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Abstract. The phenomenon examined in this paper refers to design
principles areas that are affected by environment-related factors and that
need to be reinvented. A radical change of the planning process is
suggested, because of the crisis that affects the classical notion of housing,
rewritten repeatedly during the last century. Analyzing the implications of
the phenomenon we immediately notice that the focal point becomes the
process (living form) rather than its skin (actual case). Reactive design, as a
response to this phenomenon is a process that takes place in the heart of the
crisis, therefore is significantly influenc ed by it. This response c ritically
filters the equation factors and becomes more than a simple taxonomical
summation of the main characteristics that archetypal activities present.
The aim of this paper is to find plausible answers for the current issues of
our built society. The approach implies an investigation of the actual
design, focused on various areas, illustrated through a number of case
studies. A careful attention is also paid to the impact that new methods of
architectural design have upon the housing process, generally considered
as a community unifying phenomenon, with all the implications that it
entails: socio-cultural, economical, bioclimatic, sustainable.
Key words: Reactive design, research by design, emergency, green

architecture.
1. Provocările crizei

raţionalismul funcţionalist cu valenţe voit
lirice, dar cu o estetică limitată, aservită
culturii totalitare şi unui abstract specific
naţional propovăduit din raţiuni ideologice,
practica românească de arhitectură, în
ambele ei ipostaze, de teorie şi practică, a
pierdut transferul de fond dintre cele două
curente, odată cu toată bogăţia semantică a
acestora. Perioada imediat următoare
căderii regimului comunist a încercat
recuperarea unor principii şi valori preluate
din societăţile vestice dar care a eşuat de
cele mai multe ori într-un consumatorism

Înainte de toate, lucrarea de faţă
analizează o serie de teorii distincte ale
fenomenului
global
al
locuirii
contemporane, plasat sub semnul distinct al
crizei. Analiza se va referi la practica din
România, în mod particular, care a fost
privată de perioada de schimbare de
paradigme care a cuprins sfârşitul
curentului
modernist
şi
începutul
postmodernismului, care au marcat evoluţia
societăţii occidentale şi, implicit, fenomenul
de zvoltării glob ale . Îngheţată în
57

Urbanism. Arhitectură. Construcţii • Vol. 3 • Nr. 4 • 2012 •

capitalist duse la extrem. Peisajul
arhitectural rezultat după douăzeci de ani
de tranziţie reflectă minima preocupare a
societăţii româneşti contemporane şi,
implicit, a arhitecturii, fie ea oficială sau
privată, pentru calitatea fenomenului
locuirii, ignorând cu desăvârşire aspectele
marginale ale acestuia – locuinţele sărăciei
extreme, locuirea de urgenţă, dezvoltarea
haotică a periferiilor, migraţia rural-urban,
segregarea locuirii pe criterii etnice sau
rasiale etc.

fundamentale ale faptului-de-a-fi-în-lume
postulate de Martin Heidegger în Fiinţă şi
Timp, (Heidegger, 2003) îmbracă în prezent
o formă abstract instrumentală, indiferentă
la temeiul său ontic şi prea puţin sensibilă la
adevăratele probleme ale perioadei actuale.
Criza în care este proiectată societatea
contemporană indică nevoia tot mai acută a
recuperării fenomenului originar al locuirii,
atent la spaţiu şi timp, adecvat nevoilor
muritorilor şi rânduit cât să primească
prezenţa divinilor.

Lucrarea de faţă se plasează în punctul de
tangenţă al multiplelor aspecte care
gestionează
procesul
de
proiectare
contemporan,
investigând
în
mod
programatic
specificul
preocupărilor
arhitecturale care pot transcede criza
instaurată în societate de factori multipli.
Abordarea noastră îşi propune să identifice
contextul spaţial şi temporal în care aceste
fenomene au un impact major asupra
practicii arhitecturale, printr-o interpretare
proprie facilitată de teoriile bine irigate
ideologic pe care le invocă. Frecvenţa tot
mai mare a dezastrelor naturale sau
provocate de om din ultima perioadă,
diminuarea accelerată a resurselor necesare
susţinerii existenţei umane la un nivel optim
sau fenomenele extreme care afectează
teritorii vaste sunt de interes nu numai
pentru filozofia post-modernă sau regizorii
de film, ci şi pentru toţi factorii de decizie de
la nivel politic, social-economic sau cultural.

În prezent, numele mari ale practicii şi
teoriei de arhitectură contemporane
promovează ideea de proiectare activă în
folosul comunităţii, fiecare aducând o nouă
abordare care să genereze un fundament
comun pentru un deziderat devenit
imperios necesar. Fără precedent în ultimele
secole, drama conştiinţei că există o
ameninţare globală iminentă la adresa
umanităţii şi că sistemul nu poate oferi
garanţia păstrării vieţii la un nivel echitabil
pentru toţi locuitorii planetei, fiind chiar
depăşit în a soluţiona problemele apărute, a
condus arhitecţii la aprofundarea unei
metodologii de răspuns eficiente pentru
noile constrângeri. De aceea, considerăm că
a venit momentul unei regândiri a
metodologiei de planificare şi proiectare şi a
unei reorientări a domeniilor teoretice şi
practice ale arhitecturii în sensul găsirii unor
soluţii eficiente de locuire
şi a unor
instrumente de intervenţie adecvate
situaţiilor actuale, ancorate în realitate şi
relaţionate reactiv cu aceasta.

În vreme ce pesimiştii ne atrag atenţia
asupra faptului că locuim aceeaşi lume
fragilă şi că, pentru a ajunge în anul 2050
menţinând acelaşi ritm de consum, am avea
nevoie de aproximativ trei lumi echivalente
cu cea actuală, activiştii cer găsirea unor
soluţii rapide care să transceadă diferenţele
multiple care pot apărea între diversele
culturi care populează mapamondul şi care
să ofere un grad ridicat de universalitate.
Fenomenul locuirii, ca atâtea alte însuşiri

1.1. Reacţii academice
Există în momentul de faţă o puternică
implicare a mediilor academice din ţările
privilegiate în regiunile defavorizate ale
globului, prin metode pragmatice care
vizează de cele mai multe ori îmbunătăţirea
calităţii
mediului
construit.
Practica
desfăşurată de centrele de proiectare din
universităţi, realizată în detaliu şi extrem de
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responsabil faţă de implicaţiile socialeconomice şi impactul asupra mediului, este
dublată de sisteme complexe de cercetare
interdisciplinară.
Sunt
explorate,
în
permanenţă, soluţii şi scenarii multiple de
intervenţie pentru fiecare situaţie în parte.
Concluziile intervenţiilor de acest gen arată
că prin focalizarea interesului asupra
speculării particularităţilor climei locale şi a
utilizării materialelor adecvate, se pot obţine
reduceri semnificative de costuri în cadrul
procesului de construcţie, extrem de utile în
regiuni în care acesta este dezvoltat
incipient comparativ cu logistica specifică
ţărilor de origine ale proiectanţilor. De
aceea, o atenţie deosebită este acordată
utilizării
tehnicilor
tradiţionale
de
construcţie preluate prin investigarea
resurselor arhitecturii vernaculare. Simultan
se urmăreşte încurajarea meşteşugurilor
locale, căutând estetici contemporane
pentru tectonica tradiţională a materialelor
locale.

„varianta arhitecturală a fundaţiei Doctori
fără frontiere” (Miyake, 2009, pag. 115),
arhitectul nipon promovează cu succes o
practică arhitecturală fondată pe explorarea
conformării specifice a adăpostului de
urgenţă în funcţie de contextul în care este
inserat. Strategiile fundamentale pe care îşi
centrează demersul sunt guvernate de
tandemul format de salvarea şi protejarea
imediată a supravieţuitorilor şi rezolvarea
anticipativă a problematicii sinistraţilor.
Ca puncte tari ale discursului, Ban insistă pe
„flexibilitate şi durabilitate ca fiind noile
deziderate ale comunităţilor post-dezastre –
o societate în care oamenii înţeleg că
dezastrele pot lovi oricând” (Miyake, 2009,
pag. 115) ceea ce duce la necesitatea
stringentă de a avea indivizi bine pregătiţi şi
spaţii bine echipate pentru orice solicitare
extremă, lucru ilustrat elocvent de
intervenţiile sale din Turcia (1999), India
(2001), Indonezia (2004), China (2008) sau
Japonia (2011).

Pornind de la premiza că traiul sănătos şi
sigur este privilegiul unui procentaj redus
din întreaga populaţie a globului şi că
resursele sunt insuficiente pentru a construi
în mod egal în diferite zone ale planetei,
mediile academice implicate în proces
militează pentru utilizarea resurselor
naturale şi regenerabile ale planetei sperând
să obţină astfel un mediu echitabil pentru
întreaga lume. Aria geografică de
aplicabilitate a proiectelor este extrem de
vastă,
înregistrând
însă
rezultate
spectaculoase în zone din ţările cu economii
aflate la limitele subzistenţei.

În peisajul academic din Statele Unite ale
Americii, teren fertil prin definiţie pentru
orice formă de voluntariat, regăsim o
iniţiativă extrem de lăudabilă în
programul de design pro-bono - 1%
Solution, a cărui apariţie a fost influenţată
de experienţele de succes ale unor
organizaţii similare, dintre care pot fi
amintite Medici fără frontiere şi Reţeaua de
Arhitecţi Voluntari (Voluntary Architects’
Network) fondată de Shigeru Ban.
Programul 1% Solution urmăreşte să
atragă şi să pregătească organizaţii nonguvernamentale care sunt în căutare de
suport teoretic sau practic pentru o mai
bună implicare în misiunile umanitare
cărora le sunt adresate. Scopul afirmat de
către fondatori este acela de a creşte şi
îmbunătăţi în mod continuu munca în
favoarea comunităţii, căutând asigurarea
unui grad cât mai mare de acoperire a
tuturor posibilelor nevoi de intervenţie.

Un iniţiator al acestui fenomen regăsim în
Shigeru Ban, unul dintre primii arhitecţi
care au intervenit activ în a ameliora
inechitatea locuirii contemporane situată
sub spectrul iminenţei dezastrului cauzat de
fenomenele naturale externe, dată fiind şi
apartenenţa la un stat extrem de încercat de
acestea. Fiind considerat de către critici
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De reţinut pentru tema lucrării de faţă este
faptul că unul din dezideratele principale
ale organizaţiei este acela de a încorpora
principii sustenabile în toate proiectele
programului 1% Solution, fie că acestea se
referă la proiectarea de clădiri, design de
obiect, programe de dezvoltare urbană sau
amenajare peisajeră.

afectate de sărăcie extremă, cum sunt
anumite zone rezidenţiale din Kansas City
(2010-2011).
Nu în ultimul rând, trebuie amintit divizia
de cercetare din cadrul MIT- Massachusetts
Institute of Technology denumită programatic
SENSEable City Laboratory care îşi propune
studierea şi implementarea de strategii
anticipative pentru nevoile stringente ale
unei societăţi aflate într-o dezvoltare tot mai
accelerată. Modalităţile fezabile de răspuns
sunt considerate cele cu timp de reacţie
extrem de scurt şi care utilizează concepte
puternice, tehnologii reduse (Feireiss, 2008,
pag. 264).

Ca exponenţi direcţi care aderă la aceste
principii îl regăsim pe Cameron Sinclair cofondator şi director al organizaţiei
umanitare non-profit Architecture for
Humanity, specializată în a găsi soluţii
arhitecturale pentru crizele umanitare din
diferite locaţii afectate de fenomene extreme
cum ar fi S.U.A. (2005, 2011), Haiti (2010).
De asemenea, principiile enunţate anterior
sunt respectate în cazul unui alt exemplu de
implicare didactică în viitorul profesiei, care
provine de la Studio 804, un program nonprofit al University of Kansas School of
Architecture and Urban Planning, destinat
studenţilor din ani terminali, focalizat pe
proiectarea de sisteme prefabricate. Scopul
declarat al acestui demers este acela de a
„furniza soluţii, la scară locală, problemei
globale a supra-construirii.” (Duran, 2008,
pag. 108). În ultimul semestru de studii,
programul de cercetare pune la dispoziţia
studenţilor
o
perioadă
intensă
experimentare care să îi pregătească pentru
o meserie aflată într-o tot mai rapidă
transformare. Scopul urmărit este găsirea de
soluţii eficiente de construire care să
dezvolte soluţii arhitecturale contemporane.
Sunt urmărite predilect eficienţa energetică,
sustenabilitatea şi utilizarea corectă a
resurselor. Implicarea viitorilor absolvenţi
atât în fazele de proiectare cât şi în cele de
execuţie este o consecinţă a efortului de a
obţine o arhitectură prefabricată accesibilă
ca preţ, cu valenţe estetice şi aflată în strânsă
legătură cu contextul în care va trebui
amplasată. Proiectele curente se adresează
zonelor afectate de dezastre naturale din
SUA, cum ar fi Greensburg (2007) sau cele

Abordarea problemelor din perspective noi,
inedite, de multe ori duse la extrem ca
viziune de dezvoltare, este o altă metodă de
investigare
de
către
colectivele
interdisciplinare animate de ideea că modul
de a ne raporta la existenţa cotidiană suferă
transformări radicale datorită crizelor care
ameninţă societatea contemporană.
Peisajul academic contemporan european
urmăreşte gestionarea unor răspunsuri pe
termen lung la problemele curente ale
umanităţii: sărăcia, criza locuirii, criza
resurselor energetice, a apei potabile sau a
alimentelor, poluarea, migraţiile regionale
sau trans-naţionale şi schimbările climatice,
explorând recurent sustenabilitatea ca pe o
componentă cheie a oricărui proces de
intervenţie, amintind de cuvintele vizionare
ale lui Werner Sobek: „Sincer, eu nu mai pot
suporta cuvântul durabilitate. Arhitecţii se
laudă atunci când fac clădiri durabile, ca şi
cum ar fi un lucru nemaipomenit, deşi ideea
de durabilitate ar trebui să fie la fel de
esenţială precum siguranţa împotriva
incendiilor şi stabilitatea structurală. Sper că
în cinci ani nu va mai fi necesar să se
vorbească în mod explicit de construcţii
durabile. De-a lungul carierei mele ca
arhitect şi inginer, am tratat întotdeauna
60
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durabilitatea ca un aspect integrat al
arhitecturii şi construcţiilor, nu ca un
artificiu suplimentar sau opţional.” (Ruby,
2010, pag. 34).

menţinerea identităţii locale prin utilizarea
de tehnici tradiţionale de construcţie,
reinterpretate graţie tehnologiei moderne şi
stimularea reducerii emisiilor de gaze cu
efect de seră prin promovarea unei
arhitecturi
low-tech.
Proiectele
de
intervenţie sunt extrem de variate ca
tipologie şi sunt de cele mai multe ori
conformate pentru a fi edificate în locaţii în
care tehnologia de construcţii este
inexistentă iar mâna de lucru necalificată.
Cu toate acestea, rezultatele notabile nu
întârzie să apară cum este cazul unui centru
pentru bolnavii de SIDA, intitulat Living
TEBOGO, situat în Africa de Sud şi
considerat „prima clădire pasivă din
emisfera sudică” chiar de către părintele
acestui concept, inaugurând un concept de
construcţie încălzită solar şi răcită prin
exploatare.

Vom reţine în continuare din peisajul
extrem de variat ca direcţii de abordare al
instituţiilor de învăţământ europene două
abordări distincte.
Prima dintre ele este un program intitulat
United Bottle şi porneşte de la utilizarea
multicriterială a recipientului din plastic
utilizat la îmbuteliat diverse băuturi şi
cunoscut sub numele generic de PET.
Acestea sunt integrate într-un circuit
standard de reciclare, stocare în paleţi şi
depozitate în locuri special amenajate în
vederea postutilizării, în caz de urgenţă,
printr-un sistem al Agenţiei pentru
Refugiaţi a ONU. Modurile de utilizare sunt
extrem de variate, inclusiv pentru
distribuţie de apă menajeră sau potabilă,
fiind livrate împreună cu un sistem de
pompare şi având capacitatea de purificare
pe bază de factor solar dar pot fi utilizate şi
în adăposturi de urgenţă pe durate de timp
considerabile, atunci când sunt utilizate în
tandem cu membrane de cort şi sunt
umplute cu diferite materiale locale (nisip,
pietriş, pământ) sau chiar cu apă, devenind
rezervoare temporare de stocare.

Vom
concluziona
insistând
asupra
importanţei
acordată arhitecturii
ca
instrument de ameliorare cel puţin a crizelor
fundamentale cu care se confruntă
omenirea în momentul de faţă. Abordările
academice expuse anterior ilustrează
tendinţa de a reinvesti misionar practica
arhitecturală cu capacitatea de a salva
mediul şi societatea, ca o consecinţă directă
a reconsiderării valorilor fundamentale ale
existenţei. Dezvoltarea la scară mondială a
fenomenului, certifică, simultan, primele
dovezi de implicare activă a acestei profesii
în viitorul nostru comun, cu rezultate
extrem de favorabile în depăşirea punctelor
de criză care blochează societatea actuală.

O a doua abordare semnificativă sub
aspectele urmărite de studiul nostru găsim
în BASEhabitat care activează în cadrul
Universităţii de Artă din Linz, Austria.
Numele reprezintă un acronim care provine
de la „basics and beauty, architecture and
aesthetics, social and sustainable, energy
and education” conform propriilor aserţiuni
ale membrilor fondatori iar demersul
ideologic gravitează în jurul unor teme
recurente cum ar fi: implicarea activă a
populaţiei pentru a obţine un curent
favorabil în mediul social şi pentru a facilita
integrarea clădirii în mentalul colectiv,

1.2. Probleme globale / strategii locale de
intervenţie
Raporturile
anuale
ale
Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii arată că în perioada
actuală, la nivel mondial, mor din cauze
legate de poluare şi schimbări climatice
între 50 şi 60 de milioane de oameni.
Dezvoltarea
accelerată
a
economiei
mondiale, cauzată de creşterea consumului
61
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în ţările dezvoltate, dar şi în cele cu
economii emergente, urbanizarea intensivă,
exploatarea necontrolată şi într-un ritm
susţinut a resurselor naturale, precum şi
conflictele tot mai frecvente din mai multe
zone ale lumii sunt forţele motrice care stau
la baza schimbărilor climatice, reducerii
teritoriilor locuibile şi a problemelor
mondiale de sănătate a populaţiei.

pot aplica în practica arhitecturală
contemporană, urmând să ilustrăm, pe cât
posibil, din experienţa proprie, în mod
concret, modul în care acestea pot fi
realizate pentru a susţine demersul nostru:
Căutarea încă din fază de proiect a
modalităţilor de a reduce greutatea
construcţiilor şi, implicit, de a spori gradul
de reciclare al acestora prin utilizarea
distinctă a unor structuri uşoare şi a unor
sisteme de închidere performante. Dat fiind
discrepanţa mare dintre dezvoltarea tuturor
segmentelor societăţii (industrie, sisteme de
telecomunicaţii, infrastructură şi transport)
prin comparaţie cu dezvoltarea relativ
anevoioasă a tehnicilor de edificare,
tributare în mare parte unor mentalităţi şi
tehnologii care nu au evoluat semnificativ în
ultimele sute de ani, construcţiile sunt în
continuare mari consumatoare de resurse şi
materiale. De aceea este de explorat orice
modalitate de a contracara acest lucru, prin
utilizarea în mod optim a calităţilor
materialului pus în operă adecvat cu
cerinţele la care trebuie să răspundă; spre
exemplu o structură trebuie dimensionată
doar pentru rolul portant pe care îl are,
eliberându-se de alte atribute istoriciste: rol
de închidere sau de compartimentare,
valenţe estetice sau de reprezentare. Fig. 2
ilustrează modul în care a fost posibilă
reducerea
semnificativă
a
greutăţii
construcţiei şi, implicit, a preţului şi duratei
de execuţie prin utilizarea unor procedee
simple: învelitoarea şi sistemul de tâmplării
de la partea superioară conţin un sistem de
încălzire care produce topirea zăpezii pe
timp de iarnă astfel încât aceasta nu mai este
luată în calcul ca încărcare importantă, iar
structura devine mult mai zveltă.

Fig. 1. Imagini preluate din filmul documentar
realizat de regizorii Luc Besson şi Yann ArthusBertrandeste, intitulat sugestiv Home. Filmul se
doreşte a fi perceput drept un semnal de alarmă
asupra încălzirii globale, sub influenţa distructivă a
factorului uman, încercând să demonstreze că
toate problemele Pământului sunt interconectate.
Vizionarea lui pe Internet este gratuită.

În prezent, se consideră că aproximativ 50%
din materiile prime care există pe această
planetă sunt utilizate pentru construcţii. Mai
mult, clădirile consumă circa aproximativ
30-40% din energia totală la nivel mondial şi
sunt responsabile pentru circa 35% din
totalul emisiilor de CO2 şi 50% din totalul
deşeurilor produse. De aceea, orice
îmbunătăţire adusă spaţiului construit prin
proiecte de dezvoltare durabilă va conduce
la transformări importante în viitor, în ceea
ce priveşte consumul de energie,
producerea de deşeuri şi emisiile de CO2.

Utilizarea
de
sisteme
de
izolare
performante, provenite din materiale
naturale sau reciclate, promovând clădirile
cu consum redus de energie, în sistem pasiv
sau complet autosustenabile. Acest lucru se

Vom sintetiza, în continuare, cele mai
importante strategii de intervenţie care se
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poate obţine prin utilizarea materialelor de
construcţie cu stabilitate termică, simultan
cu promovarea materialelor obţinute din
materii prime reciclabile/ecologice. Există
în momentul de faţă o adevărată explozie
de materiale inteligente, cu proprietăţi
reglabile, generate de nano-tehnologii şi
influenţate de ultimele descoperiri din
domeniile fizicii şi chimiei. Repertoriul
arhitectural contemporan face apel la sticle
cu control solar selectiv, cu grad mare de
izolare termică, membrane şi folii de
etanşare cu proprietăţi reglabile în funcţie
de anotimp, panouri performante de izolare
pe bază de gaze rare, utilizarea acestora
fiind cu impact direct asupra sistemelor
arhitecturale utilizate.

modulare, pentru a reduce timpul de
execuţie şi preţul de cost al produsului final.
Acolo
unde
exponenţii
sistemelor
tradiţionale de a proiecta văd moartea
arhitecturii înţeleasă în accepţiunea sa
tradiţională, arogată în descendenţă
vitruviană, corifeii noilor sisteme de
edificare caută estetici adecvate noilor
tendinţe stilistice la care fac apel.
Utilizarea de softuri performante care
permit simulări şi optimizări, dezvoltarea
metodelor paramerice de proiectare sau
managementul integrat al proiectului prin
vizualizarea virtuală a construcţiei permit
acum controlul optim asupra fiecărui aspect
din lentul demers tradiţional de la idee la
schiţe şi, ulterior, la obiectul edificat. Prin
apelul la modulare şi prefabricare se obţin
simultan mai multe beneficii: în primul rând
se asigură o calitate net superioară a calităţii
construcţiei dat fiind faptul că toate
prinderile şi închiderile ale subansamblului
se realizează în mediu controlat, fără
influenţa factorilor climatici exteriori. În al
doilea rând se reduce mult timpul de
execuţie şi preţul final prin optimizarea
unor etape specifice oricărui şantier. Fig. 3
arată etape din edificarea unei locuinţe de
vacanţă a cărei durată de execuţie a fost de
două luni în fabrică, timp în care s-a realizat
şi infrastructura, iar montajul efectiv a durat
3 zile faza de montaj şi câte o săptămână
faza de instalaţii şi de finisaj, iar preţul a fost
cu o treime mai mic decât cel al unei
construcţii similare realizate prin tehnici
tradiţionale. Montajul în fabrică a constat în
realizarea tuturor subansamblurilor de
pereţi, planşee şi acoperiş, inclusiv a
tâmplăriilor şi a sistemelor de izolaţii şi de
etanşeizare.

Fig. 2. Extindere restaurant cu o grădină de iarnă, în
Rădăuţi, Jud. Suceava. Proiect aflat în avizare. Autori:
Arh. Sergiu Petrea, arh. Cristina Petrea. Imaginile
ilustrează disocierea clară dintre structură şi
închidere, cu rolul de a reduce greutatea elementelor
de construcţiei. Prin utilizarea unui sistem
performant de închideri – parte vitrată şi parte opacă,
greutatea specifică a construcţiei a fost redusă
aproximativ la jumătate, iar preţul şi durata de
execuţie au fost reduse cu o treime. Sursa imaginilor:
arhiva personală arhitect Sergiu Petrea.

Coroborate cu utilizarea de sisteme de
închidere performante, realizate din
materiale reciclabile şi cu amprentă de
Carbon redusă (lemn, metal, pământ armat,
structuri
recuperate
din
construcţii
anterioare) se experimentează noi procedee
de punere în operă a acestora. Arhitectura
durabilă contemporană militează pentru
perfecţionarea metodelor de prefabricare şi

Utilizarea sistemelor care utilizează energii
regenerabile trebuie să devină o practică
curentă în proiectarea de arhitectură
contemporană.
Atingerea
obiectivelor
bazate pe conceptele zero carbon şi zero
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inteligentă,
dublat
de
posibilitatea
optimizării acestora după algoritmi legaţi
de strategii energetice diverse, cu un
control sporit asupra anvelopantei şi a
spaţiului interior. Sistemele centralizate
de control, aflate într-un progres
tehnologic tot mai avansat, devin tot mai
importante în administrarea clădirilor,
fiind supuse nevoilor tot mai drastice de
reducere a consumurilor şi influenţând în
mod decisiv atât etapele proiectării de
arhitectură cât şi produsul final al
acesteia.

deşeuri va contribui la obţinerea unui
mediu sustenabil pe termen lung, un model
de funcţionare durabil care va deveni în
timp o practică firească de proiectare pentru
zone sau comunităţi din întreaga lume, mai
ales pentru cele care se dezvoltă pe teritoriul
virgin care succedă criza.

Utilizarea de sisteme care utilizează energii
alternative poate fi sistematizată în mai
multe paliere distincte, fiecare cu propria
influenţă asupra cadrului construit.
Utilizarea de sisteme de ventilaţie
naturală, cu recuperare de căldură, cu
elemente de preîncălzire sau prerăcire a
aerului proaspăt şi renunţarea treptată la
sistemele de ventilaţie clasice, mari
consumatoare de energie electrică,
susceptibile a ocupa spaţii generoase
datorită dimensiunilor mari pe care le
presupune
conformarea
corectă,
generatoare de zgomot şi cauzatoare de
probleme grave de sănătate: afecţiuni ale
căilor respiratorii, dezvoltarea de alergii
sau afecţiuni la nivelul epidermei,
afecţiuni neuropsihice, alienare şi
scăderea randamentului (Fig. 4).

Fig. 3. Locuinţă de vacanţă în Suceviţa, Jud.
Suceava (2008). Autori: Arh. Sergiu Petrea, arh.
Cristina Petrea. Imagini ilustrând utilizarea unui
sistem performant de închideri, complet
prefabricat pentru o construcţie cu consum
energetic redus. Sursa imaginilor: arhiva
personală arhitect Sergiu Petrea.

Sunt edificatoare în acest sens cuvintele
lui Christian Schittich: „Dacă nu vom
reuşi să aducem o ultimă schimbare
stilului nostru de trai risipitor şi să
diminuăm în mod drastic consumul de
energie, singura soluţie va fi să ne bazăm
în mod exclusiv pe sursele de energie
regenerabilă
în viitorul
apropiat.”
(Schittich, 2003, apg. 11), de aceea
arhitectura contemporană, explorează tot
mai frecvent metode de controlul
centralizat şi permanent al energiilor
folosite şi al resurselor pentru a se
constitui în aşa numita construcţie

Utilizarea captatorilor termici solari şi a
elementelor de producere a curentului
electric prin
sisteme
fotovoltaice,
simultan cu cercetarea şi dezvoltarea de
tehnologii care să permită încorporarea
acestora în elementele de construcţie, la
nivelul învelitorii sau a faţadelor,
suplinind,
la
extrem,
elementele
arhitecturale tradiţionale.
Prin folosirea panourilor solare pentru o
locuinţă se evită anual degajarea de
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dioxid de carbon echivalentă cu emisia
de gaze de la arderea combustibilului
unui automobil care circulă 10.000 Km.
Mai mult, prezenţa unui sistem
performant, bine dimensionat permite
independenţa faţă de alte surse de
energie pentru prepararea apei calde
menajere cel puţin 7 luni pe an (în
funcţie de intensitatea radiaţiei solare din
zonă şi de performanţele sistemului solar
termic) datorită faptului că arzătorul sau
rezistenţa electrică ale sursei de încălzire
tradiţionale nu vor fi folosite în acest
interval pentru acest lucru. În mod
curent, aceste sisteme sunt folosite în
ansambluri cu sisteme de stocare a
energiei care permit obţinerea unui
anumit grad de independenţă faţă de
reţelele clasice (Fig. 5).

rezolve problema acumulării căldurii şi a
distribuţiei ei raţionale, s-a introdus
utilizarea de rezervoare de stocare a
căldurii în straturi, de dimensiuni mai mari,
cu eficienţă termică şi hidraulică maximă,
utilizat atât la încălzire cât şi la prepararea
apei calde menajere. Sistemul complet
utilizează un principiu inovator pentru
stocarea energiei care face apel la o
tehnologie
bazată
pe
principiul
termodinamic al apei şi pe fenomene fizice
simple: apa este un bun acumulator de
căldură dar un slab conducător de căldură,
straturile cu temperaturi diferite păstrânduse mult timp dacă nu intervin factori
externi. Această stratificare se realizează în
mod natural, fără aport extern de energie şi
fără ajutorul diverselor echipamente
mecanice sau electronice supuse uzurii
(Fig. 6) .

Fig. 5. Utilizarea de captatoare termice solare în
cadrul unei locuinţe într-o zonă muntoasă din
judeţul Buzău. Bateria de panouri acoperă tot
necesarul de apă caldă menajeră al locuinţei de 1500
de metri pătraţi, asigurând simultan şi încălzirea apei
din piscină în perioadele calde ale anului. (2011)
Sursa imaginilor: arhiva personală arhitect Sergiu
Petrea.

Fig. 4. Utilizarea unui sistem de ventilaţie cu
recuperare de căldură – imagini din timpul
montajului şi imagine finală. Randamentul
realizat practic al sistemului este de 84 % în
timp de iarnă. (2011) Sursa imaginilor: arhiva
personală arhitect Sergiu Petrea.

Utili zar ea pom pelor de căl dur ă cu
dublul rol de încălzir e şi răcir e a
spaţiilor , sim ultan cu utili zar ea unor
soluţii contemporane de încălzir e şi
climatizare a spaţiilor i nte rioar e pri n
folosir ea unor sisteme încor por ate în
e pi derm a ar hitectural ă – încălzir e în
par do se ală sau pere ţi, r ăci re pasi vă în

Stocarea energiei obţinute din surse
regenerabile sau clasice, în vederea scăderii
consumului energiilor convenţionale prin
utilizarea de stocatoare de căldură şi
sisteme de masă termică. Încercând să
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tav ane etc. Pom pa de căldur ă
re pr ezi ntă si ng ur a me todă de a
fur niza atât încăl zire cât şi r ăci re
e fi cientă pri ntr -un sing ur di spo zitiv ,
iar sur sele de ene rgie folosi te de
pom pele de căl dur ă se afl ă în me di ul
înco nj ur ător şi sunt: pământul , apa
sau aer ul. C ăldur a sto cată în sol , apă,
sau ae r po ate fi utilizată în cantităţi
practi c nelimitate , de acee a apel ul l a
aceste re sur se oferă po sibilitate a
pentr u un pro ce s de încăl zire /r ăci re
e co nomi c şi e cologi c pri n utilizare a
căl durii înmag azi nate în me di ul
înco nj ur ător , din car e se po ate obţi ne
apr oxim ativ trei sfer turi di n e nergi a
ne cesar ă pe ntr u încălzir e, re stul de
e nergi e ne ce sar fiind aco peri t, în mo d
cure nt, din sur se ele ctrice (Fig . 7) .

fondul apariţiei spectrului epuizării acesteia
în perioada destul de apropiată, ca urmare a
schimbărilor climatice, poluării, deşertificării
accelerate a anumitor zone şi defrişărilor
masive (Fig. 8).

Fig. 6. Utilizarea unui stocator de la o
locuinţă unifamilială care produce o
economisire a resurselor energetice
clasice de consum de până la 80%.
(2009) Sursa imaginilor: arhiva
personală arhitect Sergiu Petrea.

Fig. 7. Tipuri de aplicare pe elementele de
închidere/finisaj ale construcţiilor ale sistemelor de
încalzire/răcire radiante. Poziţionarea acestora
dictată de parametri de performanţă poate influenţa
radical un anumit partiu arhitectural sau anumite
aspecte estetice sau compoziţionale urmărite de
arhitecţi. (2009) Sursa imaginilor: arhiva personală
arhitect Sergiu Petrea.

Colectarea apelor pluviale şi valorificarea lor
ulterioară pentru uzul menajer sau
întreţinerea spaţiilor verzi devine o
necesitate majoră în condiţiile în care
omenirea este ameninţată de spectrul crizei
apei potabile în următorii ani. Se va urmări,
de asemenea, reducerea la minim a utilizării
apei potabile în cadrul gospodăriei, pe

Atât la nivelul construcţiilor, indiferent
de scară, dar, mai ales la nivelul
ansamblurilor
industriale
sau
a
localităţilor, pot fi utilizate sisteme de
încălzire şi cogenerare pe bază de
biomasă sau deşeuri reciclate, resurse
naturale ecologice (ulei de rapiţă,
66

Proiectarea de arhitectură în timp de criză • S. C. Petrea, A.
Moleavin

Arhitectură
biogaz), valorificate datorită criteriului
mare de regenerabilitate al acestora.
Utilizarea bio-masei pentru producerea
de agent termic sau energie electrică în
teritoriile supuse crizei este cea mai la
îndemână soluţie, dat fiind faptul că
materia primă se regăseşte în cantităţi
mari în majoritatea locurilor, putând fi
recuperată din resturile şi deşeurile
rezultate în urma procesului de locuire.
Prin utilizarea instalaţiilor de încălzire pe
bază de biomasă (peleţi, brichete, lemn
masiv sau lemn tocat) se poate furniza
căldură
atât
unităţilor
de
mici
dimensiuni cât şi ansamblurilor, ceea ce
le face deosebit de versatile pentru
studiul nostru de caz, mai ales datorită
faptului că biomasa constituie o sursă
regenerabilă de energie, tot mai
promovată în statele dezvoltate, date
fiind şi descoperirile de ultimă generaţie
din domeniile geneticii sau bioingineriei: copaci cu creştere rapidă,
material lemnos cu capacitate de ardere
crescută sau capacitate calorică ridicată.
Instalaţiile contemporane de acest gen se
remarcă
prin
eficienţă economică
ridicată, un grad avansat de protecţie a
mediului datorită emisiilor reduse de
noxe şi o construcţie compactă, raţională
care poate fi amplasată cu uşurinţă în
spaţii cu dimensiuni reduse (Fig. 9).

Fig. 9. Exemplu de adaptare într-un spaţiu existent a
unei instalaţii de încălzire de putere mare (200 KW)
pe bază de lemn tocat, cu scopul optimizării
consumului. (2009) Sursa imaginilor: arhiva
personală arhitect Sergiu Petrea.

Arhitectura supusă principiilor dezvoltării
durabile militează pentru reciclarea/
reutilizarea resurselor drept contrapondere
la constrângerile crizei. Roger Brunet,
teoretician francez, autor a numeroase
lucrări referitoare la interacţiunile complexe
dintre individ şi teritoriu, insista asupra
legăturii intime dintre individ/ loc/
teritoriu, această triadă influenţându-se
reciproc şi condiţionându-şi procesele
proprii de auto-reglare (Brunet, 1990). El
dezvoltă teoria unui individ contemporan
generic, susceptibil a-şi purta propria
teritorialitate, care a devenit în condiţiile
arhitecturii contemporane un foarte eficient
eco-sapiens,
tributar
propriei
sale
sustenabilităţi a habitatului. Această
atitudine se regăseşte tot mai adesea în
explorarea tot mai acută a diferitelor forme
de reciclare: de la deşeuri menajere la
aparatura
electrocasnică,
de
la
componentele industriei de automobile la
cea a materialelor de construcţii şi, mai nou,
chiar a obiectelor de arhitectură, prin
fenomenul conversiei, tot mai des uzitat în
ultima perioadă.

Fig. 8. Sistem integrat de gestiune a resurselor unei
pensiuni, care permite simulări de scenarii de
consum şi poate optimiza eficient pierderile de
energie şi resurse în exploatare. (2010) Sursa
imaginilor: arhiva personală arhitect Sergiu Petrea.

Utilizarea
de
materiale
reciclate/
reciclabile, componente ale unui complicat
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ciclu metabolic îşi arogă descendenţa
ideologică atât în practica tradiţiei
vernaculare cât şi în principiile arhitecturii
japoneze metaboliste. Această practică
dublează necesitatea reducerii consumului
energetic conţinut intrinsec de procesele de
fabricare, transport, dezmembrare sau
casare a sistemelor tradiţionale şi, implicit,
a amprentei de Carbon a construcţiilor din
care acestea fac parte, pentru a susţine
ideea unui viitor durabil.

Rezultatul este o arhitectur ă uneori
inedită ca e xpre sie, realizată din
materiale priete noase faţă de medi u:
piatră natur ală, lemn, căr ămidă, me tal,
paie, pământuri armate, materiale
reciclate . Demersul re cicl ării este
dublat de cele mai m ulte ori de o
gândire
arhite ctur ală
complexă,
influenţată de sisteme de algoritmi de
calcul, e xtraşi din domeniile fizicii
constr ucţiilor şi a teoriei structurilor,
necesare pentr u a suplini carenţele
fizice ale materialelor ale căror viaţă
este prelungită sau tr ansform ată şi a le
conferi adaptabilitate a la e xigenţele
contempor ane ale locuirii, fie ea şi în
regim de criză.
Ar hite ctur a supusă cri zei , cum e ste
ce a pro mov ată de gr upul ame ri can
Rur al S tu dio (Oppe nheime r, 2002),
face apel l a l ucr ul cu materi al ele
lo cale , cu ne voi a de a folo si şi re ci cl a
ce ea ce po ate fi găsi t ime di at,
adaptând te hni cil e de co nstr ucţie
unor nevoi spe ci fi ce , făr ă a e xcl ude
folo sire a
unor
str ucturi
co ntem por ane,
gener ate
de
tehnolo gii per form ante , car e să po ată
g răb i pro ce sul e difi cării .
Pasul
urm ător a fo st re cupe re a sem anti că a
m ateri alelo r ignor ate de ar hite ctur a
o fi cială, concentr ată pre di le ct pre
r e pre ze ntati vitate şi im agi ne vizuală,
spe cifică
ul time lor
se cole
(păm ânturi , hâr tie , l ână, câne pă,
le mn br ut, paie sau stuf). Pro ce sul
e ste în m are măsur ă infl ue nţat de
pro gre sul
ştii nţei
în
dome ni ul
m ateri alelo r de constr ucţie şi de
de schider ea te hnologi ei spre ace stea,
în se nsul în car e, pri n diferi te
pro ce dee ,
li
se
pot
supli ni
slăbi ci unil e native car e au costi tui t
nu dem ul t mo tiv ul pe ntr u care s-a
r enunţat l a l ucr ul cu ele .

Fig. 10. Sistem de izolaţii realizate din materiale
reciclate: fulgi de celuloză şi plăci din fibre de lemn
moale. (2010) Sursa imaginilor: arhiva personală
arhitect Sergiu Petrea.

Un susţinător ferve nt al ace stor
principii, re găsim în perso ana l ui Sir
Norman Foste r, unul dintr e cei mai
importanţi susţi nători ai cure ntului
arhite cturii e cologice , care acor dă o
atenţie deo sebită, în proiectele sale,
aspectelor leg ate de ci clul energe tic al
materialelor care al cătuie sc o clădir e:
„Înţelegem
impor tanţa
studierii
schemelor e nergeti ce ale într egii vieţi
a clădirii - care ia în co nsi der are nu
doar
câtă ener gie consumă
în
explo atar e, ci şi în pro ce sul de
fabri care ” (Foste r, 2008).
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Se deschide aşadar teritoriul unei noi
estetici, centrat, pe apropierea aproape
meşteşugărească de material, care să
permită manipularea facilă de către
individul căruia îi este destinată, dar
atent controlată de o gândire sistemică
menită a coordona şi suplini eventualele
carenţe ale acestuia.

economice derivate din acestea, cu atât mai
mult cu cât acestea sunt agravate de criza
care le generează. În anumite ţări de pe
glob, reconstrucţia zonelor calamitate de
dezastre naturale sau războaie este
gestionată preponderent de principiile
arhitecturii bioclimatice, urbanismul de
acest gen găsind un teritoriu fertil pentru
experiment în locurile afectate de criză,
odată ce factorii perturbatori au fost
îndepărtaţi.

1.4. Aspecte bioclimaice
Dezvoltarea tehnologiilor în domeniul
construcţiilor a permis, prin utilizarea
proiectării complexe, interdisciplinare,
realizări fascinante: imobile ce utilizează
energii regenerabile, asigurând atât
confortul cât şi economii semnificative în
exploatare.

Vom trece în revistă în continuare câteva
aspecte bioclimatice, aplicabile facil în
practica de arhitectură, cu rezultate
spectaculare în ceea ce priveşte efectele
asupra mediului şi nivelului de viaţă al
locuitorilor.

Proiectarea bioclimatică s-a dezvoltat dintrun mare număr de surse independente,
însă pot fi identificate teme ce stau la baza
acesteia şi o caracterizează, deosebind-o de
problemele conservării energiei, arhitecturii
organice şi proiectării verzi (Green Design)
care sunt tributare unui singur aspect al
producerii energiei sau construcţiei. Una
din caracteristicile de bază ale proiectării
bioclimatice o constituie considerarea
habitatului în totalitatea sa, încorporând
necesitatea de menţinere a unui bio-sistem
sănătos şi durabil. Aceasta înseamnă că
tehnologia şi materialele care sunt la baza
mediului fizic trebuie integrate mediului
social. Factorii care influenţează proiectarea
bioclimatică sunt materialele locale, datele
de mediu de inserţie, tehnologia şi
demersul de a obţine soluţii arhitecturale
adecvate, fiabile din punctul de vedere al
consumului de resurse în edificare şi
utilizare, având un impact redus asupra
mediului.

Fig. 11. Specularea pantei terenului orientat spre
Dunăre (Sud) a permis îngroparea parţială a
volumului şi dezvoltarea lui în terase succesive.
Proiect aflat în autorizare. Sursa imaginilor: arhiva
personală arhitect Sergiu Petrea.

Prin îngroparea parţială sau totală a
volumelor se poate obţine o mai bună
izolare termică şi fonică. Deşi implică
procedee mai elaborate de hidroizolaţie a
componentelor îngropate ale clădirii, prin
îngroparea parţială a construcţiei se obţin
importante economii de cheltuieli, atât sub
aspectul reducerii preţului de execuţie
(finisaje exterioare, tâmplării şi accesoriile
aferente, termoizolaţii, folii de etanşeizare
etc.) cât şi în exploatare. În mod uzual sunt
îngropate spaţiile care nu au nevoie de o
ventilaţie naturală sau un anumit grad de

Arhitectura în condiţii de criză trebuie să
adere la atenţia acordată protecţiei
mediului şi dezvoltării durabile şi se
concentrează pe ameliorarea sau rezolvarea
pe termen lung a problemelor sociale şi
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însorire zilnică, iar laturile care se pot
îngropa sunt, în mod curent, cele expuse
unor zone defavorabile pentru funcţiunile
pe care le adăpostesc. Fig. 11 ilustrează
drept studiu de caz o pensiune pe malul
Dunării, în Mehedinţi, în care au fost
îngropate anumite zone de servicii, spaţiile
tehnice şi zonele de circulaţie pentru a
obţine orientări favorabile pentru spaţiile
de locuit pe un tren relativ îngust şi a
reduce costurile de edificare.

atmosferă, reglarea şi reţinerea umidităţii
prin
asigurarea
unui microclimat
sănătos, izolarea fonică sporită a spaţiilor
interioare şi creşterea gradului de
protecţie contra focului a elementelor de
construcţie, stocarea temporară a apelor
pluviale şi eliberarea treptată spre
canalizare
a
acestora,
protejând
instalaţiile de canalizare şi evitând
posibilitatea producerii de inundaţii ca
urmare a unor ploi torenţiale (Fig. 12).

Fig. 13. Utilizarea spaţiilor de tranziţie pentru evitarea
supraîncălzirii pe timp de vară şi a serei centrale în
cadrul unei locuinţe în sistem pasiv din Suceava.
Proiect aflat în execuţie. Sursa imaginilor: arhiva
personală arhitect Sergiu Petrea.

Fig. 12. Pensiune în mediul rural cu spaţii de
servicii îngropate sau acoperite cu terase plantate.
Proiect aflat în avizare. Sursa imaginilor: arhiva
personală arhitect Sergiu Petrea.

Orientarea conformă a spaţiilor faţă de
punctele
cardinale
conduce
la
reconsiderarea conceptului de proiectare
de arhitectură, reiterând principiile
proiectării bioclimatice şi făcând apel la
principiile
dezvoltate
de
tradiţia
vernaculară. Se urmăreşte folosirea
spaţiilor centrale de tip seră sau atrium
pentru stimularea aporturilor pasive şi a
obţinerii unei ventilaţii naturale şi a unui
iluminat natural pe o perioadă cât mai
extinsă a zilei. De asemenea, prin
recuperarea semantică a anumitor
elemente
specifice
arhitecturii
tradiţionale se urmăreşte utilizarea în
noile clădiri a unor spaţii de tranziţie
(logii, balcoane, faţade duble, portice sau
prispe) care au rolul de a proteja parţial

Pe de altă parte, folosirea acoperişurilor
verzi pentru a recupera spaţiile plantate
dezlocuite de construcţiile noi este un
deziderat al noilor principii de
proiectare. Aceasta se datorează în mare
parte proprietăţilor deosebite pe care le
au, obţinute prin metode relativ uşor de
realizat şi prietenoase faţă de mediu:
păstrarea căldurii în interior pe timpul
iernii şi păstrarea unui climat interior
răcoros în timpul verii, prelungirea
duratei de viaţă a acoperişului,
producerea
activă de
oxigen şi
consumarea dioxidului de carbon,
purificarea
aerului
şi
reţinerea
particulelor de praf existente în
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Arhitectură
sau total anumite zone expuse din
interior, în funcţie de orientarea
construcţiei
spre
anumite
puncte
cardinale şi de coordonatele geografice la
care este amplasată (Fig. 13).

fie un element aparte ( cum ar fi peretele
Trombe) integrat construcţiei, fie poate fi
substituită
elementelor
clasice
de
construcţie, cum ar fi pereţii sau
pardoselile, iar uneori chiar tavanele.
Acestea înmagazinează radiaţia solară la
care sunt expuse pe timpul zilei dat fiind
modul special de conformare al structurii
interne (masă din blocuri ceramice, beton,
containere de metal sau recipiente cu
lichid) şi finisajul special (suprafeţe
rugoase, culori închise) şi o eliberează
treptat pe timpul nopţii, în mod natural, în
conformitate cu principiile fizicii, fără nici
un apel la tehnologie.

Fig. 14. Utilizarea unei sere dezvoltate pe două
niveluri şi a masei termice (perete din blocuri
ceramice, placate cu piatră şi pardoseală din piatră
naturală peste o şapă cu dimeniune mai mare) în
cadrul unei locuinţe în din Rădăuţi cu scopul de a
obţine un supliment termic la interior. (2007) Sursa
imaginilor: arhiva personală arhitect Sergiu Petrea.

Nu în ultimul rând trebuie adus în discuţie
aspectele legate de ventilarea construcţiilor
bazate pe principii bioclimatice, abordate
tangenţial anterior. Prin conceperea unor
clădiri cu goluri interioare, de tip atrium
sau dezvoltate pe un sistem spaţial de tip
raum-plan, dotate cu suprafeţe vitrate
amplasate corespunzător, se pot obţine
ventilaţii realizate după principii naturale,
la fel de eficiente ca cele echipate cu
instalaţii de ventilare-climatizare dar cu o
reducere importantă a cheltuielilor de
investiţie.
Poziţionarea golurilor
în
interiorul clădirilor trebuie gândită pentru
a maximiza fluxul de aer şi ventilarea
bazată pe principii naturale. Conformările
eficiente presupun poziţionarea camerelor
perimetral golului, eventual cu goluri spre
acesta
şi utilizarea de goluri în planul
acoperişului, de tip luminator. Suplimentar,
acestea se pot dota cu senzori de ambient şi
de climat exterior, care să controleze
condiţionarea realizată în mod natural prin
utilizarea unei automatizări simple, bazată
pe anumiţi parametri simpli. Pentru un
grad de complexitate mai mare a
sistemului se pot adăuga unităţi de
recuperare a căldurii, care refolosesc
căldura din aerul viciat şi reduc astfel
substanţial necesarul de energie pentru
încălzire sau de preîncălzire/prerăcire prin

Aplicarea principiilor bioclimatice pot
contribui la sporirea performanţelor
energetice ale clădirilor prin folosirea unor
sisteme pasive, de tip masă termică, pe
principiul peretelui Trombe. Cu investiţii
minime raportate la preţul total al
construcţiei, dublate de o proiectare atentă
a detaliilor, costurile din exploatarea
spaţiilor locative pot fi reduse sensibil. În
general costul suplimentar pentru sistemele
pasive reprezintă un procent mic din costul
total al clădirii, situat între 0 şi 10%, iar
durata de amortizare pentru majoritatea
acestor tipuri de aplicaţii este de maxim
zece ani. Folosirea la scara extinsă a
sistemelor pasive standardizate de masă
termică (combinate cu o izolaţie termică
adecvată)
presupune
orientarea
corespunzătoare a clădirilor faţă de
punctele cardinale, precum şi conceperea şi
realizarea unor spaţii speciale pentru
captarea radiaţiei solare, printre cele mai
răspândite exemple fiind serele. Principiul
aplicat este unul simplu, masa termică fiind
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trecerea aerului prin anumite sisteme
prevăzute în elementele de construcţie.

crizei gestionează întreaga metodologie a
intervenţiei în astfel de situaţii, fiind reperul
minim pe care îl arogă activitatea de
construire în acest sens, dincolo de orice
alte
implicaţii
(economice,
estetice,
informale). Aici intervine exemplaritatea
fenomenului protector al procesului de
proiectare de arhitectură: acela de a fixa
dezlocuirea individului recuperat dintr-o
existenţă anarhică generată de criză într-un
spaţiu ocrotitor pentru fiinţă, care să o
adăpostească pentru o perioadă de timp
până la regăsirea unei noi ordini
existenţiale.
Proiectarea de arhitectură supusă crizei
trebuie percepută ca fiind una direct
interconectată cu fenomenul locuirii
(înţeleasă în sensul generic, de cumul al
tuturor aspectelor specifice existenţei
umane) căreia îi este destinată, fiind în
permanenţă deschisă schimbărilor şi direct
influenţabilă de către acestea. Putem
concluziona şi afirma că răspunsul la
probleme contemporane ale omenirii este
construirea de spaţii particulare ale căror
comprehensiune nu se lasă, aşadar, redusă
la evidenţierea caracteristicilor lor fizice, ci
este rescrisă permanent de evenimentele (în
cazul lucrării de faţă specifice crizei) cu care
intră în dialog.

Fig. 14. Utilizarea unui spaţiu central la o locuinţă,
acoperit cu un luminator, pentru a obţine o ventilare
naturală pe timpul verii prin deschiderea controlată a
golurilor din faţadă şi a trapelor din acoperiş. Proiect
aflat în avizare. Sursa imaginilor: arhiva personală
arhitect Sergiu Petrea.

1.5. Concluzii – Posibile principii de proiectare
Într-o perioadă a crizei, proiectarea de
arhitectură îşi propune să fie un gest
compensator (fie el şi pentru o perioadă
determinată) care să corecteze o ordine
nefirească, instaurată abuziv de către
fenomenul de criză. Prin proiectarea
participativă, cea durabilă sau cea
exercitată în folosul comunităţii se oferă
premizele oferirii unor alternative care să
amelioreze situaţia dată, decupând din real
existenţa cotidiană şi încercând să o situeze
într-un
spaţiu protector, până la
reinstaurarea ordinii fireşti a lucrurilor. :
locuinţele pentru sinistraţi, programele
sociale de locuire, programele de
restructurare urbană sunt doar câteva
dintre aceste posibilităţi.

Dezideratul suprem al actului de a proiecta
este, poate, acela că poate fi susceptibil a
oferi individului afectat de criză primele
posibilităţi în vederea instituirii unor
topografii şi a unor arhitecturi ale existenţei
reduse la limita subzistenţei, dar care îi
asigură supravieţuirea imediată, iar pe
termen mai lung a unor psihologii ori a
unor sociologii ale spaţiului trăit care îi
permit acestuia să depăşească traumele la
care a fost supus.

Proiectarea contemporană face apel la
componenta fundamentală a locuirii
heideggeriene, cea de ocrotire a Fiinţei, care
devine calitatea de bază care generează
ideea procesului de intervenţie. Această
ocrotire a individului/comunităţii în faţa

Pentru proiectarea de arhitectură guvernată
de criză este dificilă găsirea unor repere
fundamental valabile pentru că ea este
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Arhitectură
generată de alte reguli şi principii decât
planificarea
clasică
sau
demersul
conceptual generic de arhitectură. Cu atât
mai dificilă este încorporarea unor valori
universale ale locuirii cu cât aceasta trebuie
gândită să răspundă unor nevoi imediate,
în orice parte a lumii, adresându-se unor
indivizi complet diferiţi sub toate aspectele
lor (statut social, religie, cultură).

întregului demers dau măsura în care
proiectul poate să contracareze criza şi să
constituie un succes sau nu.
Atenţia intervenţiei asupra contextului
conferă specificitatea abordării. Proiectele
caracterizate
de
acţiuni
de
intervenţie/reconstrucţie au un caracter
specific pentru un anumit loc (construirea
de locuinţe temporare sau nu, reconstrucţia
sau reabilitarea infrastructurii sau conversia
unui fond existent în funcţiuni adecvate
contemporaneităţii). Specificitatea aceasta
trebuie integrată în contextul general al
arhitecturii
mondiale,
guvernat
de
auspiciile durabilităţii, încă din fază de
proiect, mai ales în cazul inserării unor
măsuri care sunt menite a rămâne
permanente în teritoriul respectiv.

Proiectarea supusă crizei, în forma sa de
gest ocrotitor, trebuie să preia o parte din
aceste determinante în încercarea de a
conferi un substrat cât mai puternic
fenomenului locuirii, înţeles ca fenomen
complex
care
trebuie
să
capete
universalitate prin natura condiţiilor
extreme la care trebuie să răspundă. Ea
trebuie să subsumeze parţial sau total o
serie de principii de practică adecvată pe
care vom încerca să le enunţăm în
continuare.

Dependenţa de comunitate a proiectelor
devine esenţială, indiferent de scara de
intervenţie.
Majoritatea
proiectelor
destinate să răspundă crizei aduc cu ele
importante implicări de fonduri materiale
şi umane, care creează o interdependenţă a
comunităţilor locale faţă de membrii săi dar
şi de mediul de inserţie. De aceea devin tot
mai importante aspectele legate de
refuncţionalizare, reutilizare, reciclare şi
reducere a consumului, pentru a oferi şanse
relativ egale la un trai decent pentru toţi
locuitorii acestei lumi.

Proiectarea de arhitectură efectuată în
condiţii de criză trebuie să răspundă
nevoilor
locale
ale
comunităţii–
programul trebuie să trateze nevoile
specifice ale populaţiei afectate de
evenimentul sau situaţia defavorabilă,
ceea ce conduce la necesitatea raportării
la considerentele dictate de sit şi
comunitatea
locală
cu
toate
caracteristicile ei (de la orientări
favorabile ale clădirilor la tipologii de
percepere a spaţiului sau de utilizare a
teritoriului de către locuitori conform
unor tradiţii locale etc.).

Vom afirma ca imperios necesare
încorporarea firească în procesul de
proiectare a principiilor arhitecturii
durabile, dezideratele reducerii la minim a
consumului de materiale prin optimizarea
performanţelor acestora şi urmărirea
programatică a scurtării timpului de
execuţie a oricărui tip de clădiri prin
folosirea recurentă a prefabricării şi
utilizarea de elemente modulare.

Componenta dinamică a fenomenului de
răspuns pentru situaţia de criză este
esenţială. Înţelegerea dinamicii locuirii şi a
teritoriului în care este implementat un
proiect, intuirea uneltelor de intervenţie
optime (apelul la materiale locale, utilizarea
de practici tradiţionale de edificare etc.),
încorporarea
principiilor de design
bioclimatic sau abordarea sustenabilă a

Posibilitatea funcţionării autonome, dar şi
necesitatea de a utiliza unui minim de
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resurse în exploatare implică folosirea unor
sisteme care fac apel la materialele produse
local sau sunt obţinute prin reciclare/
reutilizare, mizează pe sisteme constructive
simple şi sunt uşor de pus în operă. Se
impune
adaptarea
demersului
de
proiectare la restricţiile şi particularităţile
sitului
considerate
după
principii
bioclimatice, în încercarea de a crea o
arhitectură deschisă devenirii, care să fie
centrată pe proces în locul produsului finit
şi pe economia de resurse şi mijloace în
locul tehno-poeziei.

a unei meserii nu poate fi eficientă în
absenţa filonului teoretic care să o susţină.
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Preocuparea constantă de a include în mod
optim toate aceste aspecte în demersul de
proiectare trebuie să pornească din mediul
academic, acesta fiind cel mai în măsură să
poată studia, anticipa şi oferi răspunsuri
fezabile la imersiunea în problemele
efective ale societăţii afectate de criză,
pentru că nici o formă practică de exercitare
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