
Acest articol prezintã un parcurs comparativ prin arhitectura interbelicã din câteva þãri europene, ilustrat prin
exemple de abordãri de conservare ºi punere în valoare a acestei arhitecturi. O privire de detaliu a fost
dedicatã României, Italiei ºi Greciei, þãri în care arhitectura interbelicã a coincis cu introducerea betonului
armat în construcþii. Folosirea timpurie a unui material de construcþie nou, încã insuficient investigat, a condus
la riscuri seismice mari. 

RROOMMÂÂNNIIAA

În România existã un mare interes ºi documentaþie privind arhitectura interbelicã (Fig. 1), vulnerabilã seismic. 
Începând cu anii 1990, au apãrut numeroase iniþiative de cercetare în ceea ce priveºte istoria arhitecturii ºi
ingineria seismicã, din pãcate neconectate. Discuþii au existat însã, iniþiate odatã cu consolidarea Palatului
Telefoanelor, care, spre deosebire de majoritatea clãdirilor despre care se va vorbi în acest articol, este o
construcþie cu structurã metalicã, a cãrei consolidare prin cãmãºuire cu beton armat a modificat proporþiile ºi
a distrus autenticitatea placajului de piatrã.
O iniþiativã remarcabilã este proiectului european RISK-UE – la care a participat ºi România cu oraºul Bucureºti

– în cadrul cãruia a fost elaborat un studiu privind vulnerabilitatea seismicã urbanã, cu accent pe aspectele de
urbanism (Masure ºi Lutoff, 2003).
În România existã ºi probleme de sociologie urbanã/sociologia arhitecturii:
-forma de locuire condominium, tipicã pentru perioada interbelicã, îngreuneazã aplicarea sistemelor de
consolidare,
-probleme de acceptare din motive de experienþa trecutului ºi demolãri ceauºiste,
-probleme de neclarificare a statutului de proprietate în cazul retrocedãrilor,
-probleme de percepþie a riscului în cazul unei perioade de recurenþã a cutremurelor din Vrancea de 30-40 de
ani.
Dintre manifestãrile de dupã 1989 meritã menþionate manifestãri ca Centenarul Horia Creangã (1992) ºi
Centenarul Marcel Iancu (1995). Interesul crescând pentru arhitectura interbelicã este reflectat de
multitudinea de manifestãri ale anului 2008:
- Seminarul NEC “Modernism in the Balkans”,
- Expoziþia Rudolf Fränkel, care a permis o comparaþie cu iniþiativele de restaurare din Germania a arhitecturii
acestuia (Atlantic City, vezi Zohlen, 2006),
- Proiectul “Marcel Iancu, traseu urban”, carte ºi în perspectivã film (e-cart.ro). Traseul urban se înscrie într-o 
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PEISAJUL ARHITECTURAL DIN PERIOADA INTERBELICÃ ªI 
NEVOIA DE REGENERARE ASTÃZI.
Parcurs geografic România, Italia, Grecia, alte þãri din Europa
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serie de politici europene de promovare a turismului cultural ºi de sensibilizare la arhitectura atât de diferitã a
Modernismului care defineºte caracterul urban al Bucureºtiului.
Fondul construit interbelic este cel mai vulnerabil prin faptul cã în perioada interbelicã tehnologia betonului
armat era încã una experimentalã. 
Clãdirile din beton armat interbelice din România prezintã neregularitãþi în plan ºi secþiune – prin retrageri,

dar mai ales prin parter flexibil –, în amplasarea elementelor portante. Un element de neregularitate în plan
care induce vulnerabilitate este prezenþa unei semi-curþi interioare, ca de exemplu, la blocul Pherekyde (Fig.
2a), unde soluþiile de consolidare (Fig. 2b) duc la modificarea formei exterioare, prin înlãturarea colþurilor
intrânde în semicerc atât de caracteristice pentru vernacularul interbelic. O vulnerabilitate suplimentarã rezultã
din marcarea colþului, ceea ce determinã o deplasare a centrului de rigiditate. În fine, clãdirile înalte pe sol
aluviar din lunca Dâmboviþei au perioade de vibraþie rezonante cu cele ale cutremurelor de adâncime
intermediarã ºi de mare distanþã din Vrancea. Cauzele acestor vulnerabilitãþi sunt multiple: 
- importarea unor modele/tipologii arhitecturale din þãri fãrã vulnerabilitate seismicã, ca de exemplu Franþa;
- importarea tehnologiei noi a betonului armat ºi mai ales a tabelelor de calcul dintr-o þarã fãrã vulnerabilitate
seismicã ca de exemplu Germania;
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Fig. 1. Clãdiri investigate în Bucureºti ºi poziþia acestora în centrul oraºului
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Fig. 2. Clãdiri
interbelice 
cu semi-curte
interioarã: 
Blocul Pherekyde, 
(b) planul unei 
astfel de clãdiri 
(cu roºu) ºi 
soluþia de
consolidare (cu
galben).

Fig. 3. Blocul Wilson în consolidare

Fig. 4: Clãdiri ale lui Marcel Iancu avariate seismic 
(a, sus), de consolidat seismic 
(b, centru) sau 
(c ºi d, dreapta) cu intervenþii cosmetice 



- amplasarea clãdirilor înalte în lunca Dâmboviþei prin aplicarea Cartei de la Atena din 1933 în plan urbanistic
(Plan Director de Sistematizare a Capitalei din 1934;
- neregularitatea parcelelor ca urmare a trasãrii marilor bulevarde la sfârºitul secolului XIX în structura rarefiatã
a Bucureºtiului, asociatã folosirii în proporþie de 70-100% a terenului în zona centralã, ceea ce a determinat
conturul neregulat al partiului arhitectural.
Totuºi, la anumite clãdiri înalte din aceastã zonã centralã cu sol aluviar unde au fost aplicate soluþii speciale
inginereºti, ca de exemplu grinzi pe toatã înãlþimea etajului sau soluþii speciale de fundaþie, vulnerabilitatea a
rãmas scãzutã (Boºtenaru, 2005).
În acelaºi timp, clãdirile interbelice formeazã o secþiune arhitecturalã unicã în Europa în centrul oraºului
(Machedon ºi Scoffham, 1999). Imaginea unitarã a bulevardului N-S a fost deterioratã de înlocuirea celor
prãbuºite în cutremurele din 1940 ºi 1977. În acest context, meritã menþionatã valoarea fotografiei
documentare, care permite nu numai conservarea imaginii clãdirii cât mai aproape de momentul realizãrii sale
sau a avariilor din cutremur, ci devine o valoare artisticã în sine.
Clãdiri precum blocul „Turist” sau blocul „Wilson” (Fig. 3) au fost modificate prin tãierea colþului, având în
vedere prãbuºirea parþialã a pãrþii superioare a acestuia, ceea ce a impus ºi recompartimentarea
apartamentelor.
La clãdirile lui Marcel Iancu, unele avariate în cutremurul din 1977 prin prãbuºirea corniºei s-au fãcut intervenþii
cosmetice sau se vor face lucrãri de consolidare (Fig. 4), pentru care existã deja propuneri de consolidare FRP
(Fig. 5). 

IITTAALLIIAA

Raþionalismul italian este un modernism ambiental, contextual. Reprezentantul sãu cel mai cunoscut a fost
arhitectul Giuseppe Terragni. Am realizat o documentare a clãdirilor acestui arhitect din Como (Fig. 6) ºi
Milano în 2005, pe care am completat-o (Fig. 7-9) prin excursii de studiu cu ocazia primei conferinþe 
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Fig. 5. Experimente de consolidare în sistem
FRP a unor clãdiri interbelice bucureºtene
realizate la Institut für Massivbau, Universität
Karlsruhe (TH)



internaþionale „Planned Con-
servation” (Canziani, 2009), o
conferinþã DOCOMOMO (DO-
cumentation and COnserva-
tion of buildings, sites and
neighborhoods of the MOdern
Movement) privind restaura-
rea preventivã a moºtenirii lui
Giuseppe Terragni ºi investiga-
rea portofoliului altor arhitecþi
ai raþionalismului italian din
regiune, ca de exemplu Cesare
Cataneo (Fig. 10) la Cerno-
bbio. În cadrul conferinþei s-a
pus în discuþie ºi posibilitatea
pãstrãrii desenelor din grãdi-
niþa Asilo Sant Elia (Fig. 9).

Pentru punerea în evidenþã a valoroasei moºteniri lãsate de Giuseppe Terragni a fost creat un Centru de Studii
purtând numele arhitectului, a fost creat site-ul City route: Rationalist Como comune.como.it / como / eng /
itinerari/itinerari/04_ razionalista.html). La centenarul Terragni (2004) Libeskind a explorat spaþiul

redescoperit al arhitectului
(Libeskind, 2004)             .  
Novecento a fost o miºcare
care s-a opus modernismului ºi
care, la rândul sãu, caracteri-
zeazã arhitectura interbelicã
italianã. Arhitectura Novecen-
to are elemente clasiciste. În
2007, în  cadrul proiectului
european CA’REDIVIVUS „Pre-
servation of historic reinforced
concrete housing buildings
across Europe”, am realizat o
documentare privind clãdirile
Novecento din Milano (Burg,
1992, Fig. 11) ºi Roma (Etlin,
1991). Novecento este un stil
rãspândit în toatã Italia, de
exemplu ºi la Napoli, care, spre 
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Fig. 6a. Clãdiri proiectate de
Giuseppe Terragni la Como:
Hotel Metropole Suisse, Hotel
Posta, Casa del Fascio,
Novocomum, Casa Giuliani
Friggerio

Fig. 6b. Clãdiri proiectate
de Giuseppe Terragni la
Milano 
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Fig 10. Clãdire de locuinþe. 
Arh. Cesare Cattaneo, Cernobbio.

Fig. 7. Casa del Fascio, vedere exterioarã ºi interior, cu
accent asupra operaþiilor de restaurare. 
Arh. Giuseppe Terragni, Como.

Fig. 8. Novocomum, vederi din interior, panoramã asupra
lacului din apartamentele orientate spre lac.
Arh. Giuseppe Terragni, Como.

Fig 9. Asilo Sant Elia, vederi exterioare ºi din interior, cu
accent asupra funcþiunii de grãdiniþã ºi utilizãrii temporare
ca centru de conferinþe.
Arh. Giuseppe Terragni, Como
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Fig. 11. 
Clãdiri Novecento 
la Milano



deosebire de celelalte douã metropole menþionate, este ameninþat de seisme. Raþionalismul a fost un curent
experimental, structura de beton armat a clãdirilor în acest stil fiind astfel vulnerabilã la seisme. În timp ce
Raþionalismul a experimentat în faþadã ºi volum, Novecento a experimentat în partiul arhitectural, realizând
locuinþe de lux similare celor din România ºi din Grecia (de exemplu, Novocomum).
În iunie 2006, am participat la cel de-al doilea congres FIB (Federation Internationale du Beton) de la Napoli,
care a inclus ºi o sesiune specialã privind conservarea clãdirilor din beton armat ºi definirea criteriilor de selecþie
a acelor clãdiri de beton armat care trebuie protejate pentru caracteristicile lor structurale. Congresul a avut
loc la complexul expoziþional Mostra d‘Oltremare, Napoli, un notabil ansamblu al arhitecturii moderniste
italiene. În cadrul acestui ansamblu, deºi unele clãdiri au fost deja restaurate înainte de 2006, este necesarã ºi
restaurarea celorlalte, aflate în stare avansatã de degradare. Pentru unele dintre acestea, au fost prezentate
în cadrul conferinþei câteva proiecte, ca de exemplu cel de reabilitare a „Turnului Naþiunilor” (Fig. 12) – o

clãdire modernã cu etajele decalate cu jumãtãþi de nivel ºi tratare modernistã a faþadei – cu polimeri armaþi
cu fibre de carbon (FRP), o soluþie modernã propusã de Grupul Manfredi, Cosenza, Prota (Cosenza et al, 2006)
(Fig. 13).
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Fig. 12. Turnul Naþiunilor,
Mostra d’Oltremare,
Napoli, cu evidenþierea
degradãrii obiectului
arhitectural ºi a
ansamblului

Fig. 13. Exemplu de
consolidare de grindã în
sistem FRP, laboratorul
Dipartimento di
Meccanica Strutturale,
Università degli Studi 
di Pavia



Alte eforturi de regenerare sunt în curs pentru Ivrea, o localitate din nordul Italiei, Piemont, unde arhitectura
modernã, interbelicã ºi ulterioarã, de facturã modernistã, a luat naºtere din interacþiunea peisajului cu
industria (Olivetti, centenar 2008). Recent, la Ivrea se organizeazã ªcoli de Varã Internaþionale privind
dezvoltarea urbanã. Au avut loc trei ediþii, în 2007, 2008 ºi 2009, cu subiecte variate, cu durata de câte douã
sãptãmâni, având ca temã modul în care s-ar putea conserva, refolosi ºi transforma patrimoniul Olivetti astfel
încât Ivrea sã poatã fi inclus pe lista patrimoniului Unesco. Nume care apar frecvent în acest context sunt Enrico
Giacopelli (invitat Karlsruhe) ºi Patrizia Bonifazio (Bonifazio ºi Giacopelli, 2007), care au editat cãrþi despre
peisajul viitorului ºi despre „Muzeul sub cer deschis al Arhitecturii Moderne din Ivrea” (Museo a cielo aperto
dell’Architettura Moderna di Ivrea http://www.maam.ivrea.it/) (Bonifazio ºi Scrivano, 2001) ºi contribuie la
organizarea ªcolii de Varã. În cadrul proiectului Cultura 2000 au fost prezentate diverse dezvoltãri unitare
moderniste ale unor localitãþi, inclusiv arhitecturã de vilegiaturã la Bela Vista în Danemarca, care a constituit
ºi subiectul unei expoziþii în seria de conferinþe de la Karlsruhe, Germania. În ceea ce priveºte latura tehnicã,
amintitã ºi în contextul congresului Federaþiei Internaþionale a Betonului, meritã amintit cã la Torino se gãseºte
o arhivã a proiectelor firmei Porcheddu, care a introdus în Italia tehnica betonului armat. Aceastã arhivã este
compusã din 385 dosare care conþin documente privind 2600 de lucrãri din beton armat construite conform
patentului “Hennebique system” între 1895 ºi 1933. Dintre acestea putem aminti: silozurile de grâne de la
Genova (1899-1901), podul Risorgimento din Roma (1911), clãdirea Fiat Lingotto din Torino (1916-1922).
Despre lucrãrile societãþii Porcheddu a relatat Mauro Mezzina la congresul FIB ºi Boºtenaru et al (2009), iar
despre reabilitarea unor lucrãri de arhitecturã modernã din Torino cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarnã a
relatat Cristiana Chiorino.

GGRREECCIIAA

În cadrul proiectului CA’REDI-
VIVUS, în 2005, am efectuat  o
cãlãtorie de documentare privind
locuinþele din anii 1930 la Atena
(Fig. 14). Acestea prezintã nume-
roase caracteristici comune cu
clãdirile moderniste din România ºi
cu cele Novecento, în ceea ce
priveºte partiul, aºa cum rezultã
din cercetarea pentru proiectul
actual, PIANO (con-tract MERG-CT-
2007-200636). Este vorba de
locuinþe de lux, cu investitori
privaþi ºi formã de proprietate
condominium. Consolidarea aso-
ciatã reabilitãrii a fost însã realiza-
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Fig. 14. Clãdiri de locuit interbelice din Atena



tã la o clãdire de birouri, nu de locuinþe, ºi anume la Army Pension Fund (APF) building din Atena (Penelis et
al) (1939), singurul bloc protejat ca monument din Atena. Astãzi funcþioneazã ca magazin, Novel Attica, parte
a CityLink. ªi în acest caz a fost folosit sistemul FRP pentru planºee ºi grinzi, în timp ce stâlpii au fost cãmãºuiþi
ºi pereþii au fost realizaþi din beton armat.

AALLTTEE  ÞÞÃÃRRII  DDIINN  EEUURROOPPAA

Au fost investigate ºi preocupãrile pentru conservarea arhitecturii moderne din alte þãri, cum ar fi Portugalia
(Fig. 15), Slovenia, Austria, Cehia (Fig. 16), Spania, Germania, Marea Britanie, Ungaria (Fig. 17) ºi Estonia (Fig.
18), Olanda (Fig. 19).
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Fig. 16. Cubismul ceh. 
Casa Madonei îndoliate 
Arhitect Josef Goèár

Fig. 15. Clãdiri interbelice 
din Lisabona.
Arhitect Cassiano Branco
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Fig. 17. Clãdiri ale lui Béla Lajta la Budapesta (stânga, centru) ºi teatrul de la Veszprém al lui István Medgyaszai(dreapta)

Fig. 18. Clãdiri din secolul XX din Tallinn, Estonia.
Art Nouveau: Kauplusega elamu, arh. Jacques Rosenbaum, 1909-1910 (a),
Pangahoone, arh. Jacques Rosenbaum, 1908-1909 (b), limestone
functionalism: Tuletõrjehoone, arh. Herbert Johanson, 1936-1939 (c) sau
funcþionalism estonian: Koolimaja (ªcoalã), arh. Herbert Johanson, 1933-
1935 (e), Prantsuse Lütseum (Liceul francez), arh. Herbert Johanson, 1936-
1937 (f), respectiv castelul Tompeea. 
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Fig. 19: Modernismul în Olanda.  
Casa Rietveld-Schröder.
Arh. Gerrit Rietveld, 1924,
Utrecht (a) ºi Amsterdamul lui
Berlage: cartier (a), bursa (b) 



ªi la Ljubljana a fost creat un traseu urban pentru un arhitect al secolului XX, cu un stil original: Plecnik’s
Ljubljana (http://www.visitljubljana.si/en/ tours _ and _ excursions / city _ tours / themed _ tours / 77747 / detail.html). Pe lângã
conservarea clãdirilor lui Plečnik (Fig. 20a) meritã amintite realizãrile arhitectului în conversia istoricã (Fig. 20b).

Din arhitectura Austriei ne-am oprit asupra construcþiilor multietajate aparþinând aceleiaºi tipologii ca cele
investigate în cele trei þãri care constituie subiectul lucrãrii: la Viena – Zacherl Haus a lui Plečnik (decoraþie
înruditã cu cea a blocului Patria, Fig. 21a), care a proiectat aici ºi prima bisericã din beton armat (Fig. 22), “Loos
Bar” al lui Adolf Loos (Fig. 21b), ultimele “hof-uri” vieneze (Fig. 23), un alt mod de locuire decât în România,
Grecia ºi Novecento italian, locuinþe sociale.
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Fig. 20 a.
Biblioteca
naþionalã din
Ljubljana.
Arhitect Jože
Plečnik

Fig. 20b. Bisericã medievalã din Ljubljana 
transformatã de Jože Plečnik

Fig. 21a ºi b.
Clãdiri
multietajate
timpurii din
Viena.
Arhitecþi: Jože
Plečnik (a) ºi
Adolf Loos (b)
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Fig. 22. Prima bisericã din beton armat.
Arhitect Jože Plečnik

Fig. 23. Hof-uri vieneze



Literatura despre arhitectura interbelicã din Estonia menþioneazã aºa numitul “limestone functionalism”, o
îmbinare a tradiþionalului cu modernul, tradiþionalã fiind, de exemplu, folosirea pietrei de calcar ca la castelul
Tompeea. În secolul XX, aceastã tradiþie a fost continuatã ºi în arhitectura Art Nouveau (vezi clãdirile lui
Rosenbaum) ºi în cea funcþionalistã (vezi clãdirile lui Johanson, cel mai renumit arhitect estonian interbelic).
Majoritatea clãdirilor funcþionaliste au faþade clasice, tencuite. De menþionat este ºi integrarea cu succes în
centrul istoric a clãdirilor din diferite secole, printre ele numãrându-se ºi numeroase clãdiri din secolul XX, unele
dintre acestea aparþinând unor arhitecþi renumiþi ca Saarinen, de exemplu. Centrul istoric este integral
restaurat, cu documentarea clãdirilor prin plãcuþe bilingve cu ilustrarea planurilor. O renovare asemãnãtoare
a patrimoniului secolului XX a fost realizatã în România la Oradea (Fig. 24), unde clãdirile din perioada
Secession au fost proiectate uneori de aceiaºi arhitecþi ca la Budapesta.

Olanda are un rol de prim rang în promo-
varea conservãrii arhitecturii moderne, aici
având loc ºi conferinþa aniversãrii de 10 ani
de existenþã DOCOMOMO în 2008, precedatã
în mod tragic de incendiul de la clãdirea
Facultãþii de Arhitecturã din Delft. Casa
Rietveld-Schröder (Fig. 19a) se desprinde de
tradiþia olandezã a arhitecturii de cãrãmidã
de tip Berlage (Fig. 19b), vulnerabilã la
schimbarea climei, nu la seisme.

Notabile sunt aportul la tendinþele DOCOMOMO ºi
preocuparea pentru conservarea arhitecturii moderne din
Germania. Conservarea nu numai cã a fost realizatã, ci ºi
documentatã (Der Einsteinturm – Fig. 25, vezi Huse, 2000;
Haus Schminke, vezi Burkhard, 2002; Doppelhaus Le
Corbusier / Pierre Jeanneret – Fig. 26, vezi Mohn, 2006;
Meisterhaus Muche/Schlemmer, vezi Gebeßler, 2003).
Expresivitatea formei la Einsteinturm este în acord cu cea a
betonului armat, deºi din motive economice turnul a fost
realizat în mare parte în structurã din zidãrie cu planºee din
grinziºoare, cu umpluturã din corpuri ceramice. Aceeaºi
situaþie se remarcã ºi la imobilul de locuinþe al lui Béla Lajta
din Budapesta (Fig. 17), contemporan cu eforturi teoretice
ºi practice ale lui Medgzaszay (Ungaria) de a crea un limbaj
pentru betonul armat . Weißenhofsiedlung a fost restauratã 
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Fig. 24. Palatul “Vulturul Negru” din
Oradea, recent restaurat. Fig. 25. Turnul lui Einstein. 

Arhitect Erich Mendelsohn



repetat (Nägele, 1992), pe mãsura evoluþiei teo-
riilor de restaurare. Clãdiri multietajate au fost con-
struite în Germania cu structurã metalicã (ex. Haes-
sler la Karlsruhe ºi Celle sau Mies van der Rohe la
Stuttgart, Fig. 27). Astfel de locuinþe, conserva-
toare în ceea ce priveºte conformarea spaþiului, au
fost restaurate la Atlantic city a lui Fränkel (Zohlen,
2006, http://www.gartenstadt-atlantic.de/). 
Preocuparea pentru arhitectura secolului XX este
puternicã la Karlsruhe. Despre numeroase aspecte 
ale arhitecturii “siedlung”-urilor interbelice din 

Germania, la Karlsruhe ºi în alte localitãþi, inclusiv despre utilizarea betonului armat s-a scris în Hochschule für
Gestaltung (2001). În 1997-1998 am participat la un seminar “Neues Bauen in Osteuropa” [Modernismul în
Europa de Est] la Institutul de Istoria Arhitecturii cu o prelegere despre Ungaria (Fig. 17). Din 2004, existã o
serie de conferinþe “Das architektonische Erbe – zum aktuellen Umgang mit den Bauten der Moderne“
[Patrimoniul arhitectural – privind abordarea actualã a clãdirilor modernismului]: ianuarie 2004 Rusia,
Germania; octombrie 2004 Germania, Olanda, Rusia; ianuarie 2006 Italia, Cehia; ianuarie 2007, Franþa; ianuarie
2008, Suedia; ianuarie 2009, Marea Britanie; ianuarie 2010 Rusia, Ucraina. În conferinþa despre Italia s-au
prezentat multe din aspectele amintite, în cea despre Marea Britanie de exemplu De La Warr Pavilion (Alistair
Fairley, 2006) (http://www.dlwp.com/).
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Fig. 26. Casa cuplatã de la Weißenhof. 
Arhitect Le Corbusier

Fig. 27. Clãdiri cu structurã metalicã din siedlung-uri
germane. 
Arhitecþi: Otto Haessler la Dammerstock, Karlsruhe ºi
Mies van der Rohe la Weißenhof, Stuttgart



CCoonncclluuzziiii

În perioada interbelicã erau rãspândite în toatã Europa clãdirile multietajate cu structurã din beton armat.
Perioada interbelicã era o perioadã a experimentelor în folosirea betonului armat, ceea ce explicã conservarea
defectuoasã a clãdirilor ºi vulnerabilitatea lor seismicã. s-au conservate bine în timp. Unele suferã de
îmbãtrânire (Germania, Italia, România), altele de vulnerabilitate seismicã (România, Grecia). Au fost studiate
metode de consolidare a clãdirilor interbelice din Germania, Italia, Grecia, România. Se remarcã folosirea
metodelor tradiþionale, dar ºi inovative (FRP) în realitate (Germania, Italia, Grecia) ºi în proiect (România).
Trebuie integratã restaurarea de arhitecturã cu reabilitarea structuralã pentru a se obþine un rezultat optim,
o clãdire regeneratã.
Unele þãri au înþeles sã profite economic de pe urma patrimoniului construit interbelic (Italia, Slovenia) cu
circuite turistice. ªi în România a fost realizat “traseul urban Marcel Iancu” dar mai sunt multe de fãcut (ex.
transport, birou de turism, paginã web etc.).
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