh.Doja), Uliţa Regelui Interioară (azi strada I.C.Brătianu), 

Cetatea Veche (zona din jurul Pieţii Muzeului, corespunzând primei incinte 

fortificate a oraşului) şi Uliţa Sfintei Biserici (azi strada I. Maniu). Este descris apoi 

oraşul de dinafară, menţionându-se ca memorabile grădina publică, parcul 

oraşului, cu Teatrul de vară şi Cetăţuia, alături de câteva case importante, mai ales 

prin personalităţile ce le locuiesc.  
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Trebuie remarcat demersul lăudabil, educativ al acestei descrieri. Să ne amintim că 

Charles Ledoux considera  arhitectura ca "prima educatoare", care "prin decorul 

simbolic al edificiilor exprimă inteligibil funcţionarea lor şi semnificaţia lor morală". 

Prin activitatea febrilă de construire ce va marca ultimul deceniu al secolului XIX 

Clujul va fi "propulsat" prin viziune edilitară în condiţia de metropolă modernă, cu 

instituţii solide, reprezentative, impunătoare, dominând prin scară şi semnificaţie. 

Rolul puterii este subliniat cu claritate: ea asigură ordinea, face dreptate, asigură 

pacea civilă, asigură prosperitatea cetăţenilor şi a intreprinderilor. Puterea 

răspunde de amenajări şi echipamente publice, drumuri şi luptă pentru igiena şi 

sănătatea populaţiei, contra poluării generate de aglomerare, de creşterea 

populaţiei şi a consumului de bunuri. Puterii îi revine sarcina instrucţiei, a educaţiei 

civice, a inducerii unui mod de viaţă, iar în acest demers îşi asociază diferitele 

comitete locale de iniţiative diverse. 

Este ilustrativă pentru viaţa clujeană la cumpăna dintre secole descrierea ambianţei 

urbane. La sfârşitul secolului XIX Clujul e un oraş "domnesc", cu patină, cu o 

populaţie de 30-35.000 locuitori, oraşul şcolilor şi al birourilor şi unde creşte rapid 

şi autoritatea socială a clasei muncitoare.  Oraşul de odinioară "de meseriaşi", s-a 

transformat într-unul de funcţionari iar "societatea  monocromă", în numeroase 

clase repartizate pe ranguri şi ocupaţii.  

Astfel, se constituie acum localuri de reuniuni ale diferitelor "pături sociale": 

cazinourile aristocraţiei, cercurile funcţionarilor şi ale cadrelor didactice, clubul 

meseriaşilor, cercul de lectură al hoştăzenilor. 

Cafenelele devin cele mai importante centre ale vieţii sociale. Gyarmati Zsolt 

prezintă în lucrarea citată situaţia cafenelelor la începutul primului război mondial. 

Astfel, în afara celor zece hoteluri cu cafenea, mai existau alte 17 cafenele pentru 

petrecerea timpului liber sau chiar desfăşurarea unor activităţi profesionale, 

clasificate în următoarele categorii: "de elită", "de rang mai modest", "cu faima 

dubioasă", "pentru cartofori", "bombe", "cu faimă bună", "cu băuturi", "serioase", 

etc.  

Passuth Lajos descrie savuros: din "oraşul bidermaier, cuib de bârfe provincial în 

care toată lumea se cunoaşte", Clujul devine "o mică metropolă, în care mişună un 

conglomerat de fiinţe de tot soiul, de origini, limbi, credinţe şi neamuri diferite".  
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Societatea nu prezintă contraste foarte mari în ce priveşte starea materială a 

membrilor săi: "magnaţii constituiau un grup restrâns şi nu foarte bogat, urmau 

profesorii (în 1908 aproape un sfert din locuitorii Clujului erau profesori), învăţători 

sau elevi, iar 71,6% din populaţia de peste 6 ani ştie să scrie şi să citească; cea mai 

mare parte din populaţie este formată din meseriaşi, mici funcţionari, "societatea 

servitorilor" şi ţăranii de la periferia oraşului. (Extremele sociale erau reprezentate 

de  palatele magnaţilor şi bancherilor, pe de o parte şi cocioabele sau "văgăunile" 

săpate  în stâncile cetăţuii - care adăposteau plebea fără ocupaţie - pe de altă 

parte). 

Clujul era coordonat conştient de Consiliul Orăşenesc şi de Comisia de 

Înfrumuseţare. Acestea au jalonat modernizarea, făcând din oraş adevărata  

capitală a Transilvaniei, cu universitate modern utilată, cu spitale, muzee şi 

biblioteci valoroase, societăţi culturale şi sociale de nivel înalt, colective actoriceşti, 

activităţi sportive. 

Salamon Jozsef conchide în 1880: "Instituţiile  burgheze le creăm nu numai pentru 

noi, ci mai degrabă pentru fericirea şi propăşirea generaţiilor viitoare."<< 

Recunoastem aici influenta unui mod de gandire specific reconsiderarii spatiului 

urban european, specific urbanismului conservator din a doua jumatate a secolului 

XIX. Cu cateva decenii inainte, in 1859, in tema principala a concursului de urbanism 

pentru amenajarea glacis-ului vienez, E. von Edelberg scria: “Arhitectura ce incepe 

sa se afirme prin noi, raspunde realelor interese ale populatiei urbane, unei gandiri 

limpezi bazate pe principii fundamentale:..sanatate, rezistenta si siguranta, cladiri 

pentru cultul si viața statului, piețe și trafic stradal.” 

 

2.3. Regulamentele urbane – coorfdonarea dezvoltării arhitecturale 

În absența unui plan de dezvoltare, fiind in același timp unul din puținele orașe din 

Transilvania care au un plan topografic la acea vreme, Clujul modern se va dezvolta 

prin coordonare de către instituțiile statului, prin regulamentele de construcție, 

elaborate de administrația locală de la sfârșitul secolului XIX, care își asuma astfel 

crearea imaginii noi a orașului. 
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Studiul regulamentelor de construire clujene din secolul XIX si până la Al Doilea 

Război Mondial reprezintă unul din aspectele de originalitate a cercetării 

întreprinse, deoarece despre acestea nu s-a scris nimic până la data apariției 

acestei cărți, eludându-se acest aspect al trecutului urban. Să ne reamintim că 

regulamentele urbane au reapărut în activitatea de urbanism din țara noastră, la 

fel cu termenul de urbanism – care a înlocuit “sistematizarea”, abia după 1989. Am 

convingerea că studierea regulamentelor anterioare celui de-Al Doilea Război 

Mondial ar fi putut influența decisiv în bine multe din atitudinile discutabile ce au 

jalonat dezvoltarea arhitecturală și urbanistică postbelică. 

 Împărţind oraşul în trei zone de interes – centrală, mediană şi marginală, 

regulamentele clujene de construcţie din secolul XIX : 

-stabilesc modalităţile de construire pentru fiecare zonă, atât din punct de vedere 

al clădirilor în sine cât şi al relaţiilor acestora cu strada – strada este spaţiul urban 

reprezentativ, asupra ei se indreaptă cu precădere atenția reglementărilor; 

-statuează obligativitatea aliniamentelor, a regimurilor de înălţime şi a primatului 

interesului general în deschiderea de trasee stradale noi, pieţe, parcelări, în dauna 

celui privat; 

-impun măsuri de prevenire a infestării solului prin distanţe sanitare impuse faţă de 

vecini şi folosirea materialelor impermeabile la realizarea canalelor de scurgere; 

-limitează dezvoltarea excesivă a oraşului şi încearcă schimbarea înfăţişării 

semirurale a periferiilor prin reglementări precise şi severe; 

-creează cadrul legal pentru proiectarea de arhitectură şi stabilesc reguli precise de 

organizare de şantier şi de recepţie a clădirilor; 

-urmăresc cu stricteţe aplicarea normelor prin introducerea unor sancţiuni 

importante. 

Există reglementări precise cu privire la estetică urbană. Astfel, se stabilesc 

înălţimea clădirilor, a etajelor,  relaţia cu stradă(cota de intrare), până la detalii 

privind balcoanele – care nu trebuie să împiedice vederea către stradă a vecinilor, 

ancadramentele ferestrelor şi streşinile acoperişurilor. Se introduc precizări stricte 

privind rezolvarea golurilor de la parterul clădirilor, pentru a nu deranja circulaţia 
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pietonilor: de exemplu în străzile cu lăţimi de minimum 8 m vitrinele şi 

ancadramentele pot avea un relief de maximum 20 cm, în timp ce la străzi de peste 

12 m, se recomandă  un relief de maximum 25 cm. Întâlnim indicaţii cu privire la 

colorarea faţadelor, care nu trebuie să fie stridente, şi în niciun caz - culoarea alb. 

Aceste regulamente sunt coerente cu cele anterioare lor si de asemenea vor fi 

continuate si dezvoltate in secolul XX, pana la sfarsitul celui de-al doilea razboi 

mondial. Impresionează continuitatea atitudinilor de edificare în secolul despre 

care vorbim şi la începutul celui următor (deşi evenimentele politice au fost de o 

mare diversitate şi eterogenitate), ele demonstrând ataşamentul faţă de 

problemele oraşului, manifestat de oamenii lui de nădejde, care nu aveau alt scop 

decât ridicarea calităţii vieţii în oraşul lor. În ciuda veşnicilor dificultăţi economice, 

indiferent care era cauza lor, cu tenacitate, ei stimuleaza dezvoltarea, fără mari 

investiţii, fără mari operaţii, păstrând ceea ce aveau şi adăugând cât își permiteau. 

Din această modestă şi tenace hărnicie, a rezultat Clujul modern. 

Într-o analiză comparativă cu regulamentele de construire ale unui alt oraş 

important al Transilvaniei, Sibiu, se remarcă atitudinile diferite în abordarea 

dezvoltării, preconizate pe specificul devenirii anterioare - dacă regulamentele 

clujene sunt structurate pe 3 zone istorice, ce corespund dezvoltării în incinte 

succesive, conform evoluţiei medievale, la Sibiu există reglementări cu caracter 

general, fără delimitări de zone, ceea ce arată aici o dezvoltare coerentă, fără 

discontinuităţi. Diferă măsurile punitive, sibienii nu sunt ameninţaţi cu sancţiuni 

grave, în schimb se limitează construirea pe înălţime la cel mult 3 etaje, în timp ce 

la Cluj se încearcă impulsionarea realizării construcţiilor mai înalte decât cu un 

singur nivel. 
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2.4. Identitate urbană 

Un alt aspect important şi original al cercetării întreprinse îl constituie 

prezentarea rolului important pe care societatea civilă clujeană l-a avut în 

influenţarea şi crearea unei identităţi urbane. 

Primarul oraşului, împreună cu Comisiile de înfrumuseţare, alcătuite din persoane 
interesate -“cetăţeni de vază ai oraşului” urmăresc asiduu iniţiative meritorii în 
dezvoltarea noii imagini a oraşului. 

Redau mai jos fragmente succinte din capitolul V al cărţii mai sus amintite (p.128-
134): 

 << este interesant să urmărim strădaniile diferitelor comitete - grupuri de acţiune 
- care au investit entuziasm şi efort spre dezvoltarea oraşului. Modalităţile de 
intervenţie ale acestor comisii mergeau până la detalii de întreţinere şi oficializare 
a acţiunilor iniţiate, fie că era vorba de realizarea unor construcţii, sau de 
dezvoltarea unor activităţi lucrative, caritabile, artistice, sportive etc. Şi este 
instructiv să observăm felul în care iniţiativa personală poate mobiliza şi coagula  
acţiuni colective, benefice pentru un oraş întreg. 

Iniţiatorul moral al mişcării de modernizare a oraşului a fost Carol Haller, profesor 

universitar la facultatea de drept. Om de o vastă cultură şi întreprinzător, urcă iute 

treptele afirmării administrative de la centumpater, la membru în comitetul juridic, 

apoi primar, susţinând o fructuoasă şi îndelungată activitate de peste 40 ani în 

slujba urbei natale. 

Astfel, ca centumpater, el propune în 1865 un regulament de fondare a Uniunii 

Parcului, o uniune pe bază de acţiuni, ce urma să  construiască o cofetărie şi să 

continue utilarea parcului şi amenajarea lacului (dr.Haller va prelua şi conducerea 

Uniunii). Împreună cu membrii fondatori ai acesteia (“frecventatorii cofetăriilor 

Ulrich şi Claudia”) hotărăşte tipărirea a 100 de acţiuni în vederea strângerii 

capitalului necesar şi de asemenea, va solicita oraşului concesionarea terenurilor 

din parc ce cuprind chioşcul şi lacul pe timp de 5 ani. 

Odată demarată activitatea Uniunii, începe sistematizarea  propriu-zisă a parcului: 

înfiinţarea unei pepiniere pentru copacii parcului, asanarea terenurilor 

mlăştinoase, regulament de funcţionare şi tabele indicatoare, amenajarea 
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circulaţiei pietonale, realizarea unui teren de tir (pentru care se creează o altă 

Uniune - Clubul de tir, ce împarte cu Uniunea Parcului dreptul de a deschide 

restaurant). 

Devenind membru al autorităţii juridice în 1872, Carol Haller propune crearea unui 

“Comitet pentru evaluarea posibilităţilor de exploatare a valorilor oraşului”. În 

fruntea acestui Comitet, el face propuneri pentru mai buna şi mai utila folosire a 

locurilor publice ale oraşului. Parte dintre propuneri au fost realizate: 

 - supraetajarea consiliului orăşenesc, pentru ca acesta să-şi poată desfăşura 

activitatea în condiţii mai bune, iar parterul clădirii să fie transformat în magazine;  

 - construirea unei şcoli civile, în vecinătatea bisericii greco-catolice Bob, 

terenul Redutei fiind central şi în acelaşi timp într-o zonă liniştită; 

 - pe locul viran de pe locul fostei porţi a Mănăşturului, propune ridicarea câte 

unei clădiri cu etaj, care la parter să aibă prăvălii, iar la etaj locuinţe care, datorită 

poziţiei centrale pot aduce venituri frumoase din chirii şi ar servi la înfrumuseţarea 

oraşului; 

 - alte asemenea clădiri mixte cu parter şi un etaj - locuinţe şi comerţ - ar urma 

să fie realizate pe terenurile virane din zona centrală: lângă fosta poartă a podului, 

lângă  fostul bastion Kandia, pe fronturile dinspre piaţa actuală Ştefan cel Mare a 

străzilor 21 Decembrie 1989 (fostă Ungurească exterioară) şi Eroilor (fostă Mijlocie 

exterioară), pe locurile de depozitare a gunoaielor; 

 - repararea clădirii depozitului de grâne pentru dijmă, în vederea dezvoltării 

aici a viitoarei pieţe de vite (în actuală piaţă a Abatorului). 

- construirea unei noi “Redute” în actuală piaţă Ştefan cel Mare, pe locul 

unde apoi s-a înfiinţat parcul Emke etc. 

 - unificarea Mănăşturului cu Clujul la 12 martie 1874. Unirea propriu-zisă se 

va face în ultimul deceniu al secolului trecut, sub primariatul lui Haller, care 

argumenta necesitatea acestei acţiuni din punct de vedere administrativ şi cultural. 

La acea vreme, noţiunea de monument de arhitectură nu avea prea mare sens; 

astfel din cauza stării de degradare avansată şi a costului ridicat necesitat de 
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eventuale reparaţii, casa natală a lui Matei Corvin (fosta casă de transport din Ovar) 

e propusă spre demolare. Dar, spre norocul tuturor, ea rămâne în picioare şi acelaşi 

Haller care-i propusese demolarea, instalează o placă comemorativă pe casă în 

1888, iar în 1890 ea face obiectul unei importante acţiuni de restaurare. Din acelaşi 

motiv, zidurile cetăţii de odinioară sunt propuse spre folosire ca material de 

construcţie, iar locul lor să fie folosit fie pentru lărgirea străzilor, fie pentru alte 

scopuri publice, în cel mai rău caz vândute proprietarilor vecini, sau separat, ca 

parcele. Toate construcţiile noi urmau să fie realizate cu credit de la oraş, 

rambursabil prin veniturile realizate, estimate a depăşi investiţiile. 

Odată cu alegerea lui Haller ca primar (18 iulie 1884), se soluţionează strădaniile de 

100 de ani (începute la 1790 - terminate la 1890) de demolare a clădirilor din jurul 

bisericii Sf. Mihai, din piaţa centrală . 

Iată  un  alt exemplu de implicare a societăţii civile clujene, descrisă în capitolul mai 

sus menţionat: 

Alt “grup de acţiune” se înfiinţează în 1884. În conferinţa de deschidere a Clubului 

Municipal de Înfrumuseţare, ţinută de primarul Haller este lansată lozinca clubului: 

“Acţionează, Creează, Infrumusețează!”. Creaţiile “se văd cu ochii”. În această 

conferinţă intitulată “Înfrumuseţarea publică” Haller subliniază necesitatea 

dezvoltării simţului estetic, care merge mână în mână cu bunul gust, cultura, morala 

publică. El subliniază “importanța dezvoltării tineretului în ambianţă plăcută, 

atrăgătoare, care întăreşte disciplina, dragostea faţă de ordine, echilibru, pondere, 

măsură”, arătând “puterea de influenţă a unui mediu nobil, natural, care creşte 

simţul de demnitate, mândria precum şi importanța activităţilor sociale, cultivarea 

spiritului de libertate, libertatea  de întrunire, libertatea individuală cu respectarea 

regulilor morale, sociale, economice, a ştiinţei, artei, a binelui şi utilului. Ceea ce un 

singur individ nu poate realiza, unirea mai multora o face posibilă”. 

Să spicuim din programul de lucru (foarte bogat) al Clubului. El cuprinde pentru 

perioada 1884-1886 următoarele acţiuni: realizarea parcului din Piaţa Trencsin, 

“înfrumuseţarea” pieţei centrale, prin demolarea clădirilor din jurul bisericii şi 

lărgirea străzilor principale, dezvoltarea spaţiilor verzi şi plantarea de copaci, 

dispariţia străzilor urâte, deschiderea de străzi noi, transformarea Cetăţuii într-un 

loc de agrement demn de un oraş mare, împădurirea dealului Borjumalului (în 
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vecinătatea Cetăţuii, spre vest), ca o continuare a Parcului Orăşenesc, plantarea cu 

pomi pe margini a drumurilor de câmp, deschiderea pentru public a cimitirului 

Hazsongard (dotarea cu bănci de şezut), curăţirea malurilor Someşului şi 

consolidarea lor, însemnarea clădirilor istorice cu plăci de marmură, restaurarea 

vechilor clădiri, rebotezarea străzilor  care aveau nume inestetice, îndepărtarea 

grătarelor ce împiedicau circulaţia, îmbrăţişarea problemei statuii lui Matei 

Corvinul, etc. >>; 

În general, în studiile de istorie urbană se  prezintă mai ales ceea ce s-a realizat, iar 

nu despre modul în care a devenit posibilă o realizare. O abordare în context social, 

economic, cultural a dezvoltării cadrului urban este originală, esenţială şi actuală 

în zilele noastre, când se discută din nou despre implicarea cetăţenilor în 

conducerea oraşului, despre nevoile şi aspiraţiile acestora, despre rolul edililor şi 

al persoanelor profesioniste în crearea arhitecturii reprezentative, despre 

implicarea societăţii civile în gestiunea urbană. Cercetarea realizată exemplifică 

felul în care s-a structurat nouă imagine a oraşului Cluj în modernitate, prin 

implicare socială și reconsiderare a valorilor culturale și morale: iată, avem un 

model prin înaintaşii noştri, îl putem urma. 

 

2.5. Modificarea structurii urbane 

Cealaltă direcţie de analiză a dezvoltării urbanistice a Clujului în secolul XIX este  

legată de prezentarea structurii urbane a oraşului, care relevă posibilităţile de 

dezvoltare şi în acelaşi timp aspiraţiile societăţii urbane clujene. Structura urbană a 

oraşului şi modificările care au determinat nouă imagine de oraş modern a Clujului 

în secolul XIX  sunt rezumate în reprezentările grafice, hărţi, planuri şi vederi istorice 

(vezi imaginile aferente în anexă la capitolul II). Planurile istorice ale oraşului  

ilustrează caracteristicile specifice ale formelor urbane, modelul urban, trama 

stradală, principalele zone reprezentative: pieţe şi noile clădiri, noua arhitectură ce 

corespunde epocii moderne clujene.  

Planurile oraşului studiate în paralel cu reglementările urbane, sunt ilustrative 

pentru modul în care o administraţie municipală a organizat dezvoltarea urbană de-

a lungul timpului. Vederile oraşului arată preferinţele timpului pentru anumite 
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perspective considerate valoroase şi representative, sunt în general priviri de pe 

dealul Cetăţuie către oraşul de pe Someş, râul fiind în general în prim plan. Am 

propus un mod de percepere a spaţiului public diferit de cel tradiţional, descriind 

oraşul printr-o altfel de privire, care urmăreşte continuitatea spaţială şi 

semnificaţiile spaţiului liber.  

Citez  din descrierea centrului oraşului în capitolul V din “Clujul modern-aspecte 

urbanistice”(p.98-100), ca succesiune de secvenţe: 

<< Planurile oraşului Cluj în secolul XVIII prezintă explicit clădirile reprezentative, 

mai ales ca repere de orientare. Astfel, bisericile, bastioanele, porţile şi zidurile 

cetăţii sunt figurate fie poșat, fie cu linie îngroşată, fie o variantă combinată, iar 

clădirile de învăţământ sunt prezentate diferit de cele de cult (este vorba despre 

planul din 1734), evidenţiindu-se modul de organizare al lor, în jurul unor curţi 

interioare. De fapt, în plan sunt menţionate elementele ce creează silueta oraşului. 

Un tablou de la sfârşitul secolului XVIII prezintă sugestiv succesiunea turlelor 

bisericilor, bastioanele porţilor şi zidurile incintei fortificate, în contrast cu volumele 

compacte, masive, ale celor câteva colegii şi mănăstiri. 

Imaginea menţionată prezintă interes pentru că permite sesizarea axului nord-sud 

care ordonează centrul oraşului. Putem vorbi despre un centru linear nord-sud, 

format din pieţele vechiului burg (ovar), actuala Piață a Muzeului, articulată spre 

catedrala Sfântul Mihail prin poarta cetăţii, continuată de vechea stradă a Turzii de 

interior (actuala stradă a Universităţii) şi piaţeta ce se deschide în axul acestei străzi 

străjuită de biserica şi colegiul iezuit. De aici, printr-un punct de inflexiune al acestui 

traseu central marcat de statuia Mariei protectoare – lucrare în piatră a sculptorului 

Anton Schuchbacher (1744) – se face articularea spre strada Lupului interioară 

(actuală  Kogălniceanu) şi piaţeta ce precede severul fronton al bisericii reformate. 

Alternanţa vechii pieţe, stradă, poarta cetăţii, stradă, piaţeta religioasă - casă 

parohială, acces în incinta catedralei Sfântul Mihail, Piaţa Mare (comercială, fostă 

a grâului), apoi piaţeta, să o numim acum a Universităţii, agregând colegii, şcoli şi 

în care se deschide la est stradă “palatelor” (actuală Kogălniceanu), iar la sud poartă 

Turzii, prezintă un specific aparte: un centru format din mai multe nuclee cu 

funcţiuni precise – religie, comerţ, învăţământ -  înlănţuite într-o succesiune de 
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spaţii continue şi pieţe, de mare varietate formală şi dimensională, agregând în 

jurul lor diferite locuinţe ale persoanelor notabile, “burgeri” şi nobili. 

Această succesiune reflectă dezvoltarea istorică a oraşului: de la micul burg de 7 

hectare, cu unica sa piaţă, la oraşul medieval de 45,2 de hectare, cuprins de ziduri 

şi alăturând pieţei vechi, noua piaţă comercială din vecinătatea bisericii, apoi la 

oraşul “universitar” cu şcoli şi instituţii de cultură importante, grupate la început în 

jurul piaţetei baroce din faţa Bisericii iezuite, în axul căreia se află statuia Maicii 

Protectoare, şi extinzându-se, pe măsura dezvoltării oraşului ca pol cultural al 

Transilvaniei, de-a lungul actualei străzi Kogălniceanu, completându-se cu palate 

nobiliare şi sedii administrative. ...Structura acestui centru este tipic medievală: 

spaţii înlănţuite, perspectivele scurte, trasee sinuoase, frecvenţa densă a 

imaginilor; în acelaşi timp, spaţii polivalente, fiecare dintre ele reperabil prin 

prezenţa câte unui edificiu de cult. >> 

Această abordare este nouă şi originală, privind oraşul că o succesiune de imagini, 

grupate în secvenţe, conform analizei secvenţiale – termen prin care se defineşte 

un mod nou de observare a cadrului urban , în mişcare, inspirat de imaginea de 

film, ce se constituie din cadre alcătuind secvenţe, iniţiat ca metodologie în anii 60 

ai secolului trecut. 

Cercetarea noastră aprofundează cu minuţie geneza spaţiului urban atât la nivel 

global cât şi local, de la noi străzi, urmând modelul haussmannian al străpungerilor 

în ţesutul istoric, la constituirea de noi tipologii de insule urbane și noi arhitecturi. 

Exemplificăm aici metoda de studiu, cu  privire la modul spontan în care s-a 

constituit un nou tip de insulă, cu front discontinuu: 

<< În extrasul din procesul verbal al şedinţei Comisiei de lucrări publice din 9 
februarie 1899 se prezintă solicitarea arhitectului Alpar Ignac de eliberare a 
autorizaţiei de construire pentru şcoală superioară de fete: 

“În legătură cu această aprobare solicităm totodată delimitarea teritoriului şcolii în 
aşa fel cum este redat în planul de construcţie a şcolii.Cerem de asemenea că între 
teritoriul şcolii şi terenul protopopiatului să se deschidă o stradă cu lăţimea de 12,0 
m, de la stradă Liburc gât până la parc. 
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Propunem să se cedeze  pentru parc şi respectiv stradă susamintita, cu titlu gratuit, 
din partea şcolii, jumătate din terenul necesar, sperând că restul terenului îl va ceda 
şi Protopopiatul învecinat, punându-l tot în mod gratuit la dispoziţia oraşului”. 

Această problema fusese deja discutată sub preşedinţia primarului Szvacsina Geza 
în 11 ianuarie 1899 şi procesul verbal întocmit în şedinţa respectivă s-a anexat 
documentelor. 

Respectiva comisie stabileşte că amploarea clădirii şcolii să nu se facă conform 
cererii arhitectului Alpar Ignac ci aşa cum apare haşurată în galben pe harta 
întocmită de serviciul tehnic orăşenesc, căci în felul acesta faţada principală nu ar 
fi paralelă cu aleea principală a parcului, ci “să se amplaseze în aşa fel, ca aceasta 
să fie paralelă cu aleea principală - aşa cum apare în planul de situaţie haşurat cu 
roşu. Tot astfel, delimitarea spre parc a terenului, din această cauză, precum şi 
pentru ca pe lângă gardul viu să se poată construi un drum carosabil (pentru căruţe 
şi trăsuri - n.t.), să nu se facă în conformitate cu linia galbenă haşurată de 
constructor, ci după cea roşie”. Apoi, pentru că strada nouă ce urmează să se 
deschidă între terenul şcolii de fete şi a protopopiatului să fie paralelă cu faţada 
laterală a clădirii, în locul liniei galbene propusă de constructor, se propune 
direcţionarea străzii pe linia roşie.  

Comisia de lucrări publice, având în vedere argumentele aduse, propune 
“acceptarea propunerilor comisiei care s-a ocupat de această problema”. 

Se observă preocupările de estetică urbană, de înfrumuseţare şi de ordonare logică. 
Redactarea este făcută de inginerul şef al oraşului, iar cererea este însoţită de un 
plan de situaţie. >> 

Cercetarea întreprinsă urmăreşte constituirea noii imagini urbane a Clujului 

modern, capitalist. Plecând de la oraşul medieval – al turnurilor, la oraşul modern -

al amplelor zone funcţionale ce completează  zestrea urbană conform cerinţelor şi 

aspiraţiilor noii societăţi urbane, de extremă diversitate, problematica este înscrisă 

în context European, observând similitudini şi paralelisme cu tendinţe 

asemănătoare ale  altor importante oraşe europene, asemănările fiind evidente și 

în exprimarea preferințelor pentru aceleași stiluri arhitecturale. 
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Planul orașului Cluj în 1763 - 1867 
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Prelucrare după Plan Topo Cluj 1869 
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Cluj - orașul interior în secolele XVIII-XIX 
 
1. Biserica Sf. Mihail, 2. Capela Sf. Ioan, 3. Casa mare cu coloane, 4. Casa mică cu coloane, 5. Casa Kakas, Szatmari 
sau Razsa, 6. Casa Pataki, mai târziu Teleki, 7. Casa Consiliului, 8. Nyeho (New-York), 9. Casa Szekely, Lancos, mai 
târziu Varda, 10. Casa Kakas, mai târziu Josika, 11. Casa Vass, 12. Casa Veselenyi, 13. Casa Protopopiatului, 14. Casa 
mare a Gărzii, a Străjii mari; Garda, 15. Statuia, 16. Casa mică a Gărzii, 17. Palatul Banffy, 18. Casa Fiskus, mai târziu 
Nagy Gabor, 19. Casa Quarta, 20. Tumut (închisoarea orașului), 21. Casa Szafvas (Casa natală a lui Bocskai Istvan), 
22. Casa a Regelui Matia, 23. Biserica franciscanilor, 24. Berăria (Casa Berii), 25. Casa Rucska, 26. Casa Bisericii 
poloneze, 27. Calul Alb, ulterior Reduta - Sala de bal a orașului, 28. Moara "uscată", 29. Casa Szenasi, 30. Casa 
treizecea (Casinoul magnaților), 31. Biserica și Casa ordinului minoriților, 32. Casa Korda, 33. Biserica din Strada 
Lupului, 34. Casa Teleky, 35. Casa Pataki sau Tollas, 36. Guberniumul, 37. Biserica piariștilor, 38. Bastionul pielarilor, 
39. Bastionul zidarilor, 40. Bastionul curelarilor, 41. Poarta Turzii, 42. Bastionul țesătorilor de postav, 43. Bastionul 
tâmplarilor, 44. Bastionul cizmarilor, 45. Poarta din strada Cărbunelui, 46. Poarta Mănășturului, 47. Bastionul 
fierarilor, 48. Bastionul aurarilor, 49. Poarta apei, 50. Poarta podului sau a morii, 51. Bastionul Străzii Săpunului, 52. 
Bastionul cu scări italiene, 53. Bastionul rotund, 54. Poarta ungurilor, 55. Bastionul olarilor, 56. Poarta mijlocie, 57. 
Turnul croitorilor, 58. Biserica greco-catolică, 59. Biserica luterană, 60. Biserica unitariană. 
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CLUJ - MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA 

URBANĂ 

 

Planul orașului Cluj. Reglementările 
de construire din anul 1879; zona I - 
hașurată; zona II - cu negru; zona III - 
cu alb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planul orașului Cluj. Reglementările 
de construire din anul 1899; zona I - 
hașurată; zona II - cu negru; zona III -  
cu alb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piața Centrală -  demolarea 
construcțiilor din jurul Bisericii Sf. 
Mihail. 
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CLUJUL ÎN SECOLUL AL XIX-LEA - SPAȚII PUBLICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Piața Guberniumului. 
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Piața Centrală. 
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Capitolul 3. Studii de cercetare 

Studiile de cercetare pe care le-am realizat în cadrul activității de integrare din 

Universitate au constituit o continuare a preocupărilor legate de aspectele 

arhitecturale și urbanistice specifice în crearea unei identități, în contextul 

eterogenității specific orașului contemporan. 

 

3.1. Studiul de fundamentare istorico-urbanistic  pentru PUG Cluj-Napoca   

Studiul privind evoluţia municipiului Cluj-Napoca din punct de vedere istorico-

urbanistic face parte din categoria studiilor de fundamentare cu caracter analitic. 

Cadrul de elaborare al acestor studii este stabilit în următoarea structura: 

- delimitarea obiectivului studiat; 

- analiză critică a situaţiei existente cu evidenţierea aspectelor cauzale şi 

areale ale disfuncţionalităţilor: 

- evidenţierea disfuncţionalităţilor: 

- propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor cu specificarea 

efectelor scontate şi a măsurilor necesare a fi luate: 

- priorităţi de intervenţie. 

În final, studiul cuprinde o sinteză axată pe diagnosticarea disfuncţiilor şi pe 

formularea propunerilor de eliminare a acestora. 

În abordarea studiului istorico- urbanistic pornim de la determinantele specifice  

vieţii urbane: numărul, densitatea şi eterogenitatea populaţiei .  

Asimilăm oraşul, în abordare istorică, unui ansamblu de interacţiuni complexe în 

care se confruntă logici contradictorii  - rezultat al unor ambiţii, necesităţi, lupte şi 

dorinţe ale unor clase sociale care trăiesc aici.  

Evidenţiem, reflectând  asupra concomitenței ilustrării unor interacţiuni sociale, 

concreteţea  oraşului că artefact înscris în istorie (având o memorie şi deaceea 
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nesubordonandu-se niciodată complet voinţei sau necesităţilor unei clase) prin 

repere morfologice  ilustrative şi prin logică proprie lui, autonomă, de schimbare a 

înfăţişării structurii urbane, prin arhitectura specifică. 

Lectură morfologică a structurii fizice a oraşului - structura urbană  -se va realiza  

prin ilustrare planimetrică şi imagini ce permit sesizarea noilor reguli de 

identificare. Structura urbană a unui oraş se  desăvârseste în timp printr-o 

succesiune de reacţii şi evoluţii legate de o stare anterioară. Elementele 

fundamentale ale structurii urbane sunt trama stradală, tipologia insulelor – spaţii 

construite înconjurate de străzi diferenţiate şi spaţiile reprezentative, pieţe şi 

clădiri. Reţeaua stradală şi insulele sunt complementare, alăturarea lor umple 

spaţiul, pentru că la prima vedere oraşul este format din trama drumurilor în jurul 

cărora se agregă insule mai mult sau mai puţin construite; insulele pot fi 

caracterizate de multe ori de un amestec de tipologii construite, agregate în funcţie 

de obiceiuri, posibilităţi, relaţii de folosinţă specifice unei grupări de locuitori – 

proprietari de parcele. Clădirile publice şi monumentele se disting prin înfăţişare, 

natură  lor simbolică şi funcţiune, introducând noi raporturi locale cu strada şi 

clădirile din vecinătate, influenţând oraşul atât la nivel global cât şi local. Spaţiile 

reprezentative sunt locuri excepţionale şi în acelaşi timp familiare, recognoscibile, 

care acumulează funcţiile cele mai importante ale oraşului, clădirile reprezentative 

şi aglomerarea celor mai mulţi  pietoni, importante ca memorie a locului şi prin 

perenitate a semnificaţiei. 

Prin identificarea tipologiilor caracteristice de ţesut urban, a structurilor şi 

sistemelor ce le generează, a arhitecturii, se determină viabilitatea lor, precum şi 

posibilităţile de individualizare şi personalizare  locale, în scopul definirii unor 

strategii de urmat , stabilirii unor priorităţi şi atitudini specifice . 

Analiză formei urbane, în special că sistem socio-spaţial, permite abordarea unor 

aspecte legate de continuitatea şi discontinuitate alcătuirii organismului urban, ca 

sistem general al spaţiului construit şi folosit de om. Această analiză permite 

decelarea unor atitudini specifice în interacţiunile dintre terenul propriu-zis, clădire 

şi identităţile în funcţiune ale vieţii sociale la un moment dat, precum şi stabilirea 

unor ierarhii  privind evoluţia oraşului, dezvoltarea sa echilibrată și crearea 

expresiei unei epoci prin noua arhitectură.  
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“Studiul de fundamentare istorico-urbanistic” pentru actualizarea PUG Cluj-

Napoca în anul 2009, a fost realizat în cadrul grupului de cercetare ( intitulat GPU ), 

primul de acest fel creat în cadrul FAU . Această cercetare, s-a bazat pe un material 

documentar amplu: planurile principale ale oraşului Cluj-Napoca, din cele mai vechi 

timpuri  până în prezent -  găsite şi disponibile  în arhiva municipală, pe cercetarea 

anterioară întreprinsă în volumul prezentat mai sus, despre evoluţia istorică şi 

urbanistică a oraşului Cluj în secolul XIX, precum şi cercetare in situ . 

Planurile oraşului studiate în paralel cu reglementările urbane, sunt ilustrative 

pentru modul în care o administraţie municipală a organizat dezvoltarea urbană de-

a lungul timpului. Am analizat în hărţi istorice ale oraşului aspectele majore 

morfologice, aspecte specifice legate de continuitatea şi discontinuitatea 

organismului urban, de o evoluţie specifică a arhitecturii și imaginii orașului, 

determinate istoric şi social (număr de populaţie, activităţi specifice, obiceiuri, 

administrare). 

Am organizat cercetarea pe două niveluri principale, structural şi tipologic, 

propunând un  mod de analiză pe care îl considerăm adecvat pentru abordarea 

evoluţiei urbanistice a oraşului Cluj-Napoca.  Istoria urbană a unui oraş este 

întotdeauna un argument decisiv în personalizarea  dezvoltării unui oraş sau a unei 

părţi de oraş. Această cercetare este o continuare a preocupărilor noastre privind 

modul de dezvoltare a oraşului Cluj în timp. Considerăm originală abordarea 

propusă, complexă şi  ilustrăm aici o parte din studiul realizat. 

 

3.1.1. Analiză structurală 

Analiza structurală este realizată pe două nivele, distributiv – înscrierea în relief şi 
repartiţia principalelor funcţiuni - şi de conformare.  

Din punct de vedere topografic oraşul este  aşezat succesiv pe terasele inferioară, 
mediană şi superioară ale răului Someş , ce sunt înconjurate de versanţi cu pante 
repezi, sugerând o imagine de amfiteatru - azi mai puţin evidenţă  din cauza 
densităţii corpurilor de clădire şi vizibilă doar din punctele înalte ale oraşului. 
Relaţiile dezvoltate de oraş în teritoriul în care este situat, au ca rezultat o structură 
complexă a ţesutului urban, de mare eterogenitate dar logic determinată. Ele 
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sugerează necesitatea abordării diferenţiate şi din acest punct de vedere al 
reglementărilor viitoare, relieful trebuind să devină un important factor de 
identificare a diferitelor părţi de oraş, de personalizare. 

Conformarea structurii urbane este ilustrată de evoluţia formei urbane - 
perimetrul intravilanului şi de evoluţia tramei stradale. Imaginile sunt sugestive prin 
perenitatea tramei stradale şi prin variabilitatea perimetrului construit, dezvoltat 
cvasi-concentric în jurul nucleului iniţial, antic, reflectând o constanţa inerţie a 
structurii iniţiale, carteziene. Această prezentare a evoluţiei formei urbane a 
oraşului Cluj este originală, este realizată pentru prima dată în istoria studiilor 
despre acest oraş, la fel şi evoluţia tramei stradale (vezi imaginile în anexa 
aferentă capitolului II).  

Pentru că trama stradală este o tramă de lectură morfologică a spaţiului, putem 

aprecia trama clujeană că fiind tramă de compunere (nu de compoziţie), ea este 

suportul amenajărilor terenului, al realizării construcţiilor, relevând discret 

procesul dezvoltării urbane, o considerăm tramă de amenajare sau tramă 

funcţională. Dacă privim cu ochi contemporani trama stradală din centrul oraşului, 

vechi burg reprezentat în planul Clujului în secolul XVII, şi păstrată aproape 

neschimbată până azi, suntem tentaţi să o apreciem după dimensiuni, după scară, 

considerând mai importantă strada pe care pot trece mai multe vehicule. Să ne 

amintim că în stema medievală a oraşului figurează trei turnuri semnificând 

bastioanele celor trei porţi principale de acces: poartă Podului (la nord), poarta de 

mijloc (la est), poarta Mănăşturului (la vest), dintre care cea mai importantă este 

cea de la răsărit. Am putea deduce că străzile care unesc aceste puncte nodale, sunt 

cele mai importante, dar acest mod de interpretare este specific secolului XIX. Dacă 

cercetăm socotelile oraşului din anul 1660, aflăm că împărţirea pe cartiere a 

Clujului “oraş primar” era  realizată de străzile principale, între ziduri existând cinci 

cartiere grupate oarecum paralel pe direcţia nord-sud. Identificarea lor din 

documente nu este lesnicioasă, deoarece din vechile denumiri s-au păstrat doar 

câteva (are deci un anumit coeficient de improbabilitate). Pentru identificare avem 

un plan al oraşului care, chiar dacă ilustrează Clujul cu un secol mai târziu, are 

precizate străzile.  

Astfel, primul cvartal aflat în parte de nord-vest cuprinde strada Parohiei (actualul 

front vestic al pieţei Unirii), strada Podului de piatră şi a Podului spre Someş, sau 

stradă Mică a Meşterilor.  
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Al doilea cvartal cuprinde piaţa bisericii Sfântul Mihail (piaţa grâului – actuală piaţă 

a Unirii), strada Podului (actuală Doja) şi se învecinează cu cvartalul I (strada intrării 

în cetate) şi cvartalul III (intrarea în strada Săpunarilor).  

Spre est se desfăşoară cvartalele III şi IV astfel: primul este structurat de multe 

“străzi lungi” (din interiorul şi exteriorul zidurilor), cuprinde strada Săpunarilor şi 

uliţa Ungurilor dinăuntru şi de dinafară; al doilea, cuprinde strada Regală, Mijlocie 

de dinăuntru şi de dinafară, şi a Episcopiei, delimitat la vest de strada Turzii (actuală 

Universităţii). 

Cvartalul V cuprinde insulele dezvoltate în lungul străzilor Lupului de dinăuntru şi 

de dinafară (actualele Kogălniceanu şi Dostoievski), fiind aproximativ paralel cu 

zidul sudic al incintei. 

Suprapunând toate aceste date şi comparându-le cu situaţia actuală (traseul pe 

care se deplasează cei mai mulţi pietoni în zona centrală şi care dă impresia de 

“înăuntru” şi important), rezultă ca reprezentativă şi importantă strada Parohiei 

(continuată spre nord şi sud până la ziduri),ce agregă în lungul ei principalele spaţii 

şi clădiri reprezentative după cum urmează: pornind de la nord spre sud: piaţa 

vechiului burg (óvár) – actuală a Muzeului, străjuită de biserica Franciscanilor, piaţa 

bisericii episcopale Sfântul Mihail, apoi piaţa Grâului, sfârşind cu piaţeta străjuită 

de biserica iezuită şi colegiul iezuit şi poarta Turzii. Acest traseu este articulat la est 

cu strada Lupului dinăuntru (actuală Kogălniceanu), reper major în secolul XIX prin 

noile clădiri administrative, şcoli, tipografii şi palate nobiliare. Este evidenta trama 

rectangulară a străzilor, determinată de cartezianismul vechiului municipiu roman 

Napoca, pe care îl cuprinde. Dar flectarea, ici colo a traseului, limitarea perspectivei 

şi nealinierea caselor adaptează reţeaua cvasiortogonală specificului medieval. 

Străzile sunt sinuoase, cadrul este lizibil şi ierarhizat, marcat prin repere uşor 

identificabile: clădiri, intersecţii, pieţe, turnuri. Schematizând, în acelaşi timp, 

trama stradală a Clujului de secol XVIII pare rezultatul unor traversări mai dense 

sau mai rare pe direcţia nord-sud, către Someş şi canalul Morii (axele naturale ale 

teritoriului), care au ordonat structurarea în lungul lor a unor loturi agricole din ce 

în ce mai divizate, un fel de “căi spre apă”. Imaginea oferită de planul Clujului din 

1763 este concludentă în acest sens . Prioritatea acestor trasee a rezultat din 

interesele diferitelor grupări sociale în dezvoltarea lor istorică şi este evidentă 

organizarea spaţiilor importante, reprezentative, în lungul acestui ax nord-sud. De 



 50 

fapt, Someşul constituia deja un ax de circulaţie important, deci rutier, nu era 

necesar un asemenea ax, ci era necesară constituirea unor relaţii transversale peste 

și către râu.  

Am folosit termenul traseu pentru a identifica o direcţie de deplasare importantă 

în teritoriul clujean, atât din punct de vedere al parcurgerii fireşti(logice) a spaţiului 

urban cît şi din punct de vedere al unui specific evident, ce poate deveni imagine 

de marcă. Am identificat câteva trasee care, traversând teritoriul urban, agregă 

lumi specifice perioadelor devenirii lor, colecţionează istorii într-un tip de memorie 

care surprinde şi care creează legături stabile, indestructibile, între centrul şi 

marginile oraşului.  

Astfel sunt cele trei trasee majore pe direcţia  sud-nord, următoarele succesiuni de 

străzi: Calea Turzii – Piaţă Avram Iancu – str.Cuza-Vodă – str.I.P.Voitesti, Piaţă Unirii 

– str.Regele Ferdinand – str.Horea şi str.Andrei Mureşanu – Piaţă Avram Iancu – 

str.Constanţa - str.Someşului – str.Lalelelor. Sensul unora din aceste direcţii s-a 

deteriorat prin instituirea sensurilor unice pentru circulaţia automobilelor, astfel 

încât numai pietonii se pot bucură de succesiunea imaginilor istorice.  

Pe direcţia vest-est am numit trasee următoarele două succesiuni de străzi: 

str.Clinicilor – str.Napoca – Bulevardul Eroilor – Piaţă Avram Iancu şi Calea Moţilor 

– str.Memorandului – Bulevardul 21 Decembrie l989. 

Traseele menţionate mai sus prezintă în mod evident o structura eterogenă, bogată 

în expresia cadrului construit, cu specificităţi ce merită a fi cunoscute pentru a 

putea fi apoi puse în evidenţă. Ele pot crea unicitatea atât de necesară pe care o 

caută azi orice oraş. 

Demersul este original, ne aparţine în totalitate această analiză a spaţiului urban 

clujean. Străzile clujene sunt spaţii identitare, de aceea ele trebuie să devină 

elemente propagatoare, primordiale în practica împărţirii în unităţi teritoriale de 

referinţă.  

Analiza structurii urbane ca parte integrantă a unui sistem socio-spaţial, permite 

relevarea unor continuităţi sau discontinuităţi ale evoluţiei organismului urban, 

pregnant ilustrate de arhitectura fronturilor. 
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3.1.2. Analiză tipologică 

Abordarea structurală este continuată de analiza tipologică a modelelor urbane. 

Identificând tipologiile caracteristice ale ţesutului urban, putem determina 

viabilitatea lor şi de asemenea, posibilităţi de individualizare şi personalizare a 

acestora, în scopul de a defini strategii de urmat, pentru a stabili priorităţile şi 

atitudinile specifice de a găsi modalităţile adecvate care să asigure dezvoltarea 

firească, fără constrângeri şi contradicţii, a oraşului. 

Caracteristicile determinate de relațiile precise dintre clădiri sau parcele, curți, 

grădini, străzi, piețe, definesc piese urbane tip: grupare de serie de edificii, raport 

între clădiri și spațiul neconstruit privat sau public. 

In abordarea analizei tipologice am utilizat ca instrument de lucru limbajul propus 

de K. Lynch pentru identificarea elementelor specifice peisajului urban: 

- parcursuri (paths) – itinerare importante, în general cele mai vechi trasee ale 
orașului, care prezintă pe o bună distanță o definire caracteristică; 

- noduri (nodes) – puncte strategice în peisajul urban, reprezentând întâlniri 
de parcursuri, puncte de ruptură sau singulare ale țesutului urban; 

- sectoare (districts)  - părți din teritoriul urban, identificabile global, în care se 
repetă caracteristici pe o bună distanță astfel încât să fie sesizabile, care pot 
fi zone omogene din punct de vedere morfologic – variația unui tip sau a unor 
tipologii învecinate – sau dimpotrivă zone eterogene. Aceste sectoare pot 
prezenta limite nete - borduri identificabile, sau se pot termina în franjuri 
difuzi; 

- limite (edges) - elemente de margine, borduri, care limitează sectoare ( ele 
pot fi căi de circulație sau schimbări tipologice ale construitului precum și 
rupturi în relief); 

- repere (landmarks) – elemente construite: clădiri excepționale, monumente 
sau părți de monument, dotate cu o formă specială ce facilitează 
identificarea. Piețele, intersecțiile, scuarurile și podurile pot fi și ele repere. 
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Perspectivele specifice, profunzimea lor, sunt deasemenea elemente caracteristice 

care au generat spațiul urban la un moment dat și care îl înscriu ca tip consacrat, 

cu valoare de permanență. 

Realizarea aceastei analize tipologice este originală, pentru că se referă mai ales 

la aspectele calitative ale spaţiului urban şi constituie o bună premisă pentru 

personalizarea acestuia, pentru crearea unei  noi identităţi urbane marcante, fie în 

conformitate cu cea existentă anterior, fie înlocuind-o în funcție de abordarea 

funcțională. 

Părți omogene ale țesutului urban din punct de vedere morfologic, sectoarele 

prezintă alcătuiri specifice de grupări parcelare sau de edificii aflate în relații 

identificabile intre ele sau cu terenul pe care se ridică. Analiza sectoarelor urbane 

înlesnește aprecierea unor elemente de identificare fizico-spațiale caracteristice 

unui oraș, coerente din punct de vedere urbanistic și arhitectural, care pot deveni 

elemente de referință și de evidențiere. Acest mod de analiză permite decelarea 

unor atitudini necesare și posibil de a fi luate în seamă în organizarea dezvoltării 

urbane, se determină elementele de continuitate precum și cele polarizatoare ale 

țesutului urban, se asigură coerența structurii orașului. 

In clasificarea sectoarelor am stabilit criteriile  astfel încât să permită acoperirea cât 

mai precisă a marii varietăți de atitudini specifice, de apropriere a teritoriului 

urban, care de-a lungul timpului, din motive economice, politice și sociale au apărut 

spontan sau prestabilit în municipiul Cluj-Napoca. Am eludat voit aspectele 

cantitative – suprafețele sectoarelor – considerând irelevant acest criteriu, în 

aprecierea importanței unui sector trebuind să primeze criteriul valoric, impactul 

pe care acesta îl poate avea în definirea unei identități. 

Situația de astăzi este prezentată de asemenea și comparativ cu reglementările 

PUG/Cluj-Napoca din 1999, pentru a evidenția disfuncționalitățile ulterioare  

acestuia sau cuprinse în acesta.  

Am defalcat studiul pe zone pe care le-am considerat caracteristice, din punct de 

vedere al conformației reliefului, această atitudine facilitând parcurgerea 

materialului documentar la o scară lizibilă. Prima zonă cuprinde partea de sud a 

municipiului Cluj, se află în general pe teren în pante abrupte orientate spre nord. 
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Zona a doua cuprinde centrul istoric clujean și partea de sud-est a orașului, terenul 

prezentând variații de pante mici și importante zone industriale în curs de 

restructurare spontană. A treia zonă cuprinde partea de sud-vest a orașului, 

puternic amprentată de elementele marcante ale cadrului natural: râul Someș, 

dealul Cetățuii și dealul Hoia. Studiul nodurilor și reperelor stabilește alte elemente 

de identificare specifice  zonelor  mai sus menționate. Reperele sunt apreciate  atât 

din punct de vedere al imaginii de la distanță a zonelor (reper de distanță) cât și din 

punct de vedere al importanței la nivel local, zonal sau global.  

Locuri strategice în peisajul urban, nodurile sunt elemente singulare, fie intersecții 

, fie spații cu identitate ușor de stabilit datorită unei situări diferite, unei funcțiuni 

cunoscute de toată lumea și implicit generatoare de multiple fluxuri pietonale, sau 

singularității în context. Astfel, în absența unor zone istorice de referință, grupări 

de clădiri ușor identificabile, cu impact în orientarea în oraș și în relația cu teritoriul, 

vor motiva instituirea unor „zone de protejare a unei identități”. 

Disfuncționalitățile sunt evidențiate în planșele de sinteză pentru fiecare dintre 

zone în parte, rezultând ca urmare a suprapunerii defalcării pe sectoare a țesutului 

urban peste reglementările PUG 1999. Studiul nostru, prin analizele propuse, 

permite detectarea unor atitudini specifice impuse de interacțiunile dintre sit și 

identitățile de utilizare specifice vieții sociale la un moment dat, în scopul stabilirii 

ierarhiilor în evoluția viitoare a cadrului urban al orașului. Am intenționat prin 

aceste analize complexe, să motivăm păstrarea și argumentarea unor identități 

locale, specifice, cu scopul unor particularizări pregnante. Identificările propuse 

sunt complementare și diferite de cele specifice monumentelor istorice și zonelor 

protejate, deoarece considerăm că orașul este un organism viu, continuu și 

coerent, dezvoltându-se diferit de-a lungul timpului asumând diferențe.  

Menţionez că această modalitate de analiză calitativă a situaţiei existente este 

introdusă în procesul didactic că parte a proiectului de urbanism pe care-l 

coordonez în cadrul disciplinei „Proiectare specializată de urbanism”, anul V de 

studi. Ea a stat de asemenea la baza elaborării studiului de fundamentare al PUZ – 

zone protejate Cluj-Napoca/ Analiză situaţiei existente şi studii de caz, 2003. În 

cadrul acestor proiecte am avut rolul de iniţiator al metodei de studiu şi de 

redactare precum şi pe acela de  coordonator. 
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CLUJ-NAPOCA - STUDIU ISTORICO-URBANISTIC PENTRU PLAN GENERAL DE 

URBANISM 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluția intravilanului orașului.  
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Evoluția tramei stradale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza sectoarelor urbane. 

 



 56 

 

Analiza reperelor și nodurilor urbane.  

 

Analiza critică a unităților teritoriale de referință. 
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3.2. Stabilirea zonelor construite protejate cu valoare deosebită-culturală, 

istorică, arhitecturală și urbanistică pentru PUG Azuga, in cadrul proiectului 

Actualizare PUG si RLU orașul Azuga, 2008 

Spre deosebire de studiul anterior, stabilirea zonelor construite protejate în orașul 

Azuga pune probleme diferite, orașul este nou, apare in secolul XIX iar 

monumentele sale recunoscute sunt puține. Istoria construită încape într-o pagină. 

Ceea ce este deosebit este funcția industrială pe care a avut-o de la început şi 

relieful excepțional care astăzi îi asigură supraviețuirea ca stațiune turistică . Există 

de asemenea o arhitectură vernaculară de foarte bună calitate, deși aflată deseori 

într-o precară stare fizică, care se continuă azi cu case de vacanță realizate într-o 

arhitectură contemporană adecvată zonei. 

 

3.2.1 Istoricul teritoriului administrativ al orașului Azuga 

Oraşul Azuga a aparţinut de-a lungul timpului unor unităţi administrative diferite. 

Astfel, în 1833 făcea parte din comuna  Podul Neagului – ce cuprindea ţinutul de pe 
valea superioară a Prahovei, cu prima reşedinţă la Buşteni, ulterior – în 1874 -
mutată la Sinaia. Până în 1885 Azuga aparţine aceluiaşi teritoriu administrativ (între 
timp reşedinţa de comună Sinaia s-a desprins în 1880 din domeniul Podul Neagului 
şi a dobândit statutul de comună urbană,   iar nouă reşedinţa comunală se mută la 
Comarnic), când se reuneşte cu Predeal, Buşteni şi Poiana Ţapului, pentru a formă 
o nouă comună cu numele Predeal şi desprinzându-se astfel din comuna Podul-
Neagului-Comarnic. În 1889 se schimbă reşedinţa Primăriei comunei de la Predeal 
la Azuga şi se construieşte localul reprezentativ pe un teren pus la dispoziţie de 
Regele Carol I. După desprinderea Bușteniului şi Poienei Ţapului din comuna 
Predeal (1908), Azuga devie comună de sine stătătoare (1912). 

În anul 1929, Azuga aparţine de judeţul Prahova, plasa V – Peleş. După Al Doilea 
Război Mondial Azuga se declara oraş (în 1948), iar în 2003 se declara staţiune 
montană de interes naţional prin HGnr.421 /2003. 
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3.2.2 Scurt istoric al orașului Azuga 

Cele mai vechi afirmaţii despre localitatea Azuga pomenesc de un han construit 
între anii 1720-1725 pe locul unde astăzi se află Biserica Ortodoxă, în zona 
confluenţei celor două râuri care structurează oraşul de astăzi, Prahova şi Azuga. 
Cel mai vechi locuitor despre care se ştie că s-a statornicit aici este Gheorghe 
Zangor (oier bogat , avea 500 de oi ), care şi-a construit în jurul anului 1800 o 
locuinţă modestă, ţărănească, pe malul drept al răului Azuga. Începuturile 
industriilor datează din anul 1830, când se înfiinţează Fabrica de sticlă a lui Aslan. 
Ulterior se construieşte în vecinătatea căii ferate Fabrica de Sticlă (în 1879, firma 
Taranget şi Renard preiau investiția în 1887 iar în 1893 - firma Renard&amp;Co), iar 
în 1895 se înfiinţează fabrica de var hidraulic şi fabrica de ciment. Înfiinţată în 1887, 
Fabrica de postav ocupă un frumos platou în vecinătatea vărsării Azugii în râul 
Prahova, la baza muntelui Sorica. Alte industrii se dezvoltă rapid : în 1887 – fabrica 
de salam, în 1888 fabrica de cherestea şi apoi încă o fabrică de cherestea şi 
chibrituri, amplasată pe valea Azugii. În 1892 se înfiinţează Fabrica de Şampanie, în 
1908 Fabrica de Şamotă, iar între 1898-1900 celebra fabrică de bere a firmei 
Grundt, Rădulescu&Co. 

Deşi a avut o puternică tradiţie industrială, astăzi oraşul Azuga şi-a restrâns acest 
sector de activitate: fabrica de bere S.C.BERE AZUGA S.A., fabrica de produse 
refractare S.C. SINTER REF S.A., Cramele HALEWOOD, S.C. EVEREST , ROPACK S.A. – 
ambalaje carton - , asigură aproximativ 400 de locuri de muncă. Funcţia principală 
a oraşului este acum cea turistică şi este în continuă dezvoltare.  

Denumirea veche a oraşului a fost « Între Prahove » în perioada 1830-1881. 
Conform Direcţiei Judeţene de Statistică Prahova, în 1737 austriecii au construit 
primul drum de căruţe pe Valea Prahovei, iar în 1847 s-a dat în folosinţă şoseaua 
naţională de pe Valea Prahovei, care a fost legată cu Braşovul în 1854 prin şoseaua 
Predeal-Timiş. În 1874 s-a semnat la Bucureşti convenţia dintre România şi Austro-
Ungaria pentru construirea liniei ferate Predeal-Braşov iar în 1881 se deschide Gara 
Predeal, iar în 1882 s-a făcut la Predeal joncţiunea liniei ferate Ploieşti-Predeal-
Timişu de Sus –Braşov. 
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3.2.3. Așezare geografică 

Oraşul Azuga este situat la confluenţa râurilor Azuga si Prahova, la poalele munţilor 
Bucegi, ocupând în principal terasele medii ale celor doua râuri, cu lăţimi cuprinse 
între 200-400 metri. 

Încadrat de versanţi abrupţi impăduriţi, oraşul şerpuieşte paralel cu albia îngustă a 
Azugii, dezvoltându-se pe malul drept al văii acesteia până in zona Intreprinderii de 
postav. Aici, la intersecţia cu drumul principal ce leagă Braşovul de Bucureşti, 
DN1/E15, oraşul ocupă ambele maluri ale văii Azugii, oferind dinspre vest o primă 
imagine cuprinzătoare asupra peisajului inedit care caracterizează întreaga aşezare 
până în zona pârtiilor. 

 

3.2.4. Analiza structurii urbane. Forma urbană. Noduri  

Forma urbană - planul oraşului exprimat prin conturul perimetrului construibil, și 
raportul dinstre străzi şi insule, poartă amprenta înscrierii în acest relief particular. 
Se remarcă o organizare aproape carteziană a planului oraşului,între 
str.Independenţei la sud şi limita nordică a intravilanului, bordată spre sud de o 
structura organică, spre valea Azugii. 

Principala arteră a orasului, strada Independenţei, o axă majoră orientată pe 
directia est-vest, se intersectează perpendicular, la vest, cu str.Victoriei (DN1/E15), 
- aidoma vărsării Azugii în râul Prahova), iar spre est se ramifică în două străzi lungi, 
Ritivoiului si Valea Azugii, care se reunesc către capătul de răsărit al orașului, în 
zona de acces spre cele două pârtii. 

Strada Independenţei pare a mărgini terasa medie de pe malul drept al văii Azugii, 
spre ea coborând şi intersectând-o in unghiuri drepte, dinspre versanţii nordici, 
străzi cu pantă rapidă, paralele cu linia de cea mai mare pantă a terenului. Intr-o 
prezentare de la vest la est, adică dinspre centrul oraşului spre marginea de răsărit, 
aceste străzi sunt : str. 9 Mai,  str. Brânduşei, str. Toamnei, str. Monumentului, str. 
Mioriței si str. Rondului. 

Acestea au în general pantă mare, sunt greu accesibile - de altfel clădirile riverane 
au acces de pe alte străzi, perpendiculare pe ele (așezate in lungul curbelor de nivel 
și permițând astfel distribuția lesnicioasă a acceselor auto si pietonale). 
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O parte din aceste intersecții reprezintă noduri, elemente strategice ale peisajului 
urban , acolo unde ele se învecinează cu monumente de arhitectură, cu clădiri 
importante (liceu) sau cu parviurile acceselor în incintele industriale. In reţeaua 
aceasta ortogonală se inserează alte străzi, paralele cu curbele de nivel şi care par 
a fi fost trasate pe principiul unor diviziuni de loturi considerate echitabile. Distanţa 
dintre aceste străzi scurte, cu orientare est- vest este in general de circa 60 metri 
(excepţie făcând zonele unde neregularităţile terenului au impus devieri de la 
regulă – lărgiri sau îngustări care au determinat lotizări inedite). Aici se remarcă 
străzile Clăbucet şi Parcului , care limitează spre nord oraşul , sunt accesibile din 
proximitatea centrului și în acelaşi timp constituie încântătoare trasee de plimbare, 
oferind largi privelişti spre oraşul din vale şi spre pârtii. Cadrul liniștit, scara 
agreabilă și capetele de perspectivă inedite conferă străzii Muncii o personalitate 
aparte, determinând caracterul local. 

Parcul Orașului, aflat in vecinătatea bifurcației Rițivoiului Valea Azugii, racordează 
cu orașul de jos, prin străzile care-l mărginesc - Toamnei și Monumentului, un nou 
cartier în expansiune spre est si nord, limitat la sud de strada Florilor şi structurat 
de o rețea de străzi dezordonată. 

Strada Valea Azugii delimitează cartierul de blocuri de locuit şi constituie principalul 
acces la pârtiile de schi. 

Organizarea insulelor (– insula = unitate a spaţiului urban reprezantând un grup de 
case înconjurat de străzi–) aflate pe versantul nordic cu expunere sudică şi cuprinse 
între străzile Independenţei, Rițivoiului la sud, Parcului şi Florilor la nord prezintă o 
evidentă coerenţă din punct de vedere al dimensiunii pe adâncime, în jur de 60 
metri. Diferă lungimea lor, variind între 50-700 metri. 

O excepţie pe latura nordică a străzii Independenţei, o constituie insula mare ce 
cuprinde întreprinderea S.C. Sinteref S.A., cu o structură mixtă, laxă, cuprinzând 
loturi, construcţii şi funcţiuni eterogene, copleşitoare prin scara imensă a clădiriilor 
industriale. 

Spre valea Azugii, constituind frontul sudic al străzii Independenţei, se dezvoltă o 
uriaşă insulă a industriilor, remarcabilă prin unicitatea ei şi particularizând silueta 
oraşului Azuga prin masivitatea construcţiilor, prin ineditul arhitecturii, prin relaţia 
reversibilă cu relieful înconjurător. Lipsa trotuarului evocă vechiul traseu al trenului 
cu care soseau muncitorii la fabrici. Parviurile acceselor în incintele industriale 
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constituie adevărate noduri, reperabile și azi, deşi şi-au pierdut semnificaţia iniţială. 
Zona stadionului încheie spre est această insulă. 

În continuare, mărginită de străzile Rițivoiului şi valea Azugii, o altă insula de mari 
dimensiuni, cuprinde într-o structura de maximă eterogenitate, blocuri, case 
individuale şi terenuri neconstruite. 

Spre vest, promontoriul cu vechea postăvărie străjuieşte valea Azugii spre strada 
Victoriei, constituind un nod şi un reper urban important. În această zonă vestică, 
forma urbană prezintă un aspect diferit, străzi radiale converg dinspre calea ferată 
spre DN1 : str.Prahovei, str.Voluntari, str.Gării, aleile dintre blocuri. Aceste străzi 
determină insule cu structuri eterogene, alternând câteva monumente de 
arhitectură (clădiri reprezentative prin scară şi funcţiuni), locuinţe individuale cu 
loturi şi locuinţe colective (blocuri). Piaţa Gării şi parviul bisericii ortodoxe sunt 
noduri importante ale acestei zone, elemente puternice de identificare. 

Un aspect specific al formei urbane a oraşului Azuga îl constituie fragmentarea 
tramei stradale şi a structurii insulelor de către văile pâraie ce coboară pe versanţii 
nordici, văi bordate de fâşii verzi de diferite lăţimi, cea mai importantă dintre ele 
fiind Parcul Oraşului. 

Alte zone verzi , mai mult sau mai puţin structurate, jalonează valea Azugii : 
stadionul oraşului, terenuri de sport, terenuri neconstruite. 

Un aspect inedit îl constituie câteva trasee pietonale coborând spre/peste valea 
Azugii, legând centrul oraşului de incinta fostei postăvării şi prilejuind perspective 
de farmec spre rău în direcţiile est şi vest. 

Alt nod, element marcant, este incinta spitalului (UTR13), trup separat de 
intravilan, în pericol de a fi distrus printr-o amplasare neadecvată a viitoarei 
autostrăzi. 

Cele două cimitire, al eroilor(UTR16) şi al oraşului(UTR11) limitează ca trupuri 
separate, aflate în extremitatea nordică şi respectiv sudică a oraşului, intravilanul 
acestuia. 

Aflată în apropierea sosirii în vârful pârtiei Sorica, stâna Sorica oferă un loc de popas 
special, important de fructificat ca element specific al turismului azugan. 
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Meandrele şerpuitoare ale frumoasei văi a Azugii spre amonte, în direcţia viitoarei 
staţiuni Ștevia, sunt repere de luat în considerare, motivând extinderea 
intravilanului către est cu o salbă de dotări de agrement, în completarea celor 
actuale. 

Relevarea elementelor strategice  – noduri şi a reperelor urbane ale oraşului actual, 
constituie o bază pentru personalizarea strategiei de dezvoltare a oraşului, 
asigurându-i unicitate in competiţia specifică pentru întâietate cu care se confruntă 
în prezent oraşele europene. 

 

3.2.5.Analiza structurii urbane. Sectoare  

Părţi omogene ale ţesutului urban din punct de vedere morfologic, sectoarele 
prezintă alcătuiri caracteristice de grupări parcelare sau de clădiri aflate în relaţii  
specifice între ele sau cu terenul pe care se ridică. Analiza sectoarelor urbane 
înlesneşte aprecierea unor elemente de identificare fizico-spaţiale caracteristice 
unui oraş, coerente din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, care pot deveni 
zone de referinţă şi de evidenţiere. În absenţa unor zone istorice de referinţă, părţi 
de oraş uşor identificabile, lizibile, cu impact în orientarea în oraş şi în relaţia cu 
teritoriul, vor motiva instituirea unor « zone de protejare a unei identităţi «. 

Prin acest mod de abordare se vor decela, în acelaşi timp, atitudinile necesare şi 
posibil a fi luate în scopul organizării dezvoltării urbane, se vor determina 
elementele de continuitate şi cele polarizatoare ale ţesutului urban, se va asigura 
coerenţa structurii oraşului . 

In clasificarea sectoarelor ce caracterizează structura urbană a oraşului Azuga   am 
folosit criteriul tipologiei parcelare şi al raportului dintre clădiri şi tipul de parcelă 
pe care o ocupă în cazul tuturor incintelor industriale închise şi al zonelor de blocuri 
aflate în incinte deschise. 

Am eludat voit aspectele cantitative - suprafeţele sectoarelor, considerând 
irelevant acest criteriu. In aprecierea importanţei unui sector trebuie să primeze 
criteriul valoric, impactul acestuia ca element definitoriu pentru o identitate  
urbană. Am consemnat doar dimensiuni parcelare minime şi  maxime în scopul 
aprecierii scării juste a viitoarelor posibile inserţii. 
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Sectorul cu parcele lungi pe teren plat, cu construcţii izolate (parcela minimă 
cca.350 mp, parcela maximă cca.1500 mp) – reprezintă fragmente dintrun parcelar 
de tip rural, aflat la marginile oraşului, în lungul DN1 spre nord şi sud şi spre est, în 
lungul străzii Valea Azugii. Viabilitatea acestui tip de sector este mai puţin evidentă, 
el prezentând un potenţial important prin situarea în zone largi , plane, aflate într-
o relaţie deosebită de vecinătate fie cu Valea Azugii fie cu străzile de acces. Se 
recomandă înlocuirea treptată a acestui sector cu elemente marcante ce vor 
sublinia intrările în oraş de pe DN1, sau dotări de agrement pe malul drept al râului 
Azuga, spre est. Se recomandă înlocuirea prin comasări de parcele în cazul unor 
dotări urbane importante. 

Sectorul cu parcele lungi pe teren plat, cu construcţii cuplate (parcela minimă 
cca.1000 mp, parcela maximă cca.1100 mp), aceleaşi situări şi recomandări ca mai 
sus. Aici înlocuirea se poate face pe fiecare parcela în parte. 

Sectorul cu parcele lungi pe teren în pantă, cu construcţii izolate (parcela minima 
cca.500 mp, parcela maximă cca.1700 m ), aceleaşi situări şi recomandări ca mai 
sus, excepţia o constituie câteva clădiri specifice zonei, cu cerdac din lemn aflate pe 
latura vestica a străzii Victoriei (DN1) , al caror lot se învecinează cu valea Azugii, 
prilejuind accese pitoreşti către aceasta şi care merită a fi păstrate ca martori ai 
arhitecturii locale. 

Sectorul cu parcele lungi pe teren în pantă, cu construcţii cuplate (parcela minimă 
cca.700mp, parcela maximă cca.1350 m), reprezintă fragmente dintr-un parcelar 
anterior rural, nespecific, el poate înlocuit. Funcțiunea principală in sectoarele de 
mai sus este locuirea. 

Sectorul cu parcele scurte dezvoltat pe teren plat, cu construcţii cuplate (parcela 
minimă cca.700mp, parcela maximă cca. 950mp), e caracteristic frontului nordic al 
străzii Independenţei, spre intersecţia cu DN1. Cuprinde câteva monumente 
monumente de arhitectură (raza de protectie 100m). Funcţiunile sunt mixte : 
locuire, comerţ, servicii. Se propune completarea prin înlocuirea construcțiilor mai 
puţin valoroase, aflate în stare rea, în scopul închegării unei zone centrale de 
impact puternic. Nu se vor accepta interventii decât in urma realizării unui PUZCP 
(plan urbanistic pentru zone construite protejate). 

Sectorul cu parcele scurte pe teren plat , cu construcţii izolate (parcela minimă cca. 
350 mp, parcela maximă cca.1500 mp) s-a dezvoltat în lungul străzilor 
Independenţei şi Rițivoiului. În fronturile nordice, însorite, prezintă o imagine 
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arhitecturală cu specific montan, clădiri parter cu 1 sau 2 etaje, cu acoperişuri în 
două ape cu pante medii, adăpostind funcţiuni mixte, locuinţe şi comerţ sau 
servicii, pensiuni. Se recomandă o îmbunătăţire a relaţiei cu strada: trotuare, 
împrejmuiri, accese auto şi pietonale şi spaţiile plantate. Se va păstra regimul de 
înalţime specific zonei.  

Sectorul cu parcele scurte pe teren în pantă, cu construcţii izolate (parcela minimă 
cca.300 mp, parcela maximă cca.1800 mp), este specific versanţilor nordici cu 
expunere sudică. El prezintă un aspect eterogen din punct de vedere al imaginii 
arhitecturale, de la case cu specific rural la vilă urbană si cabane montane. Regimul 
de înălţime este variabil, de la parter, la parter cu 1 - 2 niveluri, cu sau fără 
mansardă, iar amplasarea construcţiilor este fără aliniere. Se recomandă o 
îmbunătăţire a relaţiei cu strada: trotuare, accese auto şi pietonale,  împrejmuirile 
adecvate. Pentru asigurarea lizibilităţii spațiului urban, se recomandă creșterea 
regimului de înălţime spre intersecţii. Sectorul cuprinde câteva monumente de 
arhitectură (raza de protecţie de 100m). 

Sectorul cu parcele scurte pe teren în pantă, cu construcţii cuplate (parcela minimă 
cca.240mp, parcela maximă cca. 450mp), impune precizarea aceloraşi situări şi 
recomandări ca mai sus. 

Sectorul cu clădiri individuale situate în incinte închise ( parcela minima  cca.8000 
mp, parcela maximă cca.17500mp), cuprinde instituţiile  reprezentative pentru 
sănătate, învăţământ, edilitare: spital, liceu, şcoală, administraţii, biserici. Sunt 
elemente identificabile, clădiri importante, adevărate repere urbane. Se 
recomandă o îmbunătăţire a relaţiei cu strada: trotuare, accese auto şi pietonale, 
împrejmuiri, spaţii plantate, amenajarea mobilierului urban. Cuprinde monumente 
de arhitectură pentru care se propune o rază de protecţie de 100m. 

Sectorul cu clădiri individuale în incinte deschise , este reprezentat de zona gării și 
de zona hotelurilor din vecinătatea pârtiilor. Aici intervenţiile viitoare vor trebui să 
fie realizate prin PUZ pentru stabilirea unor relaţii frumoase şi coerente cu 
existentul, existând pericolul evoluţiei haotice mai ales în zona cazărilor ce tind să 
se aglomereze lângă accesul spre pârtii. Lipsesc amenajările peisagere de calitate. 
Zona Gării merită o atenţie specială, ca important acces în oraş.  

Sectoarele ce conțin construcţii industriale sunt individualizate pentru fiecare 
intreprindere în parte. Reconsiderarea lor funcţională se impune cu necesitate, la 
fel şi păstrarea construcţiilor şi incintelor existente. Adevărate repere urbane prin 
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siluetă şi masă, structurând organizarea urbană şi înscrierea specifică în relief, ele 
trebuie sa devină obiectul unor PUZ-uri, coerente între ele şi în relaţie adecvată cu 
oraşul. Din cauza distanței mari dintre gară și pârtii și în conformitate cu memoria 
locului recomdăm introducerea micului tren ce ducea la fabrici, ceea ce ar constitui 
un bun prilej de personalizare a orașului. Parviurile ce preced accesul în fiecare 
dintre întreprinderi sunt noduri specifice ce pot jalona un parcurs pietonal 
interesant. 

Restructurarea zonelor industriale în obiective turistice de agrement, cazare, 
cultură şi sănătate va spori atractivitatea oraşului Azuga ca unică staţiune turistică 
cu trecut industrial istoric. 

Sectorul eterogen se află la extremitatea vestică a străzii Independenţei. Frontul 
sudic oferă o imagine neplăcută spre Valea Azugii. Aici este necesară 
reconsiderarea relaţiilor spaţiale dintre clădiri și relația cu râul. Se recomandă 
amenajarea unei legături pietonale corespunzătoare cu strada Postăvăriei printr-o 
pasarelă peste valea Azugii. Organizarea unei staţii de trenuleţ, care să preia turiştii 
de la gară spre pârtii, amplasată în spatele incintei bisericii ortodoxe, ar fi un bun 
prilej pentru restructurarea acestui sector. Se află aici câteva clădiri cu specific 
local, care merită să fie revalorizate prin renovare şi refuncţionalizare. 

Sectorul blocurilor în incinte publice prezintă o structură prestabilită în care nu se 
poate interveni decât de manieră peisageră, pentru a îmbunătăţi relaţia între 
clădiri, spaţiile verzi, spaţiile de joc, parcaje şi pentru a asigura locuitorilor de la 
parter o mai bună izolare de traficul auto şi pietonal. Este oportună deschiderea 
unor spaţii comerciale la parterul blocurilor spre strada Rițivoiului , în zona parcului 
oraşului, pentru a activa zona. 

Sectorul zonă destructurată cuprins între străzile Rițivoiului şi Valea Azugii, în 
vecinătatea fabricii noi de bere spre est , prezintă un important potenţial de 
restructurare în zonă turistică de agrement, datorită proximității pârtiilor şi a râului 
Azuga. 

Sectoarele spatiilor verzi, amenajate sau neamenajate , a zonelor sportive , trebuie 
reconsiderate prin amenajări peisagere de calitate şi acroşarea unor funcţiuni de 
agreement şi sport care să le activeze, pentru a înlătura aspectul dezolant din 
prezent, de zone abandonate şi plictisitoare. Se impune introducerea unui mobilier 
urban adecvat, care să permită accesibilitatea şi aproprierea lor de către persoane 
de toate vârstele. Se interzice reducerea suprafeţelor verzi actuale. În acelaşi timp 
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trebuie amenajate văile în lungul pâraielor care structurează o parte din aceste 
zone verzi, prin taluzuri, ziduri de sprijin şi podeţe de traversare. 

Sectoarele incintelor de cimitire se află în vecinătatea DN1. Oprirea sau staţionarea 
autovehicolelor lângă Cimitirul Eroilor, monument istoric, este greu de realizat. Se 
impune rezolvarea accesului şi a staţionării autovehicolelor în vecinătate, şi de 
asemenea este obligatorie crearea unei semnalizări adecvate. 

Sectoarele cu terenuri neconstruite şi în curs de amenajare au un potenţial de 

dezvoltare care trebuie diferenţiat în funcţie de vecinătăţi, pentru a crea o coerenţă 
urbană din punct de vedere funcţional şi arhitectural-urbanistic. 

Sectoarele nu se suprapun peste insule, sunt discontinue, dar atunci când au o 
pondere importantă în lungul străzilor devin elemente evidente de identificare, 
purtătoare de specific local, care trebuie protejate. Potenţialul lor de dezvoltare 
depinde de modul în care vor fi incluse în noua structură funcțională a orașului. 

 

 3.2.6. Monumente de arhitectură 

Lista monumentelor de arhitectură din Azuga, a fost aprobată de Ministerul Culturii 
cu avizul nr. 4277-I.C 16 iulie 1997, în conformitate cu „Lista Monumentelor 
Istorice” avizată de CNMASI în 1992 şi reconfirmată de CNMI în 1996. In 
conformitate cu aceasta, pe teritoriul oraşului Azuga se află următoarele obiecte: 

a.) „Locuinţă orăşenească de factură neoclasică” – Strada Independenţei nr.27, 
construită la începutul sec.al XX-lea, proprietatea Parohiei Azuga, monument de 
valoare zonală, categorie valorică „C”, înscris în listă la indicativul 7 I 1; 

b.) „Locuinţă orăşănească de factura Arta 1900 ” , proprietatea Ion Vasilescu, 
monument de valoare locală, categorie valorică ”„ C ”, înscris în listă la indicativul 
7 I 2; 

c.) „ Locuinţă orăşenească de factură Arta 1900 ”, Strada Independenţei nr.13, 
construită la începutul sec. al XX-lea, proprietatea moştenitorilor lui Ion Tăraş, 
monument de valoare locală, categoria valorică „ C ”, înscris în listă la indicativul 7 
I 3; 
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d.) „ Locuinţă orăşenească de factură sătească ” - Strada Clăbucet nr.10, construită 
la începutul sec. al XX-lea, poprietatea Petre Ibeică, monument de valoare locală, 
categoria valorică „ C ”, înscris în listă la indicativul 7 I 4; 

e.) „ Locuinţă orăşenească de factură sătească”- Strada Clăbucet nr.2 A, construită 
la începutul sec. al XX-lea, proprietatea Lucian Marcu, monument de valoare locală, 
categorie valorică „ C”, înscris în listă la indicativul 7 I 5; 

f.) „ Locuinţă orăşenească de factură sătească ” - Strada Parcului nr.9, construită la 
începutul sec. al XX-lea, proprietatea Ion Seu, monument de valoare locală, 
categorie valorică „C ”, înscris în listă la indicativul 7 I 6; 

g.) „ Locuinţă orăşenească de factură sătească ”, Strada Parcului nr.15, construită 

la începutul sec. al XX-lea, proprietatea Nicolae Irimia, monument de valoare locală, 

categorie valorică „ C ” înscris în listă la indicativul 7 I 7;  

h.) „Căşeria lui Ghimbăşanu ” - strada Muncii nr. 29, construită în 1878, proprietate 

de stat, monument de valoare zonală, categorie valorică „ C ”, înscris în listă la 

indicativul 7 I 9; 

i.) „ Locuinţă orăşenească de factură montană ” strada Brânduşei nr.1, construită 

la sfârşitul sec. al XIX-lea, proprietate de stat, monument de valoare locală, 

categoria valorică „C ”, înscris în listă la indicativul 7 I 10; 

j.) „ Locuinţă orăşenească de factură - Baroc ardelenesc ”, strada Independenţei 
nr.22, construită în 1890, proprietate de stat, monument de valoare locală,  
categorie valorică „ C ”, înscris în listă la indicativul 7 I 11. 

Am prevăzut pentru toate aceste monumente o rază de protecţie de 100 m de la 
limita incintei împrejmuite. Aparţinând unor sectoare urbane diferite, acelaşi tip de 
monument va trebui protejat în mod diferenţiat, în funcţie de caracteristicile 
funcţionale şi tipologice ale ţesutului învecinat. Indicaţiile specifice fiecărui sector 
în parte vor determina atitudini specifice şi în zonele de protecţie a  monumentelor. 
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3.2.7. Monumente şi Ansambluri de Artă Plastică şi cu valoare memorială 

În „Lista Monumentelor şi Ansamblurilor de Artă Plastică şi cu valoare memorială”, 

aprobată conform avizului mai sus menţionat al Ministerului Culturii, este cuprins 

următorul obiectiv:  

a.) „Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial” – amplasat pe DN 1 la 1300 m 

distanță de la centrul oraşului spre oraşul Predeal, datat 1920, monument de 

valoare excepţională, categorie valorică „A”, înscris în listă la indicativul 30 D 0 10. 

În afară de asigurarea zonei de protectie cu raza de 100m de la limita incintei 
împrejmuite, punerea în valoare a acestui important monument memorial impune 
rezolvarea accesului autovehicolelor si parcarea acestora în mod organizat, precum 
şi realizarea unei semnalizari adecvate. Propunem de asemenea realizarea unei 
platforme, alăturată incintei cimitirului, care să permită desfăşurarea adecvată a 
unor comemorări. 

 

3.2.8. Inventarul monumentelor istorice propuse a fi înscrise în lista 
monumentelor istorice, ce va fi actualizată în anul în curs (2009) de către Primăria 
oraşului Azuga, Biroul de Urbanism: 

1. Monumentul eroilor din Războiul de Independenţă compania VIII. Dorobanţi, 
Str.Victoriei nr.54 (în faţa Bisericii Ortodoxe), inaugurat în anul 1905 de consilierii 
comunali; 

2. Monumentul Ecaterina Teodoroiu, str. Rițivoiului nr.9 (în parcul oraşului), 
inaugurat în 1950; 

3. Crucea de la Genune (Monumentul), D.N. 1 Str.Victoriei (lângă podul roşu), 
ridicat în anul 1824; 

4. Monumentul eroilor Reg. 4 Ilfov, la poalele muntelui Sorica, ridicat în anul 1921; 

5. Fântâna de piatră, D.N.1, str. Victoriei nr.32, ridicată în anul 1905, realizată de 
inginer Nestor Ureche. 

Raza de protecţie a acestor monumente va fi de 100 m. 
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3.2.9. Monumente ale naturii 

Prin adresa Consiliului Judeţean Prahova, Muzeul Judeţean de Stiinţele Naturii din 
10.03.1998 sunt indicate următoarele obiective cu regim de protecţie strictă : 

1. Fag secular – Fagus silvatica var. atropurpurea L. – situate în curtea Ocolului 

Silvic ( 1 exemplar); 

2. Brad alb candelabru – Abies alba L. – situat pe poteca Gârlova ( 1 exemplar). 

Măsurile de protejare sunt următoarele: 

a) împrejmuirea arborelui cu un gard de sârmă; 

b) instalarea unei plăcuţe pe care se va scrie denumirea ştiinţifică, cea populară şi 
vârsta arborelui. 

Este interzisă distrugerea sau tăierea arborilor declaraţi monumente ale naturii, 
indiferent de starea în care s-ar afla. 

 

3.2.10. Concluzii 

In stabilirea zonelor construite protejate cu valoare deosebită problema cea mai 
dificilă este cea a determinării categoriilor valorice. Un alt aspect discutabil de 
multe ori este abordarea istorică cu caracter general. Lipsită de multe ori de 
particularizarea necesară, specifică evoluţiei fiecărei localităţî urbane în parte, 
abordarea istorică este înclinată în general spre valorificarea valorile antice şi 
medievale, acestea fiind preferate ca elemente “certe” de identitate şi valoare. 

Din acest punct de vedere, oraşul Azuga este un exemplu interesant, pentru că are 
o zestre construită „istorică” aparţinând “doar” secolului XIX . 

Abordarea pe care o propunem, a analizei tipologice şi structurale, permite 
valorificarea unor identităţi locale, specifice, care - deşi mai noi ca datare istorică, 
pot creea , bazate pe memoria locului şi memoria colectivă, acele particularizări 
necesare care să permită unei comunităţi să se identifice printr-un cadru construit 
( o simplă protejare a unor clădiri sau monumente izolate are caracteristici mai 
degrabă muzeale decât urbanistice!). 
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Acest tip de analiză are drept scop fondarea raportului dintre oraş şi arhitectură, 
considerând obiectele de arhitectură dependente de o logică superioară, a 
raporturilor dialectice dintre ele şi diferitele nivele ale urbanului. 

Fără a stabili limitele precise ale unei anumite zone care ar trebui protejate, 
socotim ca măsură justă abordarea oraşului ca un tot. Fiecare parte componentă 
are un specific, diversitatea fiind o caracteristică plăcută, preferată unei ordini 
monotone. Trebuie să subliniem aceste caracteristici în dezvoltarea viitoare a 
oraşului Azuga şi de aceea este important să le cunoaştem şi să le apreciem. 

Orice apreciere a calităţii spaţiului urban are inerent şi un caracter subiectiv, de 
aceea nu considerăm studiul nostru exhaustiv. Aspecte demografice şi sociale, 
statutul proprietăţii, demersuri culturale, noi informaţii despre fondul construit 
existent, pot aduce date noi şi schimbări de atitudine . 

Fondul construit al oraşului Azuga este valoros, ţesutul urban şi relaţia reversibilă 
cu relieful sunt unice, de o logică impresionantă; el trebuie restaurat, 
refuncţionalizat, pentru a putea îmbrăţişa armonios noile dotări considerate 
necesare.  

Imbunătăţirea aspectului străzilor – mai ales zona trotuare – împrejmuiri, spaţii 
verzi, realizarea unor lucrări de sistematizare vertical (taluzuri, ziduri de sprijin) sunt 
imediat necesare . Cu puţin efort, această staţiune va reuși să constituie un loc 
reprezentativ cu prilejul organizării jocurilor olimpice în Valea Prahovei în anul 
2020. 
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AZUGA -PLAN GENERAL DE URBANISM ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

 

Analiza sectoarelor urbane. 
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Analiza sectoarelor urbane - Detalii. 
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 Analiza nodurilor și reperelor urbane. 
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Capitolul 4. Concursuri de arhitectură și urbanism  

Termenul de design - urban definește, conform „Dictionnaire de l’urbanisme et de 
l’amenagement”  autori P.Merlin si Fr.Choay, un proces de concepere si realizare a 
unor aranjamente fizice care permit organizarea formală a creșterii urbane. Este un 
domeniu de activitate aflat la jumatatea distanței dintre practica de arhitectură, de 
a da formă și semnificație clădirilor și practica de urbanism, de a decide justa 
repartizare a celor necesare dezvoltării. Scopul principal al urban-design-ului este 
de a da sens și coerență spațiului public, de a realiza o expresie formală adecvată - 
care să corespundă timpului și societății care-l generează. Ca orice proiect, 
proiectul de urban-design operează obligatoriu cu două atitudini specifice: analiza 
unei situații existente și propunerea de norme adecvate îmbunătățirii acesteia, în 
conformitate cu cerințele societății și cu modul de interpretare 
spațial/volumetric/formal de care dispune arhitectul prin specificul profesiei sale. 

Am selecționat trei proiecte de urban design – participări la concursuri naționale și 
internaționale de arhitectură și urbanism (unele răsplătite cu premii), pentru a 
exemplifica această direcție de cercetare pe care am urmat-o în cadrul Grupului de 
cercetare si proiectare în urbanism din FAU/UTC-N. Aceasta structură  de cercetare 
este nou înființată , inițiativa realizării ei imi aparține și este prima structură de 
acest fel din facultatea noastră, alcătuită dintr-un colectiv restrâns format din 3 
membrii, arhitecți care au aceleași preocupări profesionale și didactice (la sfârșitul 
acestui capitol prezint structura grupului). 

Menționez că proiectele realizate astfel sunt o modalitate foarte bună de verificare 
a propriilor cunoștințe teoretice și practice, concursurile de proiecte constituind în 
afară de competiția propriu-zisă, un dialog fructuos între specialiști , pe o temă 
dată. Prin publicarea pe internet – uneori - a rezultatelor concursurilor, dialogul 
acesta devine accesibil tuturor. Aceste proiecte sunt un foarte bun material 
didactic, documentar, pe care-l folosim ca exemplificare atât din punct de vedere 
teoretic cât și practic, la disciplinele practice: Proiectare specializată de urbanism, 
Sinteze de proiectare de arhitectură și la proiectele de diplomă pe care le 
coordonăm. 

In calitatea mea de arhitect și cadru didactic la o facultate de arhitectură și 
urbanism, consider că pentru instruirea în profesia de arhitect este foarte utilă și 
necesară verificarea aspectelor teoretice, prin punerea lor în practică, astfel 
dovedindu-le valabilitatea și convingând cu metodele specifice de lucru ale 
profesiei. 



 75 

4.1. Concursul internaţional de arhitectură şi urbanism pentru amenajarea zonei 
lacului Tamula, din oraşul estonian Vöru, organizat de administraţia locală în 
parteneriat cu Uniunea Arhitecţilor Estonieni. 

Proiectul prezentat la acest competiție internațională a obținut Premiul II. În 
elaborarea proiectului ,,Grid’’ ne-am asumat faptul că oraşul este recognoscibil ca 
parte integrată a unui peisaj global, a unui teritoriu, în care se înscrie prin armonie 
şi coerenţă.  

4.1.1. Competiţia 

Această competiția internațională de arhitectură și urbanism a avut ca scop să 
identifice cea mai bună soluţie de amenajare a zonei din jurul lacului Tamula, în 
Mid Võru, în sudul Estoniei. Principalul obiectiv al concursului a fost găsirea unei 
imagini adecvate şi a unei organizări spaţiale remarcabile pentru zona de agrement 
a orașului, care să ia în considerare condiţiile impuse de teren, de clădirile existente 
și de contextul social. 

Modul de structurare funcțională a fost lăsat la alegerea participanților în ideea 
obținerii unei mari varietăți de soluții arhitecturale. 

4.1.2. Caracteristicile principale ale oraşului  Vöru 

Prezentăm într-o descriere succintă ceea ce am identificat ca principale 
caracteristici urbane ale zonei studiate: 

- Un țesut urban prestabilit, clar, grila ortogonală definește oraşul planificat baroc, 
specific secolului al XVIII-lea, cu străzi și insule carteziene, așezat paralel cu malurile 
lacului Tamula; 

-Parcul Kreutzwaldi, aflat în vecinătatea zonei studiate şi "atmosfera liniştită – care 
sugerează un mediu sigur și ecologic"; 

- O mare varietate arhitecturală, determinată de textura materialelor, de scara și 
tipologia diferită a clădirilor; 

- Societate mixtă şi tradiţii locale puternice; 
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4.1.3.  Evidenţierea caracteristicilor 

Am decis evidențierea caracteristicilor prezentate mai sus astfel: 

-Țesutul urban: strada reprezintă cel mai caracteristic spaţiu urban european. Prin 
urmare, am creat străzi noi cu identităţi diferite, pentru mai mulţi turişti și pentru 
mai mulţi rezidenţi locali. Noile insule urbane propuse sunt organizate similar 
structurilor existente din punct de vedere al dimensiunilor și organizărilor 
interioare păstrând raportul specific  dintre spațiul interior, cu caracter privat, și cel 
exterior – public. 

-Spațiile verzi: extindem parcul prin plantații de aliniament în lungul străzilor și prin 
acoperișuri verzi; 

-Mediul ecologic: expansiunea spaţiilor verzi de-a lungul străzilor, în curți și pe 
acoperişurile clădirilor; 

-Varietate arhitecturală: fiecare insulă prezintă caracteristici funcționale și 
arhitecturale puternice, în acord cu aspectele funcționale, cu contextul natural și 
construit, și cu principiile de eficienţă energetică (acoperişuri și terase cu vegetaţie 
şi materiale de construcţie eficiente din punct de vedere energetic); 

-Societate mixtă și tradiţii locale puternice: combinând diferite tipologii 
arhitecturale și de utilizare a terenului, asigurăm o mare diversitate de utilizare a 
spațiului public, pentru orice fel de grupuri și pentru abordări diferențiate, 
încurajând în acest fel democraţia și transparenţa, asigurând coerenţa zonelor cu  
cartierele învecinate și impulsionând susținerea tradiţiilor locale de către localnici 
şi/sau de turişti prin mixtarea funcțională propusă. 

 

4.1.4. Scurtă descriere a conceptului de design urban 

Motto: 

Fiecare oraş este unic, asemenea unui organism viu. 

Concept: 

Dezvoltarea identității unui oraș prin potențarea caracteristicilor sale principale. 
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4.1.5. Scurtă descriere a conceptului de organizare a spaţiului public 

Spaţiul public propus este alcătuit din străzi cu identități puternice. 

Strada Vabaduse, cuprinde "zona recreaţională", ea agregă dotări de sport, 
“ascunse” în colina verde aflată la limita de N-V a străzii, cu clădirile spa și ale 
hotelului. O nouă perspectivă se deschide spre plaja lacului Tamula, fiind exaltată 
de volumul hotelului de şapte etaje.  Pe plajă, pavilionul de pe dig (care permite 
chiar şi în timpul iernii apropierea de apa lacului) marchează axa străzii Vabaduse. 

Strada Vee am numit-o "legătură prietenoasă cu trecutul" și este propusă a fi o 
stradă comercială. Artera principală de circulaţie auto este separată de zona 
magazinelor și expozițiilor printr-un șir de copaci. Ritmul și scara noilor clădiri 
introduse aici sunt similare celor tradiționale, dar prezentând o mare diversitate 
funcțională și arhitecturală (spații comerciale și de expoziție la parter, apartamente 
și birouri la etaje). 

Noua stradă A – deschisă spre "a da o șansă proprietăţii private" –  organizează, 
în vecinătatea proprietăţilor private de pe strada Tartu în maniera tradiţională a 
Oraşului Grădină: construcții pe parcele separate cu funcțiuni de comerţ, hostel-uri 
etc. 

Noua stradă B  – creează  " o nouă perspectivă" și este cuprinsă între Sala de sport 
pentru tenis şi hotelul existent, legând Parcul Kreuzwaldi cu noul hotel. Strada 
asigură accesul principal către Sala de sport ("Colina  sporturilor") şi permite 
parcarea vehiculelor pentru hotelul existent de la malul lacului. 

Noua strada C – "strada conferințelor" –grupează birouri, Centrul de conferințe, 
restaurante, magazine rafinate, şi distribuie locuitorii ansamblului spre 
apartamentele aflate la etajele superioare. Strada este concepută să devină un 
important reper al oraşului. Aici, arhitectura modernă este prezentă în exclusivitate 
și afirmată.  

Plaja este dotată cu piste pentru biciclişti, trasee pietonale, terase cu muzică, fast-
food, locuri de joc pentru copii, terenuri de sport, pontoane care conduc spre 
terase acoperite și un mic pavilion din lemn pentru ceai şi cafea. Trama stradală 
carteziană a orașului este continuată spre plajă prin cele şapte "porţi ale oraşului"–
platforme de lemn care distribuie oameni și activităţi către malurile lacului. 
Continuând axele străzilor principale: strada Karja, aleea Katariina, strada Tartu,  
noua stradă A, strada Vabaduse, noua stradă C și  strada Liiva,  porțile  sunt marcate 



 78 

de obiecte de mobilier urban: fântâni, pergole, pavilioane etc. În lungul malului am 
organizat diferite plaje: cea populară în fața Parcului Kreuzwaldi, cea exclusivistă -  
în faţa noului hotel. Succesiuni de terase cu restaurante de vară și locuri de joc 
pentru copii și mici pontoane agrementează și dinamizează malul Lacului Tamula. 

Scopul principal al proiectului este de a releva frumusețea, poezia malurilor și 
dimensiunile mari ale lacului Tamula - comparabile cu cele ale oraşului Võru – 
folosind expresia vie a arhitecturii moderne, înscrisă în trama urbană barocă 
specifică orașului.  

Străzile noi permit contacte sociale bogate, oferind o mare varietate de imagini 
arhitecturale, în funcție de direcția de deplasare a pietonilor. Ele conectează într-
un mod agreabil zonele înconjurătoare.  

Aceste străzi creează diferite identități urbane, asigură prezența unei  palete largi 
de activități, arhitecturi și repere, deschizând noi perspective urbane. 

Am optat pentru deschiderea de noi străzi, pentru a conecta și articula orașul cu 
frumosul și romanticul lac, pentru a îmbogăți posibilitatea de a avea în același timp 
o mulțime de evenimente și activități, desfășurate separat sau continuu. Clădirile 
nou propuse sunt gândite într-o abordare flexibilă ce permite modificări în timp. 
Spațiul străzii este dinamic, deschis sau închis, cordial prin scară, poate fi însușit în 
diferite moduri și este articulat spre interiorul insulelor, deschis dacă este necesar.  

Noile străzi permit un nou prezent în crearea și dezvoltarea identității 
contemporane ale oraşului Võru. Ele sunt organizate atât pentru traficul pietonal 
cât şi pentru cel auto și sunt mărginite de aliniamente de arbori. Trotuarele largi 
permit amenajarea de terase exterioare în prelungirea spațiilor comerciale și a 
restaurantelor de la parterul clădirilor. 
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4.1.6. Scurtă descriere a modului de constituire a arhitecturii noilor clădiri 

Clădirile sunt organizate în insule. Acest mod de a articula mediul construit permite 
însumarea eterogenă de spații apropriabile în interiorul insulelor urbane: acces la 
parcare, terase, diverse curți de serviciu sau zone verzi. În același timp, epiderma 
exterioară construită poate face referire la contextul urban - strada specializată, 
într-o relație de independență față de spațiile interioare. 

Insula urbană oferă posibilitatea de a construi în etape succesive, precum și 
separarea sau continuitatea spațială și funcțională, permite diversitatea și mixajul 
clădirilor, funcțiunilor cât și a aspectului arhitectural.  

Căutând o identitate urbană puternică, am decis să creăm repere arhitecturale 
memorabile: 

Noul hotel situat la capătul de sud-vest al străzii Vabaduse, deschide prin retragere 
o perspectivă amplă asupra malului lacului Tamula. Parviul din fața intrării 
principale este conceput ca un punct de articulație între plajă, oraș și parc. 
Volumetria propusă sugerează o navă gata de lansare spre lac - privind dinspre oraș, 
un far luminos - privind dinspre lac, sau o poarta - atunci când priveşti dinspre parc. 
Un restaurant situat la ultimul nivel, răspândește lumini multicolore pe timp de 
noapte, în ritmul cântecelor tradiționale și asigură o panoramă completă asupra 
orașului, a lacului și a parcului. 

SPA-ul este o clădire populară, se dezvoltă în continuarea hotelului și în legătură și 
cu acesta. Ușor accesibilă articulează piscine, spații verzi, curți deschise, țintr-un 
amestec de transparențe ce pot anima spațiul străzii. O pasarelă asigură legătura 
între zona deschisă şi verde a "Colinei Sporturilor" și nivelurile superioare ale SPA-
ului. Clădirea este dublată la interiorul insulei de către o parcare de patru etaje, ce 
deserveşte întreaga zonă. 

Centrul de conferințe asigură spații pentru conferințe, birouri, expoziții, mici 
restaurante și magazine specializate, exclusiviste. Volumul din sticlă transparentă 
al centrului sugerează ideea de democrație. 

Birourile mixează spații pentru comerț, la parter, spații de lucru și de locuit la 
nivelurile superioare. Alături de centrul de conferințe contribuie la aspectul 
contemporan al Străzii C. 
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"Colina Sporturilor" închide sub o cupolă vegetală o sală de sport pentru tenis și o 
parcare acoperită. In partea de nord-est, colina include grupul de "case 
prietenoase". Articulând spații comerciale deschise sau închise, expoziții mici, 
aceste clădiri anima strada Vee. Spațiul verde al colinei este accesibil pasarelă, 
platforme si ascensoare,  sugerând continuarea parcului.  

"Casele prietenoase" propuse de-a lungul străzilor Vee, A și C, diverse ca 
arhitectură și funcțiuni, oferă posibilitatea de adecvare a lor unor scopuri diferite,  
articulând această nouă parte a orașului cu zona înconjurătoare într-o relție de 
bună vecinătate.  

Pe dig, un pavilion de lemn marchează axa străzii Vabaduse și reprezintă un 
element important al suitei de noi repere, propuse pentru a evidenția planificarea 
spațială a acestei zone de pe malul lacului Tamula.  

Majoritatea noilor clădiri au acoperișuri vegetale, ce asigură o mai bună izolare 
termică, în acord cu normele de mediu. Materialele de construcție (lemn, piatră, 
beton, sticlă) propuse pentru clădirile noi sunt de randament termic ridicat cu 
posibilități bune de întreținere. Suprafețele orizontale și verticale din lemn 
amintesc de vechile tradiții ale construirii de case de locuit din orașul Võru. 

4.1.7. Date tehnice ale proiectului 

-aria de intervenție: 8 ha. 

-suprafață construită: 11.850 mp.  

-suprafață desfășurată:37.880 mp.  

- noul hotel: 8 etaje, 26,5m.  

- SPA: 1-3 etaje, 11 m.  

- Centrul de conferințe: 2-8 etaje, 11 - 25,5 m.  

- "Colina  sporturilor":1etaj, 10 m. 

-birouri: 3-8 etaje, 12-25 m. 

-"casele prietenoase" 3 etaje, 9m. 

-număr locuri de parcare: 233. 
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Amenajarea spațială a malului lacului Tamula din orașul estonian Voru - locul al 

II -lea 

  

            Vedere aeriană și plan cu situația existentă. 
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            Plan, secțiune și perspectivă cu propunerea de amenajare urbanistică. 
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    Perspectivă spre lac - situație existentă și situație propusă. 
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     Strada "conferințelor" - perspectivă și plan cu amenajarea urbanistică. 
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4.2. Concurs internațional de arhitectură pentru proiectarea Sălii de Concerte 

Arvo Part, prin reconversia Bisericii Sf. Paul din Rakvere, şi pentru amenajarea 

urbană a Pieții Vabaduse (Piaţa Libertăţii) situată în centrul orașului (Rakvere, 

Estonia) 

Administrația oraşului Rakvere/ Estonia a organizat un concurs internațional de 
arhitectură pentru proiectarea Sălii de Concerte Arvo Part, prin reconversia Bisericii 
Sf. Paul din Rakvere, şi pentru amenajarea urbană a Pieții Vabaduse (Piaţa Libertăţii, 
situată în centrul orașului. Scopul concursului a fost de a alege cea mai bună soluție 
care să contribuie la ridicarea calității spaţiului public din oraşul Rakvere.  

Am considerat că pentru a crea o identitate nouă unui spaţiu urban existent și a 
extinde armonios o clădire existentă înseamnă evidențierea circumstanțelor 
existente și punerea în valoare a trăsăturilor lor principale. Propunere noastră a 
constat în crearea unui spațiu continuu pentru muzică și evenimente culturale. 
Aceste evenimente trebuie să fie diverse, inedite, pentru a oferi tutror utilizatorilor 
șansa de a alege (CHOICE) abordarea dorită, în componența, scopul, timpul dorit, 
în spațiul ales. Conceptul proiectului îl constituie relația biunivocă dintre spațiul 
urban si spațiul arhitecturii, de tipul „oglindă în oglindă” (titlul unei melodii de Part). 

Pentru extinderea Bisericii Sf. Paul am propus, la fel ca și în muzică, un laitmotiv: 
porticul, folosit în diferite ipostaze. Am conceput un spațiu continuu, care să 
asigure flexibilitatea totală a activităților ce se desfășoară în clădire. Întreaga 
construcție poate fi folosită ca un întreg, sau poate fi divizată în părți independente, 
fiecare cu program de funcționare diferit, intrări diferite și utilizatori diferiți. 
Imaginea arhitecturală a clădirii noi este austeră, în concordanță cu expresia 
bisericii luterane.  

Un element specific al propunerii, asemănător arhitecturii bisericii, l-a constituit 
folosirea luminii ca element structurant atât în spațiile interioare cât și în 
articularea lor cu spațiul public. 

4.2.1. Caracterizarea ideii arhitecturale 

Motto 

Spațiul se aseamănă cu muzica, este continuu, infinit.  Muzica și spațiul se percep 
în mișcare. 
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Poți să auzi sau să vezi diferit în funcție de distanța de percepție și de direcția de 
deplasare. 

Mișcarea controlată e ca un portativ muzical, creată pentru a induce 
comportamente și a crea impresii, iar perspectivele, cadrele, surprizele ce apar pot 
fi abordate ca o alegere pe care o faci în mișcare. 

 

4.2.2. Concept 

Crearea unei noi identități pentru obiectul arhitectural/spațiul urban presupune 
accentuarea calităților specifice ale situației existente. 

Caracteristici principale ale Pieței Vabaduse: 

- compoziție clasică, statică, riguroasă a arhitecturii clădirilor publice sugerând 
noblețte, calm și seninătate: „Centrul nobil al orașului Rakvere...deschis spre soare 
și aer”;                                      

- atmosfera optimistă, deschidere spre parc, ca „spre un viitor curat și luminos”;   

- teren în pantă; 

- perspective de capăt pentru străzile principale.  

Caracteristici principale ale Bisericii Sf. Paul: 

- simbol al libertății Estoniei; 

- operă importantă a arhitectului Estonian Alar Kotli (de importanță majoră în 
istoria arhitecturii din orașul Rakvere); 

- o prezență cu caracter distinctiv în spaţiul urban înconjurător, reper urban.  

 

Calitatea principală a vieții culturale în Rakvere: 

- Festivalul Arvo Part - cel mai important eveniment cultural internaţional care are 
loc în oraș.  
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4.2.3. Atitudinea adoptată 

Am numit proiectul „CHOICE” pentru că propunem un spațiu continuu, variabil, 
fluctuant, utilizabil pentru evenimente culturale diverse, apropriabil în funcție de 
utilizatori. Am conceput un spațiu continuu dinspre exterior spre interior, pe 
verticală și pe orizontală, de la întuneric la lumină, de la static la dinamic, de la 
monumental la familiar, de la ascuns la expus, de la istoric la actual. În contrast cu 
dinamica funcțională, am folosit un limbaj arhitectural sobru, inspirat din calmul 
compoziției clasice urbane și influențat de minimalismul mistic care caracterizează 
opera lui Arvo Part.  

 

4.2.4.  Descrierea modului de concepere a organizării spațiale a pieții Vabaduse 

Spaţiul public propus  este organizat ca  mișcare controlată. Datorită dimensiunii 
mari a spațiului pieții, am decis fragmentarea funcțională în scopul adecvării ei 
pentru evenimente culturale planificate, dar și eterogene. Acestei frgamentări 
funcționale îi corespunde organizarea spațială în terase. În zona cea mai înaltă am 
organizat Piața culturală, o suprafață plană care facilitează evenimentele în aer 
liber, și de asemenea expandarea spre exterior a activităților Sala Arvo Part. O 
fântână arteziană înconjurată de locuri de ședere, marchează intersecția dintre 
axele străzilor Vadabuse si Tuleviku. Această piață culturală, flancată pe trei laturi 
de clădiri cu caracter public, reprezentând zona oficială a pieţei Vadabuse, va 
conține lucrări de artă decorativă (sculpturi), care dinamizează spațiul public 
auster. În funcție de evenimentele ce se desfășoară în cadrul ei, Piața Culturală se 
poate extinde ocupând tot spațiul învecinat. 

Am amenajat panta terenului articulând piața culturală cu parcul prin gradene și 
trepte, accesibile pietonilor dar și skateri-lor, permițând mișcarea în ritm diferit, 
oferind posibilitatea de oprire, odihnă, permițând deplasări în orice direcție. 
Aceasta zonă „populară” este protejată de aliniamentul de copaci care se află lângă 
străzile Voimla și Vadabuse. Perspective descendente și ascendente unifică 
gradenele cu piața culturală, sugerând posibilități de comunicare și funcționare 
inedite. Canalul cu apă propus, realizat în mici cascade, evocă temporalitate, 
fluiditate, mișcare aidoma muzicii, iar bazinul rectangular de la baza lui reflectă 
clădirile din jur. 

În imediata vecinătate a treptelor, două zone verzi, șiruri de copaci, separă și 
protejează locuinţele colective din zonă. Ele înlătură inconvenienţele relației dintre 
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garaje și alte spaţii nepotrivite cu calitatea de spațiu public a Piaței Vabaduse. 
Aceste zone verzi maschează, pun în plan secund un parcaj cu două nivele 
subterane ce deservește întreaga piață. Am mărit distanța dintre spațiul public și 
locuințele alăturate prin dezvoltarea zonei verzi.  

Totodată am amplificat impactul clădirilor existente, care limitează Piața Vabaduse, 
micșorând distanța percepției lor prin introducerea unor mici repere: fântâni, 
sculpturi, sau vegetație semi-înaltă, pentru a grada și a îmbogăți perspectivele. Am 
închis perspectiva amplă și ușor dezolantă dinspre Școala Gimnazială către parc, 
introducând o nouă construcție în lungul străzii Koidula, pentru a marca accesul în 
parc. Pasajele ce străbat această clădire înspre parc accentuează impactul si scara 
Memorialului celui de-al doilea Război Mondial. Perspectiva lungă spre 
Monumentul Războiului de Independență este fragmentată de zona verde  și de 
aliniamentul arborilor, care creează diferite direcții de percepție.  

Noua Sală Arvo Part extinde Biserica Sf. Paul și continuă aliniamentul acesteia, 
terminând frontul străzii Voimla. Porticul simplu din fațada principală deschide 
întregul spațiu al clădirii multifuncționale spre piața culturală, propunând astfel o 
legătură democratică între interior și exterior.  

O curte deschisă sub portic, amenajată cu sculpturi, creează o perspectivă 
descendentă spre evenimentele artistice de factură “underground”. O alee 
pietonală leagă intrarea secundară de clădirea Kindergarten Kaur . 

În concordanță cu atmosfera „optimistă” a Pieței Vabaduse, am propus utilizarea 
culorilor solare pentru pavaj. Pietre in diferite nuanțe de ocru acoperă suprafața 
pietonală și creează o relație armonioasă cu arborii plantați în aliniament. Sculpturi 
de bronz apar din loc in loc pentru a anima spațiile. Am încercat sa păstrăm un 
acord armonios între suprafețele minerale și vegetale în concordanță cu cele patru 
anotimpuri specifice climei estoniene. 
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4.2.5.  Scurtă descriere a concepției arhitecturale - Sala Arvo Part 

Extinderea Bisericii Sf. Paul este structurată ca în muzică de un leitmotiv - porticul 
-   un spațiu modulat de pilaștri. 

Am ales această imagine datorită transparenței si ritmului pe care aceasta o 
sugerează. Un portic separă două spații dar în același timp le și unește, permite 
ierarhizarea lor și în același timp stabilește conexiuni diverse. Este un loc deschis 
dar in același timp protectiv. Scara acestui spațiu îi dă semnificație, de la 
reprezentativ la privat și intim, poate avea diferite nivele, poate inspira ritmul unor 
deschideri, ferestre și uși. 

Noua clădire ce extinde biserica existentă este gândită ca un spațiu continuu. Am 
ales această abordare pentru a asigura o flexibilitate totală pentru activitățile dorite 
si pentru a lăsa loc celor improvizate. Clădirea poate fi folosită ca un întreg, sau 
poate fi împărțita  în părți independente, funcționând diferit, cu intrări și vizitatori 
diferiți. Spațiul parterului este conceput pentru a surprinde și a informa vizitatorul 
cu activitățile din clădire. O simfonie de spații se relevă începând intrarea principală 
dinspre Piața Vabaduse. Spațiul impresionant și sala deschisă sunt anunțate încă de 
afară prin portic și prin curtea de sculpturi (pe jumătate ascunsă). Lumină, spațiu și 
o bogaţie de imagini farmecă ochiul, iar surpiza cea mai importantă este 
redescoperirea în interior a bisericii Sf. Paul. Imaginea bisericii acompaniază 
vizitatorul la fiecare etaj, oferind diferite perspective. La acest nivel, un spațiu 
continuu leagă mica sală de concerte propusă în biserică (printr-un sistem mobil de 
gradene se permite utilizarea acesteia ca sală de spectacol, alternând astfel cu 
slujbele religioase), cu balconul sălii mari de concerte, galeria de artă și magazinul 
de muzică. Rezultă un spațiu continuu pentru evenimente de mare anvergură, dar 
în același timp, el poate fi fragmentat în spații ce pot fi închise funcționând separat. 
În lateral, lângă galeria de artă, am organizat o intrare secundară - acces la o sală 
pentru  mici evenimente muzicale care au loc la etajul al 3-lea, unde se ajunge 
printr-o scară elicoidală, asemenea celei din turla bisericii și un lift. 

În subsol, se află foaierul marii săli de concerte,  ce oferă posibilitatea organizării 
unor expoziții de artă. Deschis spre exterior prin curtea de la subsol acest spațiu 
activează piața atrăgând trecătorii și popularizând evenimentele din sală. Marea 
sală de concerte este rezolvată  în concordanță cu exigențele contemporane de 
acustică.  
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La etajele superioare (I, II și III) sunt organizate sălile de repetiții pentru dans și cor, 
într-o zonă exclusă circulației publicului, cu acces din zona scenei și artiștilor. Sala 
pentru café-concert și spațiile expoziționale sunt conectate cu balconul bisericii și 
cu logia care se deschide spre Piața Vabaduse. Platforme, scări, ascensoare asigură 
continuitatea acestui spațiu cu holul de la parter, accesibilitatea, flexibilitatea 
pentru diferite moduri de funcționare. Imaginea bisercii este percepută în 
permanență din toate aceste spații, ea este leitmotivul organizării interioare. 

Pe terasa superioară propunem "Micul Templul", un reper important al pieţei 
Vabaduse și al orașului, găzduind camera de muzică Arvo Part. Terasa și o galerie 
deschisă permit extinderea micii săli de muzică către piaţă şi către oraș; de aici 
putem vedea acoperișul și turnurile Bisericii St.Paul şi o panoramă generoasă a 
pieţei, parcului și orașului. Bănci lungi şi mobile permit organizarea de spectacole 
în aer liber la acest nivel.  

Accesele de serviciu se situează opus fațadei principale, ele direcționează spre 
spațiile anexe funcțiunilor principale: birouri, grupuri sanitare, camere pentru 
muzicieni și pentru instrumente muzicale. Această zonă de accese secundare este 
tratată ca un pasaj agreabil spre grădinița din proximitate, având amenajate locuri 
de odihnă și așteptare lângă intrarea artiștilor. 

Limbajul arhitectural interior și exterior al clădirii este subordonat expresiei austere 
a bisericii luterane, și la fel ca în aceasta - subordonat jocului de lumină - importanţa 
principală este axată pe lumină şi verticalitate, ca o aspirație optimistă spre un viitor 
luminos. 

Finisajele propuse fac parte din gama materialelor nobile precum marmura și piatra 
pentru pardoseli, ziduri albe tencuite alături de deschideri mari de sticlă (ferestre 
si uși) ce asigură o imagine senină pentru spațiile interioare. Am propus același 
tratament al suprafețelor din biserica restaurată ca şi în noua clădire, cu scopul de 
a asigura coerență în interiorul întregii clădiri. Toate sălile de concert sunt 
concepute ca "univers al lemnului", pentru a crea o bună acustică. 

Marele portic de la intrarea principală, pereții exteriori și stâlpii sunt placați cu 
cărămidă de același tip și de aceeași culoare cu cea a pereților bisericii. O atmosferă 
de calm și pace domină întreaga imagine exterioară.  
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Am ales această modalitatea de expresie minimalistă în acord cu tendințele 
contemporane și pentru că este în acord cu contextul învecinat și cu expresia 
muzicii lui Arvo Part.  

  

4.2.6. Informații privind sistemul de construcție proiectat și informații tehnice 
(soluţii eco-amiabile si de conservare a energiei) 

Sistemul de construcție este foarte simplu: structură portantă din beton armat 

(stâlpi, grinzi și planșee), zidării din beton placate cu cărămidă și / sau pereţi din 

cărămidă, placaje din lemn utilizate ca protecție acustică. Am propus, de asemenea, 

tâmplării din lemn (ferestre si uși), iar finisarea suprafețelor interioare este în acord 

cu funcțiunile spațiilor – materiale fonoabsorbante și realizată într-o cromatică 

neutră, cu posibilități bune de întreținere (lemn, piatră, beton, sticlă) și care oferă 

o patinare frumoasă în timp. Toate materialele propuse sunt, de asemenea, de un 

randament termic ridicat. 
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Amenajarea Pieței Vabaduse și a Bisericii Sf. Paul din orașul estonian Rakvere 

            Vedere aeriană și plan cu propunerea de amenajare urbanistică. 
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               Perspective și planuri de amenajare a Bisericii Sf. Paul. 
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4.3. Concurs național de urbanism pentru stabilirea temei de proiectare pentru 
Centrul Cultural Transilvania din municipiul Cluj-Napoca 

 

4.3.1. Introducere - amplasament și colocare 

Situl ales pentru noul Centru Cultural Transilvania se află în partea de est a 
municipiului Cluj-Napoca, aproape de centrul orașului, într-o zonă caracterizată de 
tipologii urbane cu caracter rural: străzi lungi cu parcele alungite și înguste, tipice 
pentru liziera urbană care înconjura orașul medieval fortificat. Aceste parcele au 
fost unite și utilizate în diferite feluri pentru noile funcțiuni necesare în secolele al 
XIX-lea și al XX-lea în vecinătatea centrului. Cazarma militară ridicată aici în secolul 
al XIX-lea  ilustrează acest aspect, devenind în timp una din clădirile istorice ale 
orașului. Această clădire cu un singur nivel e principalul factor de identitate al 
amplasamentului pentru Centrul Cultural. Clădirea are o fațadă de mai mult de 70 
de metri lungime, și se învecinează la est cu o clădire  nouă de birouri. 

Amplasamentul de 13.923  mp. se află în frontul de sud al străzii 21 Decembrie fiind 
înconjurat la nord de fosta cazarmă militară, la vest de clădirile Jandarmeriei și a 
clădirii înalte de birouri, la est de mici clădire rezidențiale și de birouri iar la sud de 
strada Năvodari . 

Am propus ca noul Centru Cultural să fie organizat de-a lungul unei străzi noi (noi 

am numit-o strada Filarmonicii) ce unește împreună cu strada Năvodari, 

principalele 2 axe pe direcția est-vest dinspre centrul vechi : strada Eroilor și strada 

21 Decembrie 1989 . In corelare cu Strategia de Dezvoltare Culturală  a municipiului 

Cluj-Napoca propunem realizarea unui ansamblu de clădiri ce să impulsioneze viața 

culturală clujeană, să adăpostească organizații și instituții culturale, sa permită 

dezvoltarea parteneriatelor multiple dintre diverși operatori culturali, mediul 

academic, mediul de afaceri și administrația publică locală, într-o viziune 

multiculturală. Am propus organizarea Centrul Cultural în lungul unei noi străzi, 

perpendiculară pe străzile 21 Dec.1989 și Năvodari. 

Această stradă are rol de distribuire adecvată a circulațiilor auto și pietonale pe 

care le presupune funcționarea unui centru cultural de amploare regională și de 

coagulare în același timp a activităților culturale ce se vor organiza aici. Prin 

orientarea est-vest a străzii introducem totodată permanența soarelui de-a lungul 
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întregii zile, prezență tonică pentru pietonii ce vor aglomera noua arteră culturală. 

Considerăm strada  a fi un spațiu cu adevărat urban, specific orașului european 

tradițional , ea este în concordanță cu caracterul intrinsec al locului și are calitatea 

de a oferi o individualitate marcantă  zonei în care se află. 

Am numit strada  a Filarmonicii , convinși că și prin nume poate deveni un important 

reper clujean.  

Noua stradă are  două sensuri de circulație, carosabil în lățime de 7,00 m și trotuare 

de lățimi variabile, oscilând și legând ca într-o melodie diferitele parviuri ale 

clădirilor riverane  . Muzica , artele plastice, locate în clădiri, pe clădiri, librării, 

tarabe cu cărți, flori, mîncăruri tradiționale, dansuri vor agrementa parcursul străzii 

însorite. Plantația de aliniament îmbogățește imaginea străzii. 

Această stradă nouă, contemporană, al cărei cadru este pe deplin stăpânit din 

punct de vedere arhitectural permite totodată stabilirea unor rapoarte juste atât 

între clădirile ce alcătuiesc ansamblul centrului cultural cât și cu vecinătățile, 

realizând o sutură în țesutul tradițional învecinat.  

Este deasemenea firească realizarea acestei străzi și în același timp specifică 

Clujului, exemple anterioare urmînd aceeași atitudine , vezi str.Nuferilor , str.Joliot 

– Curie și str. Iuliu Maniu, când se deschideau noi străzi cu ocazia implantării unor 

investiții de scară mare. 

Se asigură astfel o distribuție adecvată a traficului auto și pietonal iar noua arteră 
culturală, va adăposti evenimente muzicale, artistice și cinematografice ce 
expandează în exterior din interioarele clădirilor propuse. 

Orientarea nord-sudică a acestei străzi permite pătrunderea permanentă a soarelui 
pe parcursul zilei, favorizând prezența și repausul pietonilor care participă la 
evenimentele culturale.  

Structura nord-sudică a străzii propuse amintește de axele orașului medieval, 
conectând principalele spații publice: Piață vechiului burg (ovár), actuală a 
Muzeului, fosta Piață a Grânelor, și fosta Piață a Guberniului. Amintește de 
asemenea de atitudinea specifică de a deschide noi străzi din secolul al XIX-lea în 
Cluj, când dezvoltarea orașului necesita noi rețele de străzi și clădiri reprezentative 
pentru noua administrație și burghezia bogată, conectându-le în vechiul model 
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urban ; în aceste circumstanțe s-a format o nouă imagine urbană tributare 
arhitecturii și spațiului public (strada) specifice acelei perioade . 

Prezența "străzii Filarmonicii" este în favoarea spațiului urban modern, noua zonă 
oferind o imagine contemporană și coerentă de arhitectură specifică prezentului și 
un nou "spațiu public" adecvat pentru timpurile  de astăzi ale orașului. 

În acest fel am colocat  un nou spațiu contemporan urban, cu o identitate puternică 
într-o zonă eterogenă (din punctul de vedere al clădirilor, al tipologiilor urbane și al 
funcțiunilor). 

Imaginea străzii e îmbogățită de plantațiile de aliniament. 

Două repere majore limitează noua stradă, și sunt proiectate la scara 
împrejurimilor lor, în concordanță cu ierarhia spațială a zonei. În partea nordică a 
străzii, la intersecția cu bulevardul 21 Decembrie 1989, un portic mare închide 
spațiul din față al Filarmonicii, făcând astfel intrarea principală monumentală și 
foarte vizibilă. La capătul sudic, la intersecția cu strada Năvodari, o clădire  
diafragmă - Centru de Conferințe - închide perspectiva înspre un grup mic de blocuri 
rezidențiale. 

Dispunerea verticală a diferitelor straturi spațiale face referire la tradiție. Parterele 
transparente fac vizibile evenimentele culturale din clădirile învecinate, invitând 
pietonii să participe, stimulând conexiuni sociale și atitudini democratice, sigure și 
de prietenie. Elementele surpriză - grădinile verzi de pe terasele superioare ale noii 
clădiri, contribuie la atmosfera plăcută a zonei culturale. 

Imaginea străzi rectangulare e îmbunătățită de lărgirile variabile ale trotuarului în 
fața zonelor de expoziție sau a librăriei (găzduită în Casa Artelor), potrivite pentru 
activități în aer liber iar o mica zonă vede leagă intrarea secundară în Filarmonică 
cu accesul principal la Centrul de Restaurare.  

Această structură urban-arhitecturală permite rapoarte corecte între clădiri la nivel 
local, creând o alăturare potrivită și relații de bună vecinătate, iar la nivel global 
realizează o sutură subtilă în țesutul tradițional din apropiere. 
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4.3.2. Etapizare 

Centrul Cultural este propus a fi realizat în patru etape. Fiecare etapă corespunde 
unei activități specifice, iar clădirile care adăpostesc aceste activități au o identitate 
distinctă : Filarmonica – accentuează performanța artistică, Centrul de Restaurare 
– păstrează tradiția, Centrul de Conferințe – încurajează dialogul,  Casa Artelor – 
creează experimentul  

Prima etapă este cea a Filarmonicii. Accesul principal pentru public în holul mare al 
Filarmonicii, este propus din strada principală, Bulevardul 21 Decembrie, sub forma 
unui portic monumental atașat de monumentul istoric (cazarma militară), limitând 
spațiul liber ce precedă intrarea. În același timp, publicul beneficiază de posibilități 
diverse de a asista la evenimentele de pe strada Filarmonicii în timpul pauzelor de 
la concerte, la diferitele nivele ale holului. Ferestre mari sau logii (care pot fii 
deschise) din foaier, asigură contactul vizual direct cu strada sau cu împrejurimile. 
Sala mică și cea mare de concerte sunt  legate prin holul principal de o cafenea din 
subsol și de Centrul de Restaurare. Accesul auto este rezolvat din noua stradă 
propusă prin intermediul a două rampe cu panta de 15%, cu acces în ambele direcții 
într-o parcare subterană.  

Accesul la curtea de serviciu, necesară descărcării decorurilor, instrumentelor 
muzicale mari, etc, este posibil din noua stradă creată. Aici, mașinile care aparțin 
instituției au rezervate locuri de parcare speciale. Accesul de serviciu în clădire este 
menit să fie cât mai accesibil.  

Numărul total de nivele este opt: trei nivele subterane, patru supraterane și unul 
acoperișul terasă. Acesta din urmă este gândit ca un alt spațiu public pentru diverse 
evenimente culturale, beneficiind de panorame interesante ale orașului.   

Centrul de Restaurare este propus pentru realizare în cea de-a doua etapă. Prin 
supraetajarea monumentului istoric existent – cazarma militară, o clădire pe două 
nivele (nivelul subteran cu arce și bolți specifice arhitecturii transilvănene din 
secolul al XIX- lea) – facem de asemenea o referință și exemplificare a activităților 
ce au loc aici. Un spațiu deschis plantat cu copacii, ce oferă elementul surpriză 
surpriză, leagă la nivelul parterului intrarea la Centrul de Restaurare cu cea a 
Filarmonicii. La nivelul superior al clădirii este prezentă o sală multifuncțională 
dinamică, ce face trimitere la silueta acoperișurilor din împrejurimi, aceasta fiind 
totodată conectată la funcțiunile specifice unui centru de restaurare (depozitare, 
laboratoare, etc). Aceasta are de asemenea o puternică identitate vizuală, făcând 
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parte din mișcarea eterogenă a acoperișurilor istorice ale orașului. Numărul de 
nivele al acestui centru este identic cu cel al clădirii Filarmonicii. 

Centrul de Conferințe – a treia etapă a proiectului este conceput ca o clădire-
diafragmă. Acesta închide perspectiva noii străzi spre strada Năvodari și în același 
timp articulează clădirile rezidențiale existente de noul Centru Cultural. Spațiul 
public aflat la nivelul parterului e un răspuns la vecinătăți, adăpostind activități 
populare. La nivelul superior al aceste clădiri, două restaurante deschid panorame 
asupra orașului. Sălile de conferință au capacități diferite, iar foaierele și holurile 
de intrare permit diverse activități.  

Cea de-a patra etapă a proiectului este edificarea Casei Artelor. Clădirea face parte 

din frontul Bulevardului 21 Decembrie 1989, articulând de asemenea frontul de 

vest al noii străzi propuse. Aici, se află mici apartamente și spații pentru artiști, 

workshop-uri, spații neconvenționale pentru educație artistică și dialog cu publicul, 

expoziții, galerii de artă, librării. 

 

 

 



 99 

4.3.3. Schemă funcțională și spațială 

Ansamblul arhitectural e compus din patru clădiri individuale, legate două câte 
două unde este necesar : Filarmonica cu Centrul de Restaurare, Centrul de 
Conferințe cu Casa Artelor. 

Filarmonica ia parte la scena urbană deschisă din spectacolul orașului, prin "curtea 
din față" și monumentalul său portic. Holul principal leagă cele două săli de 
concerte (una de 1.182 locuri și cealaltă de 500 de locuri). Foaierele celor două săli 
sunt articulate la diferite nivele intermediare ale holului. Activitățile din cele doua 
săli pot avea loc simultan sau separat în aceeași măsură. Pentru evenimentele 
culturale importante, spațiu larg al holului poate susține diferite activități, variind  
între expoziții și spectacole experiment, festivaluri, etc. 

Dimensiunea spațiilor este atenuată de arhitectura minimalistă și lapidară utilizată. 
Transparența spațiului public sugerează deschidere, socializare, egchitate. La 
nivelul parterului sunt spații pentru publicul vizitator: bistro, spații de expoziție, 
toate conectate cu nivelul subteran al Centrului de Restaurare. Facilitățile pentru 
artiști sunt prezente la toate nivelele clădirii. Parcarea subterană are acces 
restricționat către holul de acces al Filarmonicii. Curtea de serviciu face posibil 
accesul de serviciu la clădirea Filarmonicii și la Centrul de Restaurare.  

Centrul de Restaurare este plasat în clădirea monument existentă și deasupra ei, 
prin supraetajare, folosind o structură metalică ușoară. La nivelele superioare sunt 
situate activitățile ce privesc cercetarea și restaurarea, facilități pentru educație 
specifică, și spații pentru diferite organizații din domeniul restaurării. Prin volumul 
său exuberant sala multifuncțională, situată pe nivelul terasei, e menită să fie un 
reper de la distanță în oraș. O sală transparentă leagă centrul de Filarmonică și 
poate susține diferite evenimente culturale. Imaginea refăcută a vechiului 
monument cazon de sfârșit de secol XIX atenuează dimensiunea și 
impenetrabilitatea acestuia (peste 70 de metri de fațadă și nici un acces posibil, 
cota de călcare a clădirii fiind deasupra trotuarului străzii cu peste 150 centimetri). 

Pe lângă funcțiunile specifice obișnuite, Centrul de Conferințe beneficiază de un 
spațiu media, magazine la nivelul parterului și subteranului, facilități pentru 
expoziții , librărie, bistro și două restaurante la  nivelul superior al clădirii. Accesul 
oamenilor și mărfurilor e posibil de pe noua stradă și de pe strada Năvodari. 
Parcarea subterană are un acces restricționat către holul principal al clădirii. Casa 
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scării articulează holul principal de Casa Artelor; cele două clădiri pot funcționa 
împreună sau independent în cazul evenimentelor mai mici.  

În Casa Artelor sunt multiple ateliere pentru artiști, workshop-uri, spații pentru 
educație și comunicare prin artă, săli de expoziție. La nivelele superioare sunt mici 
apartamente pentru artiști. Parterul clădirii este conceput ca un spațiu de reclamă 
pentru oraș: are un important centru de informații pentru turiști. Toată clădirea 
este deschisă pentru public. Holurile generoase sunt adaptabile pentru activități 
variate și întreg spațiul sugerează fluiditate, mișcare, democrație, transparență. 
Acoperișul verde e o zonă recreațională pentru artiștii care locuiesc aici și în același 
timp o atitudine ecologică față de mediu. 

 

4.3.4. Concluzii  

Susținem că strada este un spațiu urban adevărat, specific orașului european 
tradițional , a cărui  consistență împrumută din caracterul intrinsec al zonei, reușind 
crearea un spațiu în care individualitatea este marcantă. Am conceput noul Centru 
Cultural Transilvania în jurul unei noi străzi, pe care noi o considerăm necesară 
pentru buna funcționare a întregii zone, o stradă nouă ce ar putea susține toate 
funcțiile importante care ar fii introduse aici, facilitând traficul pietonal și cel auto 
și distribuția și integrarea corectă în oraș. Numită strada Filarmonicii, cu 
convingerea că ar putea deveni un reper major al municipiului Cluj-Napoca, această 
stradă are o identitate puternică datorită noilor funcțiunile pe care le cuprinde 
(multiplu centru cultural) și noii imagini arhitecturale contemporane. Acesta a fost, 
credem noi, motivul aprecierii muncii noastre, demonstrată de premiul primit 
(Premiul I ex equo) . Porticul monumental,  ce precede parviul  Filarmonicii, a fost 
propus de asemenea ca un reper major, prin cromatica intensă, scara 
monumentală, transparența care anulează severitatea fronturilor cu expunere 
nordică din care face parte și semnificație, vezi clădirea istorică învecinată – cazonă 
prin destinație anterioară și ostilă ca imagine. Am sugerat de asemenea o posibilă 
imagine pentru noua arhitectură care ar trebui realizată: un limbaj minimalist, în 
concordanță cu vremurile austere, noi și vechi  (zidul cu goluri puține a fost o 
imagine caracteristică a arhitecturii din Cluj-Napoca). 

Spațiul urban specific țărilor europene , din care facem și noi parte, este compus 
din străzi și piețe. Strada este un spațiu reprezentativ major, care poate integra o 
sumă mare de funcțiuni, adăugând valoare calității vieții urbane clujene. 
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Concurs pentru stabilirea temei de proiectare a Centrului Cultural Transilvania - 

locul I 

Amplasament și etapizare propunere. 
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 Perspective propunere  
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  Planuri și perspectivă propunere. 
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Secțiuni și perspectivă propunere. 
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4.4. Fişa structurii de cercetare GCPU 

 

GRUP DE CERCETARE ÎN URBANISM 

 

Contact 

Adresă Cluj-Napoca, Strada Observatorului, nr. 34-36, 400500  

Facultate 

Department 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism 

Departamentul de Urbanism 

Telefon 0740042565 

Fax 0264 402 558 

Director Conf. Dr. Arh. Mihaela Ioana Maria Agachi 

e-mail mihaela.ioana.agachi@arch.utcluj.ro 

Domenii de expertiză 

Cercetare / dezvoltare în domenii fundamentale: urbanism și planificare teritorială; 

Consultanță în urbanism și planificare teritorială; 

Cercetare / dezvoltare în domenii aplicative: (A) Proiecte de amenajare a teritoriului 
la nivel național; (B) Proiecte pentru planificare urbană și amenajarea teritoriului 
inter-județean, județean și a teritoriului de frontieră; (C) Proiecte de planificare 
urbană și amenajare a teritoriului inter-urban, inter-comunal, a teritoriului 
metropolitan și a teritoriilor peri-urbane; (C) Proiecte pentru Planuri urbanistice 

https://intranet.utcluj.ro/mail/src/compose.php?send_to=mihaela.ioana.agachi@arch.utcluj.ro
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generale (PUG) și Regulamente locale de urbanism; (E) Proiecte urbanistice zonale 
(PUZ); (F) Proiecte urbanistice de detaliu (PUD); (G) Proiecte privind protecția și 
dezvoltarea patrimoniului construit; 

Proiectare în arhitectura construcțiilor civile și restaurarea patrimoniului construit; 

Proiectare în design urban. 

Echipa și competențe cheie 

 Conf. Dr. Arh. Mihaela Ioana Maria Agachi – profesor al Facultății de 
Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, Director al Departamentului de 
Urbanism din cadrul F.A.U. și coordonator Erasmus. Printre domeniile de 
cercetare aprofundate se numără studiile privind design-ul urban și de 
amenajare a teritoriului. Proiectele sale vizează atât domeniul arhitecturii, cât 
și cel al restaurării patrimoniului construit și al design-ului urban. Este 
certificată ca Arhitect cu drept de semnatură, membru al Ordinului Arhitecților 
din România și Urbanist, membru în Registrul Urbaniștilor din România, fiind 
abilitată în realizarea documentațiilor pentru proiecte de tipul: (A) Proiecte de 
amenajare a teritoriului la nivel național; (B) Proiecte pentru planificare urbană 
și amenajarea teritoriului inter-județean, județean și  a teritoriului de 
frontieră; (C) Proiecte de planificare urbană și amenajare a teritoriului inter-
orașe, inter-comunale a teritoriului metropolitan și a teritoriilor peri-urbane; 
(C) Proiecte pentru Planuri urbanistice generale (PUG) și Regulamente locale 
de urbanism; (E) Proiecte urbanistice zonale (PUZ); (F) Proiecte urbanistice de 
detaliu (PUD); (G) Proiecte privind protecția și dezvoltarea patrimoniului 
construit; e-mail: mihaela.ioana.agachi@arch.utcluj.ro 

 Prep. Drd. Arh. Octav Silviu Olănescu – doctorand în arhitectură, preparator 
în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism, Departamentul de urbanism, cu 
preocupări în cercetare în domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului, 
dezvoltare sustenabilă, energie verde. Este certificat ca Arhitect cu drept de 
semnătură și membru al Ordinului Arhitecților din România. e-mail: 
octavolanescu@yahoo.com 

 Prep. Dr. Arh. Vlad Sebastian Rusu – doctor în arhitectură, preparator în 
cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism, Departamentul de arhitectură, cu 
preocupări în cercetare în domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului și 

https://intranet.utcluj.ro/mail/src/compose.php?send_to=mihaela.ioana.agachi@arch.utcluj.ro
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istoria urbanismului. Este certificat ca Arhitect cu drept de semnătură și 
membru al Ordinului Arhitecților din România. e-mail: 
vlad.rusu@arch.utcluj.ro. 

Strategia grupului 

Grupul de cercetare își propune derularea într-un cadru organizat activitatea de 
cercetare în urbanism, participare la competiții naționale și internaționale pe teme 
urbanistice și arhitecturale, elaborare a documentațiilor de urbanism și arhitectură. 

Proiecte reprezentative 

 Concursul Internaţional de Urbanism, deschis pentru amenajarea spaţială a 
malului lacului Tamula, în oraşul Voru, Estonia, 2008- premiul al II-lea; 

 Concursul Internaţional pentru reconstrucţia Bisericii Sf. Paul, Rakvere, 
Estonia, 2009- participare; 

 Concursul Internaţional Memorialul Aeronauticii, Bucureşti, 2009- participare;  

 Actualizare PUG. Şi RLU. Oraş Azuga, Judeţul Prahova-2009; 

 Concurs Internaţional pentru stabilirea temei Centrului Cultural Transilvania, 
Cluj-Napoca, 2010- premiul I; 

 Studiul de fundamentare istorico- urbanistic pentru P.U.G. al Municipiului Cluj-
Napoca, 2010.  

Rezultate semnificative ale activităţii grupului  

 Articole:  
 

1. “Grid” – Acta Technica Napocensis, vol. 52 (2009), ISSN 121-5848. 

2. “Choice”- Participation at the international architectural competition for the 
urban development project of Vabaduse Square/ town Rakvere/ Estonia în Acta 
Technica Napocensis, vol. 54, Nr. 3 (2011), ISSN 121-5848. 



 108 

3. “Continuity and discontinuity in public space. The Transylvania Cultural Center 
in Cluj-Napoca”- Acta Technica Napocensis, vol. 55, nr. 4 Civil Engineering, 2012,  
ISSN 121-5848, pp. 308-322. 

4. “Urban Design - Methodology of a Project“ - Acta Technica Napocensis, vol. 56, 
nr. 3, 2013, ISSN 121-5848, pp. 7-15 . 

 

 Premii concursuri internaţionale: 

1. Premiul al II-lea la Concursul Internaţional de Urbanism, deschis pentru 
amenajarea spaţială a malului  lacului Tamula, în oraşul Voru, Estonia, 2008; 

2. Premiul I la Concursul Internaţional pentru stabilirea temei Centrului Cultural 
Transilvania, Cluj-Napoca, 2010. 

  

 Expoziţii internaţionale: 

1. Voru, Estonia- Muzeul regional din Voru- 2008-  Concursul Internaţional de 
Urbanism, deschis pentru amenajarea spaţială a malului  lacului Tamula, în oraşul 
Voru, Estonia;  

2. Talinn, Estonia- Galeria de Arhitectură şi Design din Voru- 2008- Concursul 
Internaţional de Urbanism, deschis pentru amenajarea spaţială a malului  lacului 
Tamula, în oraşul Voru, Estonia; 

3. Rakvere, Estonia- “Virumaa Museums Gallery”- 2009- Concursul Internaţional 
pentru reconstrucţia Bisericii Sf. Paul, Rakvere, Estonia; 

4. Talinn, Estonia- “Estonian Museum of Architecture”- 2009- Concursul 
Internaţional pentru reconstrucţia Bisericii Sf. Paul, Rakvere, Estonia. 
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 Expoziţii naţionale: 

1. Bucureşti- Muzeul Aviaţiei 2009- Concurs pentru realizarea Memorialului 
Aeronauticii Bulevardul Aviatorilor, Bucureşti; 

2. Cluj- Napoca, Timișoara, Baia Mare, Oradea și Zalău - Expoziţia “Concursul de 
arhitectură pentru spaţiul public”- organizată de Ordinul  Arhitecţilor din 
România- participare cu Concursul Internaţional de Urbanism, deschis pentru 
amenajarea spaţială a malului  lacului Tamula, în oraşul Voru, Estonia. 

Oferta către mediul economic 

Cercetare / dezvoltare 
in domenii 
fundamentale 

Urbanism şi planificare teritorială 

Cercetare / dezvoltare 
in domenii aplicative 

Proiect urbanistic de detaliu (P.U.D.), Proiect urbanistic 
zonal (P.U.Z.), Proiect urbanistic general (P.U.G.), 
Regulament  local de urbanism (R.L.U) 

Consultanţă  Urbanism şi planificare teritorială 

 

Expoziția “Concurs de arhitectură 
pentru spațiu public” organizată de OAR Timișoara, Piața Operei 2013 (stânga) și 
Cluj-Napoca, Piața Unirii 2012 (dreapta) – participare cu proiectul participant la 
Concursul internațional de arhitectură pentru amenajarea spațială a lacului 
Tamula, Voru Estonia. 
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Imagini cu echipa noastră în laboratorul de cercetare.  
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Capitolul 5. Activitatea de coordonare a cercetării 

 

O direcție importantă, aplicativă si originală în cercetare a fost  inițierea unui 

Workshop internațional numit Questions, desfășurat anual începând cu anul 

universitar 2011-2012. Am inițiat acest Workshop în cadrul departamentului de 

urbanism și apoi l-am extins în cadrul FAU. Acest demers a stimulat cercetarea și 

schimbul de idei mai ales în rândul tinerilor doctoranzi, propunând dezbaterea unor 

aspecte specifice învățământului de arhitectură și urbanism, atât din punct de 

vedere al aspectelor didactice cât și de cercetare.  În contextul acestei activități am 

propus temele dezbaterilor, am organizat și coordonat editarea publicațiilor, am   

fost rewiewer si chairman. In colaborare cu o echipă care și-a pus la punct , treptat, 

o logistică de operare,  am asigurat în fiecare an o bună desfășurare a 

evenimentului, numărul participanților crescând simțitor. Ne-am bucurat de 

participarea colaboratorilor Erasmus din Belgia,  Franța și  Ungaria, a colegilor de la 

Facultățile de Arhitectura din București(UAUIM) ,Timișoara(UPT) și a colegilor de la 

Facultățile de Geografie și de Sociologie de la UBBCluj. Lucrările prezentate la 

aceste workshopuri sunt verificate și apoi acceptate spre publicare. Publicarea 

lucrărilor se face într-un volum special în cadrul revistei Acta Tehnica Napocensis 

Civil Engineering&architecture a UTC-N, revistă cotata B+ și indexată international 

(Copernycus). Dorim să lărgim sfera de participare astfel ca pluridisciplinaritatea 

specifică domeniului arhitecturii și urbanismului să fie evidențiată și prin 

participarea Facultăților de inginerie civilă, edilitare, drumuri și poduri, tehnologie, 

inginerie urbană și dezvoltare regională din UTC-N la dezbaterea unor teme 

comune de actualitate pentru învățământ și cercetare, cum este cea propusă 

pentru anul acesta: dezvoltarea durabilă. 

Un ajutor esențial în această inițiere și apoi organizare l-a constituit experiența 

îndelungată câștigată în calitate de responsabil FAU cu relațiile internaționale, la 

început în programe Tempus, apoi în programe Erasmus. 

Am propus derularea acestui eveniment cu ocazia sesiunii de diplome, pentru a 

permite un dialog real despre învățământ și cercetare, ilustrat și de rezultatele 

obținute de studenți la terminarea facultății, aflați la pragul de trecere spre 

aplicarea celor învățate, în propria carieră.  
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Prezint in continuare tematica și modul de organizare al celor trei Workshopuri 

finalizate (2012, 2013, 2014) precum si propunerea pentru cel de-al patrulea ce va 

avea loc în acest an la sfârșitul lunii iunie.  

 

5.1. Primul Workshop Internațional QUESTIONS, Cluj-Napoca, România 

4-7 iulie 2012 

Tendințe în învățământul superior de arhitectură și urbanism 

Între cercetarea fundamentală și cercetarea prin design 

Cu ocazia sesiunii de susținere a proiectelor de diplomă ale Facultății de Arhitectură 

și Urbanism din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, propunem o întâlnire a 

profesioniștilor (cadre didactice și cercetători) din învățământul superior european 

de arhitectură și urbanism. Considerăm că această întâlnire poate constitui prilejul 

comunicării și dezbaterii unei palete largi de experiențe legate de cercetarea în 

învățământul de arhitectură și urbanism, o bună ocazie de a disemina noile 

atitudini. Dorim să investigăm domeniul profesional, limitele acestuia, diferențele 

și specificitățile tendințelor actuale în învățământul superior de arhitectură și 

urbanism. 

Care sunt provocările cărora cercetarea în arhitectură și urbanism le poate 

răspunde în viitorul apropiat? Cum evoluează cercetarea în relație cu practica 

arhitecturală și urbanistică și care sunt cele mai recente contribuții aduse de 

cercetarea românească la aceste abordări? Ne vom opri asupra acestor întrebări 

investigând tendințele în arhitectură și urbanism care direcționează eforturile 

universitarilor și ale practicienilor spre a găsi răspunsuri la provocările viitoare. 

Teme propuse: 

• contribuții ale cercetării în învățământul superior de arhitectură și urbanism; 

• anticipând viitorul prin noile provocări adresate cercetării; 

• arhitectură și urbanism, limite, suprapuneri și determinări; 
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• cercetarea prin design, recunoaștere, relativitate, diseminare; 

• către un proces didactic flexibil în arhitectură și urbanism. 

Lucrările Workshop-ului vor fi publicate într-un număr special al revistei 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Acta Technica Napocensis. 

 

5.2. Al doilea Workshop Internațional QUESTIONS, Cluj-Napoca, România 

14-16 iulie 2013 

Interferențe în arhitectură și urbanism. Învățământ și cercetare în arhitectură 

Anunț 

Avem plăcerea de a lansa invitația la cea de a doua ediție  QUESTIONS, o serie de 

workshop-uri internaționale organizate de Facultatea de Arhitectură și Urbanism a 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Evenimentele vor avea loc în 14, 15 și 16 iulie 

2013. 

Evenimentele workshop-ului 

Ziua 1 – expoziția proiectelor de dilomă 

Ziua 2 – conferință și masă rotundă 

Ziua 3 – tur ghidat 

CALL FOR PAPERS 

Conferința și masa rotundă din 15 iulie intenționează să reunească profesioniști și 

cercetători internaționali, activi în învățământul superior de arhitectură, în 

cercetare, în proiectare și design și/sau alte domenii conexe, pentru a explora 

interferențele acestor domenii precum și provocările cu care se confruntă. Invităm 

contribuții sub forma unor prezentări de 20 de minute, abordând una sau ambele 

teme de mai jos: 
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• masa rotundă: concepte, procese și sisteme de învățare în învățământul de 

arhitectură, reflecții și răspunsuri la provocările mediului construit și ale 

comunității profesionale; 

• conferință: obiecte, subiecte și metode în cercetarea de arhitectură și urbanism, 

în cadrul programelor doctorale și/sau al altor contexte ale cercetării. 

Așteptăm cu interes propuneri ale cercetătorilor și ale studenților/candidaților 

doctoranzi din orice zonă a științelor umaniste arhitecturale. 

Rezumatele lucrărilor, care nu trebuie să depășească 300 de cuvinte, vor fi trimise 

pe adresa questions@arch.utcluj.ro, până în 15 mai. 

Propunerile vor include o scurtă biografie a autorului (autorilor), aproximativ 100 

de cuvinte, împreună cu informații referitoare la afilierea acestuia (acestora) și 

informații de contact. Limba lucrărilor va fi engleza sau franceza. În urma recenziilor 

Comitetului Științific, anunțurile privind acceptarea lucrărilor vor fi trimise înainte 

de 20 mai. 

Paticiparea la toate evenimentele workshop-ului este gratuită. 

TEMA WORKSHOP-ului: Expresii - Comportamente – Comunități 

Spațiul în care trăim s-a format în timp, prin suprapunere și acumulare. Frontiera 

fizică dintre proprietatea publică și cea privată sau dintre înăuntru și afară este 

atenuată. În arhitectura contemporană, peretele nu mai este o limită. Spațiul 

comunitar este un cadru al vieții, care susține, prin elemente de limbaj și gesturi 

semnificative, viața unui grup de oameni, care, în același timp, ca utilizatori, îl 

investesc cu calități și uneori îi dau formă, conform propriilor lor nevoi, interese și 

exigențe, definind ceea ce în mod obișnuit numim identitate. Odată apropriat, acel 

spațiu devine expresia fizică a unei istorii specifice, a unor anumite tradiții și idei. 

Prin el, trecutul respiră, prezentul trăiește și viitorul e imaginat. Astfel funcția, rolul 

și semnificația mediului construit înseamnă mult mai mult decât faptul de a 

constitui un spațiu cultural, arhitectural sau urban valoros. Valoarea simbolică 

rămâne și ea discutabilă. Centralitatea, oricum am defini-o, e contrazisă de 

fluiditate. Non-locul se opune locului. Astfel, în spiritul celor de mai sus, propunem 

o incitantă căutare a surselor potențiale care pot deveni repere și ocazii de a ne 

mailto:questions@arch.utcluj.ro
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identifica, și care dau formă unei dimensiuni simbolice a spațiului pe care îl locuim. 

Dorim să căutăm împreună spațiile semnificative ale comunităților de ieri și de azi, 

într-o dezbatere despre interferențele și implicațiile acestora în arhitectură și/sau 

urbanism. 

PUBLICARE POST-EVENT 

După eveniment și în urma procesului de recenzie, lucrările in extenso ale mesei 

rotunde și ale conferinței vor fi publicate într-un număr special al revistei Acta 

Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture ISSN 1221-5848 (revistă 

indexată internațional).  

 

Pentru a trimite o lucrare, vă rugăm să urmați instrucțiunile din Guide for authors 

și Paper template. Vă rugăm să găsiți aceste documente pe site-ul revistei, Journal: 

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/. 

Termenul de trimitere a lucrărilor pentru acest număr special al revistei este 15 

septembrie 2013. 

 

5.3. Al treilea Workshop Internațional QUESTIONS, Cluj-Napoca, România 

8-9 iulie 2014 

Continuitate și Discontinuitate în Spațiul Urban  

Timpul se scurge mai repede în oraș, schimburile sunt mai intense, astfel încât 

singura constantă e continua schimbare… 

Dragi colegi, 

Continuăm seria Workshop-urilor Internaționale QUESTIONS, organizate de 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

Dorim să creăm un spațiu al schimburilor și al dezbaterilor profesionale care să 

încurajeze și să stimuleze cercetarea și predarea-învățarea de calitate în 

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/
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învățământul superior de arhitectură. Cea de a treia ediție va avea loc în 8 și 9 iulie, 

2014.  

CALL FOR PAPERS 

Tema acestui an abordează problema (dis)continuității în spațiul urban. Istoria 

orașelor și istoria civilizațiilor sunt unul și același lucru. Pentru culturile urbane, 

orașul nu este altceva decât materializarea unui mod de viață prin tradiție și valori 

culturale. Astăzi, chiar și culturile care trăiesc înafara istoriei aspiră la ceea ce am 

putea numi mirajul orașului contemporan. În sens tradițional, în timp ce satul e 

disipat, orașul e concentrat, iar în timp ce satul trăiește în conumiune cu natura, 

orașul e prin definiție antropic. Timpul trece mai repede în oraș, schimburile sunt 

mai intense, astfel încât singura constantă e continua schimbare. Regula 

permanentă a orașului e readaptarea și flexibilitatea. Un oraș care nu se adaptează 

va muri. Acest proces implică atât continuitate cât și discontinuitate, uneori întregi 

populații urbane fiind alungate sau înlocuite de nou-veniți. Astfel, înțelegerea 

climatelor sociale și mentale e esențială pentru a înțelege cum un oraș a devenit 

așa cum este. Din punct de vedere morfologic, cele mai multe dintre structurile 

spațiale ale orașului istoric implică ideea de țesut continuu, format din ceea ce 

numim insule urbane, străzi și piețe, disprețuitor numite urbanism “închis” de către 

gânditorii moderniști. Astăzi, versiunea lor de urbanism “deschis” e considerată ca 

discontinuă și ca una dintre principalele surse ale segregării în interiorul orașelor. 

Cu toate acestea, continuitatea și discontinuitatea nu sunt neapărat calea cea bună, 

respectiv calea cea rea, și nici una nu este absolută: în oraș nu există nici 

continuitate perfectă nici discontinuitate totală. 

Invităm contribuții de cercetare care pot contura o înțelegere proaspătă a unei 

perechi dialectice – continuitate și discontinuitate – care a fost adesea în miezul 

discursurilor teoretice și practice despre mediul construit. Așa cum s-a subliniat mai 

sus, admițând că atât spațiile urbane perfect continue, cât și cele total discontinue 

sunt utopii în egală măsură, ambiguitatea termenului (dis)continuitate poate servi 

ca sinteză a perechii dialectice și ca alegorie a complexităților orașului. 

Propuneri din partea cercetătorilor și a studenților/candidaților doctoranzi din 

orice zonă a științelor umaniste arhitecturale precum și din partea profesioniștilor 

în arhitectură și în învățământul superior de arhitectură sunt așteptate cu mult 
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interes. Lucrările propuse pot să abordeze subiecte sugerate în următoarele trei 

secțiuni, precum și aspecte conexe acestora: 

URBS – CIVITAS 

metafora “țesutului urban”: cum relevă (dis)continuitatea spațiul urban ca 

țesătură – rezultat al acumulărilor, al creșterii graduale, al substituirilor subtile, dar 

și al unei texturi complexe de fragmente juxtapuse, uneori segregate de falii, fizice 

sau sociale, viduri, bariere, fisuri? Poate fi regăsită continuitatea creând noi 

legături, “cusături”? 

comunități locale: care este relația dintre (dis)continuități și crearea de locuri 

semnificative? ce ne pot învăța despre (dis)continuitățile urbane tipolgiile și 

dinamica relațiilor de vecinătate? 

politici și legislație urbană: care este impactul asupra mediului construit a 

succesiunii diferitelor regimuri politice și paradigme ale planificării – cu 

(dis)continuitățile lor inerente? 

 

ARHITECTURA ÎN ORAȘ 

trăind cu patrimoniul: dacă putem înțelege continuitatea ca permanență a valorilor 

culturale, aceasta nu înseamnă în nici un caz că ar fi un sinonom al stagnării ci, mai 

degrabă, un posibil atribut al schimbării; cum este patrimoniul, atât cel remarcabil, 

cât și cel “minor”, afectat de ciclurile de folosire – abandon – refolosire, sau de 

procesele de degradare – mutilare – reabilitare/restaurare/regenerare? 

context: cum poate focalizarea atenției pe conceptul de context (fie fizic, politic, 

socio-economic, cultural etc.) să faciliteze abordarea (dis)continuităților dintre 

clădiri și siturile lor, dintre rețele și teritoriile pe care le acoperă, sau dintre 

proiectarea de arhitectură și cea de urbanism? 

peisaj: de asemenea, poate focalizarea atenției pe conceptul de peisaj să faciliteze 

înțelegerea (dis)continuităților dintre entități teritoriale aparent opuse ca natură și 

cultură, mediu urban și mediu rural, dintre excepțional și obișnuit? 
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PRIVAT – PUBLIC 

pasaje și tranziții: dacă continuitatea în spațiul urban se poate obține printr-o 

dispunere atentă a pasajelor, a tranzițiilor, a spațiilor intermediare, ar putea 

privilegierea “intermediarului” și a “hibridului” să faciliteze accesibilitatea și 

continuitatea în spațiul public și între spațiul public și cel privat? 

arta (participativă) și spațiul public: ar putea intervențiile critice ale artiștilor în 

spațiul public să deturneze semnificații obișnuite, ierarhii instituționale, relații de 

putere asociate anumitor spații urbane, instalând astfel (dis)continuități temporare 

care să reveleze realități urbane eclipsate sau neglijate? 

PREȘEDINTE WORKSHOP 

Conf. Dr Arh. Romulus ZAMFIR – decan FAU  

COMITET ȘTIINȚIFIC 

Conf. Dr Arh. Mihaela Ioana AGACHI – organizator 

Prof. Dr Arh. Raf DE SAEGER, KUleuven 

Conf. Dr Arh. Adrian IANCU 

Prof. Dr Arh. Adriana MATEI 

Prof. Dr Arh. Mircea MOLDOVAN 

Prof. Dr Arh. Fabien PALISSE, ENSA Clermont-Ferrand 

Lect. Arh. Serban TIGANAS 

Conf. Habil. Dr Arh. Dana VAIS 

Conf. Dr Arh. Romulus ZAMFIR 

COMITET ORGANIZATORIC 

Conf. Dr Arh. Mihaela Ioana AGACHI 

Asist. Drd. Arh. Andreea MOTU 
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Lect. Dr Arh. Paul MUTICA 

Lect. Dr Arh. Dana OPINCARIU 

Asist. Drd. Arh. Alice OPRICA 

Lect. Dr Arh. Cristina PURCAR 

Asist. Drd. Arh. Mihai RACU 

 

E-mail: questions@arch.utcluj.ro 

Rezumatele lucrărilor, care nu trebuie să depășească 300 de cuvinte, vor fi trimise 

pe adresa questions@arch.utcluj.ro, până în 15 mai 2014. Propunerile vor include 

o scurtă biografie a autorului (autorilor), aproximativ 100 de cuvinte, împreună cu 

informații referitoare la afilierea acestuia (acestora) și informații de contact. Limba 

lucrărilor va fi engleza sau franceza. În urma recenziilor Comitetului Științific, 

anunțurile privind acceptarea lucrărilor vor fi trimise înainte de 20 mai. Participarea 

la workshop este gratuită. 

În urma procesului de recenzie, lucrările in extenso ale Workshop-ului vor fi 

publicate într-un număr special al revistei Acta Technica Napocensis: Civil 

Engineering & Architecture ISSN 1221-5848 (revistă indexată internațional). Pentru 

a trimite o lucrare, vă rugăm să urmați instrucțiunile din Guide for authors și Paper 

template. Vă rugăm să găsiți aceste documente pe site-ul revistei, Journal: 

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/. Termenul de trimitere a lucrărilor pentru 

acest număr special al revistei este 15 septembrie 2014. 

 

 

 

 

 

mailto:questions@arch.utcluj.ro
mailto:questions@arch.utcluj.ro
http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/
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5.4. Al patrulea Workshop Internațional QUESTIONS, Cluj-Napoca, România 

23-24 iunie 2015 

Dezvoltare Sustenabilă și Mediul Construit  

Dragi colegi, 

Continuăm seria Workshop-urilor Internaționale QUESTIONS, organizate de 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

Dorim să creăm un spațiu al schimburilor și al dezbaterilor profesionale care să 

încurajeze și să stimuleze cercetarea de calitate și predarea-învățarea de calitate în 

învățământul superior de arhitectură. Cea de a patra ediție va avea loc în 23 și 24 

iunie, 2015.  

CALL FOR PAPERS 

Tema din acest an aduce în prim-plan problematica dezvoltării durabile în cadrul 

arhitecturii și al urbanismului. Conceptul dezvoltării durabile este unul destul de 

general, de unde și multitudinea de definiții și interpretări. Cele trei componente 

ale conceptului – cea socială, cea economică și cea ecologică – tind să creeze o stare 

conflictuală în cadrul acestuia. Tratate separat, obiectivele celor trei componente 

tind să concureze între ele; astfel, scopul dezvoltării durabile necesită o abordare 

integrată, sensibilă în egală măsură față de fiecare dintre cele trei componente, prin 

urmare o atitudine generoasă față de generațiile viitoare. 

Prin intermediul Workshop-ului de anul acesta încercăm să găsim răspunsuri la 

unele dintre întrebările ridicate de practicile și teoriile actuale în domeniile 

urbanismului, arhitecturii și design-ului, și să formulăm noi întrebări despre relația 

dintre dezvoltarea durabilă și mediul construit. Workshop-ul dorește să examineze 

aspectele ambientale, sociale și economice care trebuie integrate în 

conceptualizarea mediului construit. Confruntați cu dezvoltarea orașului, urbaniștii 

și arhitecții trebuie în primul rând să producă medii construite în care aspectele 

ambientale sunt o parte esențială procesului de design, fiind integrate astfel încât 

să asigure atât starea de bine a oamenilor cât și protecția ecosistemelor naturale. 
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Invităm contribuții care pot contura o înțelegere nouă a dezvoltării durabile în 

relație cu mediul construit (atât ca teorie cât și ca practică), la scări diferite, de la 

regiunea urbană la obiectul de arhitectură și la design-ul de interior. 

Propuneri din partea cercetătorilor și a studenților/candidaților doctoranzi din 

orice zonă a științelor umaniste arhitecturale precum și din partea profesioniștilor 

în arhitectură și în învățământul superior de arhitectură sunt așteptate cu mult 

interes. Lucrările propuse pot să abordeze subiecte sugerate în următoarele două 

secțiuni, precum și aspecte conexe acestora: 

DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI URBANISMUL 

- aspecte morfo-funcționale 

provocările densificării centrelor urbane; conversia funcțională și restructurarea 

frișelor industriale urbane; smart growth - controlul creșterii urbane; aspecte 

legate de ecologia urbană și de biodiversitate; planificarea intermodalității în cadrul 

mobilității urbane. 

- aspecte sociale și normative 

încurajarea participării comunităților locale la luarea deciziilor legate de 

dezvoltarea urbană; problema orașelor în recesiune; problema gentrificării urbane; 

interacțiuni între urbanism și activismul urban; integrarea obiectivelor sustenabile 

în politicile și legislația urbană; predarea sustenabilității în urbanism. 

- aspecte ale peisajului 

landscape urbanism; urbanismul și calitatea peisajului; definirea obiectivelor de 

calitate a peisajului și integrarea acestora în politicile și în legislația urbană; 

dezvoltarea și implementarea de noi tehnologii și instrumente în planificarea și 

managementul peisajului. 

DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI ARHITECTURA 

- design pentru sustenabilitate 

concepte contemporane ale design-ului sustenabil - zero-waste, design for 

environment, designing out waste etc.; probleme ale sustenabilității în design-ul 
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și/sau în arta contemporană; centre pentru biodiversitate și ecologie urbană; uzine 

de reciclare a deșeurilor; topografia, spațiile verzi și proiectarea de arhitectură. 

- dezvoltând patrimoniul arhitectural 

politicile patrimoniale ca instrumente ale dezvoltării urbane; învățând din 

înțelepciunea locală (a construirii); turism cultural și dezvoltare durabilă; intervenții 

mici și temporare ca strategii ale dezvoltării durabile; noi conceptualizări ale 

“calității” și ale “valorii” în arhitectură; estetica reutilizării; design pentru “a doua 

viață”. 

- inginerie, tehnici și sisteme constructive sustenabile 

integrarea sistemelor pentru energii regenerabile și a altor aspecte ecologice în 

proiectarea mediului construit; sisteme constructive sustenabile; “clădiri verzi”; 

impactul arhitectural al infrastructurii energiilor regenerabile. 

PREȘEDINTE WORKSHOP 

Prof. Dr Arh. Romulus ZAMFIR – decan FAU  

COMITET ȘTIINȚIFIC 

Conf. Dr Arh. Mihaela Ioana AGACHI – organizator 

Prof. Dr Arh. Raf DE SAEGER, KUleuven 

Enseign. Arh. Patrick THEPOT, ENSA Grenoble 

Prof. Em. Dr Arh. Adriana MATEI 

Prof. Dr Arh. Romulus ZAMFIR 

Conf. Dr Arh. Adrian IANCU 

Lect. Arh. Serban ŢIGĂNAŞ 

COMITET ORGANIZATORIC 

Conf. Dr Arh. Mihaela Ioana AGACHI 
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Conf. Dr Arh. Dana OPINCARIU 

Lect. Dr Arh. Cristina PURCAR 

Lect. Dr Arh. Paul MUTICĂ 

Asist. Dr. Arh. Octav OLĂNESCU 

Asist. Drd. Arh. Andreea MOŢU 

Asist. Drd. Arh. Alice OPRICĂ 

Asist. Drd. Arh. Mihai RACU 

 

E-mail: questions@arch.utcluj.ro 

Rezumatele lucrărilor, care nu trebuie să depășească 300 de cuvinte, vor fi trimise 

pe adresa questions@arch.utcluj.ro, până în 1 mai 2015. Propunerile vor include o 

scurtă biografie a autorului (autorilor), aproximativ 100 de cuvinte, împreună cu 

informații referitoare la afilierea acestuia (acestora) și informații de contact. Limba 

lucrărilor va fi engleza sau franceza. În urma recenziilor Comitetului Științific, 

anunțurile privind acceptarea lucrărilor vor fi trimise înainte de 5 mai. Participarea 

la workshop este gratuită. 

În urma procesului de recenzie, lucrările in extenso ale Workshop-ului vor fi 

publicate într-un număr special al revistei Acta Technica Napocensis: Civil 

Engineering & Architecture ISSN 1221-5848 (revistă indexată internațional). Pentru 

a trimite o lucrare, vă rugăm să urmați instrucțiunile din Guide for authors și Paper 

template. Vă rugăm să găsiți aceste documente pe site-ul revistei, Journal: 

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/. Termenul de trimitere a lucrărilor pentru 

acest număr special al revistei este 15 septembrie 2015. 

 

 

 

mailto:questions@arch.utcluj.ro
mailto:questions@arch.utcluj.ro
http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/
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5.5. Anexă - Workshop Internațional QUESTIONS 2012-2015 
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Capitolul 6. Planuri de evoluție și de dezvoltare a propriei cariere profesionale, 
științifice și academice 

 

În conformitate cu activitatea depusă până în prezent, intenționez să continui 
direcțiile principale de acțiune care caracterizează cariera mea didactică. Doresc în 
continuare să îmi împart  preocupările profesionale între învățare continuă, spre 
descoperirea unor noi aspecte teoretice  care să lărgească orizonturile cunoașterii 
specifice fiecăreia din  disciplinele didactice  pe care le predau, și cercetarea în 
arhitectură și urbanism, prin intermediul structurii de cercetare pe care am 
înființat-o deja în cadrul FAU/UTCN și al Workshop-ului International Questions, pe 
care l-am inițiat acum 4 ani și se derulează anual. 

Din punct de vedere al carierei universitare, doresc sa îndrum doctorate în 
domeniul arhitecturii, cu precădere în direcția atât de nouă la noi în țară, aceea  a 
istoriei și evoluției constituirii spațiului construit urban cercetate de arhitecți, 
precum și a reintegrării edificiului în context urban și teritorial, direcție căreia mi-
am dedicat întreaga activitate de cercetare de până acum. Pe lângă această direcție 
principală, doresc de asemenea să devin profesor universitar, fapt care în afară de 
a constitui o apreciere a carierei personale,  permite întărirea structurii 
departamentului de Urbanism în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din 
UTC-N și a evoluției acestuia.  

 

6.1. Direcții de cercetare 

Grupul de cercetare GCPU al cărui director sunt, îşi propune derularea într-un cadru 
organizat a activității de cercetare în arhitectură și urbanism, participarea la 
competiţii naţionale şi internaţionale pe teme arhitecturale și urbanistice, 
elaborarea documentaţiilor de arhitectură și urbanism. 

In acest scop doresc sa lărgesc componența grupului pentru a elabora proiecte de 
complexitate mare și să găsesc posibilități de dotare cu aparatura necesară – 
programe de calcul adecvate redactării performante. 

Temele de cercetare principale pe care le vom urma sunt: 

  -  istoria arhitecturii; 
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  - istoria spațiului construit urban; 

  -  investigarea și înțelegerea  modului de devenire a spațiului arhitectural și a celui 
urban; 

  -  modalități de apreciere a calității spațiului construit: de la clădire – local, la oraș 
și teritoriu – global; 

  -  relația analiză complexă –stabilirea de norme, specifică procesului de proiectare 
în arhitectură și urbanism; 

  -  aspectele lizibilității spațiului construit. 

Aceste direcții de cercetare vor fi posibil de urmat de asemenea de catre viitorii 
doctoranzi pe care doresc să-i îndrum în cadrul școlii doctorale din UTC-N.  Temele 
propuse sunt cu caracter general, ele pot evolua la nivele diferite, de la local la 
global, în funcție de preocupările și interesul fiecărui candidat în parte. 

Intenționăm să elaborăm un Atlas al Clujului – o devenire istorică și morfologică a 
orașului cu reprezentări grafice adecvate înțelegerii în profunzime a evoluției 
formei urbane, a structurii fizice construite. Acest volum se dorește a fi realizat într-
o echipă pluridisciplinară, de aceea  vom solicita colaborarea în cadrul proiectului 
de realizare a lui a unor specialiști de la universitățile clujene: UBB, USAMV, UAD. 

De asemenea vom elabora fascicole de curs pentru disciplinele didactice la care 
colaborăm și pe care le dorim de foarte mare actualitate. 

 

6.2. Direcții de predare 

În prezent predau cursuri și discipline de proiectare la Facultatea de Arhitectură și 
Urbanism, departamentul de Urbanism. Astfel în anul I de studii predau disciplinele 
introductive în domeniul urbanismului, anume Elemente de mediu în semestrul I și 
Evoluția orașului în semestrul II, în anul IV - cursul opțional Orașul 
contemporan/sem.II și Sinteze de proiectare (proiectare complexă de arhitectură), 
sem/I și II iar în anul V, Proiectare specializată de urbanism, îndrum de asemenea 
lucrări de diplomă și de licență ale studenților arhitecți. 

În afară de noțiunile necesare teoretice și practice, aceste discipline au rolul de a  

conștientiza studentul arhitect despre necesitatea cunoașterii domeniilor conexe 
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(urbanism, inginerie urbană, geografie urbană, etc.), în ideea specifică a 

continuității spațiale. 

Astfel viitorul arhitect va dezvolta capacitatea de a sesiza interdependența dintre 

arhitectură și urbanism, necesară în formarea profesională a arhitectului. Viitorul 

arhitect își îmbogățește astfel metodele de lucru prin completarea cu atitudini 

specifice domeniului urbanismului: teoretice, concrete, operaționale si critice, prin 

aplicarea metodelor de investigare, observare si analiză, prin realizarea unor 

exerciții complexe de observație a relațiilor de interdependenţă dintre elementele 

mediului înconjurător într-o situaţie existentă, de la simplu spre complex, de la local 

la global și de a lua deciziile juste și adecvate pentru soluționarea problemelor pe 

care le ridică dezvoltarea durabilă. 

Prezint în continuare propunerile de programe masterale pe care dorim să le 

inițiem în vederea diversificării programelor educaționale ale FAU/UTCN. De 

asemenea doresc să extind aceste direcții de predare în cadrul unor cursuri post-

universitare pentru cei care lucrează în administrația publică și în gestiune urbană.  

Aceste masteruri sunt necesare în ideea abordării pluridisciplinare specifice 

profesiei de arhitect, ele vor deschide calea colaborării încă de pe băncile facultății 

între viitorii arhitecți, peisagiști, geografi, sociologi, designeri, ingineri. 

Aceste propuneri au fost elaborate în cadrul consiliului departamentului de 

urbanism / FAU / UTCN: 
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6.3. Direcții aplicații practice 

Principala preocupare în direcția aplicațiilor practice, o va constitui dezvoltarea în 
continuare a workshop-ului internațional Questions, prin lărgirea interesului 
pentru o participare pluridisciplinară a specialiștilor interesați în aspectele legate 
de învățământul superior de arhitectură și urbanism din țara noastră, de 
provocările pe care le ridică în fața cercetării dezvoltarea durabilă cu aspectele 
ecologice intrinsece și de dialogul la nivel european în decelarea atitudinilor juste 
în acest sens. Este un demers important mai ales organizatoric, deoarece 
presupune găsirea fondurilor necesare și a timpului adecvat,  independent de 
modul de desfășurare a orarului  anului universitar, dar potrivit cu acesta. 

Intenționăm de asemenea să dezvoltăm programe internaționale de colaborare cu 
alte facultăți de arhitectură din Europa, în afara programului Erasmus – în care 
suntem foarte activi. 
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