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Locuinþele sociale destinate tinerilor reprezintã o categorie aparte deoarece stau sub sem-
nul evoluþiei. Indiferent sub ce formã vor fi realizate acestea, întotdeauna va exista o cerere
mare în domeniu. 
Apropierea lor de cerinþele ºi necesitãþile acestei categorii de vârstã ºi modul lor de abordare
de cãtre proiectanþi ºi constructori vor face ca acestea sã fie (sau nu) mai uºor de asimilat,
de asumat ºi poate îi va determina pe cei ce beneficiazã de ele sã-ºi depãºeascã statutul
social ºi sã acceadã la un alt tip de locuire (în proprietate sau cu chirie) fãrã a purta stigma-
tul acestui tip de locuire.
Experienþa unor þãri cu puternicã tradiþie în domeniul locuinþelor sociale ºi, în special, a celor
pentru tineret, poate conduce la evitarea unor greºeli fireºti oricãrui nou demers – indife-
rent unde se vor realiza aceste locuinþe în Europa de Est sau de Vest.
Reconversia unor spaþii industriale, reabilitarea unor construcþii existente sau construirea
altora noi nu va sta niciodatã sub semnul beneficiilor financiare ci al celor psiho-sociale – va
ajuta la eradicarea fenomenului de segregare socialã, la susþinerea unor persoane sã devinã
mai puþin sãrace decât sunt ºi mai ales la formarea sau consolidarea unui statut social care
sã nu fie tributar ruºinii ºi sãrãciei. 
În general, pentru soluþionarea acestei paradigme existã, de regulã, douã soluþii ce se pot
aplica numai în urma consultãrii consiliului local ºi a populaþiei din zonele respective: 
- demolare, în cazul în care clãdirea sau ansamblul de clãdiri

- se aflã într-o stare de degradare avansatã, reabilitarea nemaifiind posibilã, 
- nu are o valoare arhitecturalã sau istoricã deosebitã, 
- pur ºi simplu, din dorinþa municipalitãþii.

- reabilitarea/reconversia într-o clãdire publicã, socialã (locuinþe), vândutã unui om de afa-
ceri care o transformã într-o clãdire de birouri, într-o locuinþã deosebitã – þinând cont obli-
gatoriu de referinþele impuse de reglementãrile urbanistice ºi istorice în vigoare specifice
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situaþiei respective. 
Pentru rezolvarea acestor dileme, în þãrile occidentale se realizeazã studii sociale ºi de
impact la nivelul comunitãþii respective ºi, de cele mai multe ori, reabilitarea ºi restaurarea
au câºtig de cauzã. Motivul este simplu: acestea fac parte din istoria oraºului, cãruia îi con-
ferã la rândul lor un farmec aparte de care locuitorii sunt ataºaþi afectiv.
Problema este însã extrem de dificilã iar hotãrârile nu se pot lua la nivel global, ci doar pen-
tru fiecare situaþie în parte, funcþie de particularitãþile specifice.
Reabilitarea acestor clãdiri impune, în primul rând, un studiu al structurii acesteia ºi o even-
tualã consolidare a sa, fãrã a interveni în elementele decorative (doar în cazuri
excepþionale).
Restaurarea clãdirilor implicã ºi utilizarea unor materiale ºi tehnici cât mai apropiate de cele
originale, la care se adaugã noile tehnologii de reabilitare termicã (placãri cu materiale ter-
moizolante, schimbare totalã a instalaþiilor, schimbarea sau izolarea acoperiºurilor etc., ceea
ce implicã, bineînþeles, costuri suplimentare.
Este evident faptul cã aceste reabilitãri nu se pot realiza fãrã a se þine cont de conceptele
originale, de tendinþele momentului referitoare la materiale, la tehnologii ºi la spaþiul mod-
ern în care acestea vor exista, care va trebui sã fie operaþional ºi tactic.
Existã ºi alte aspecte ale reabilitãrii care vor genera constrângeri cum ar fi: evoluþia modului
de viaþã, modurile de întreþinere a lucrãrilor, schimbãrile de mentalitate, mãrirea sau
micºorarea numãrului de locuri de repaus sau de joacã pentru copii.
Transformarea clãdirilor reabilitate în locuinþe sociale destinate tinerilor (în Germania) sau
persoanelor în vârstã (Belgia) nu poate fi decât meritorie.
Degradarea centrelor istorice s-a datorat, printre altele, dezvoltãrii periferiei sau deja cele-
brei „benzi roºii”, riguros delimitatã de industrializare ºi favorizatã de inserþia economicã,
sindicalã ºi politicã a noilor veniþi.
Suburbanizarea a devenit un fenomen structural. Creºterea preþurilor terenurilor ºi a presiu-
nii demografice au provocat o reducere a calitãþii locuinþelor sociale, o creºtere a densitãþii
de ocupare ce era localizatã adesea la periferie. Dezvoltarea infrastructurilor rutiere, comer-
ciale ºi economice (ce încurajau localizarea industriei), a politicilor ce favorizau accesul la pro-
prietate, au permis abandonarea vechilor centre urbane. Efecte ale acestui exod s-au mani-
festat din plin la finele anilor 1970. 
Modelul anglo-saxon a reprezentat singura excepþie în ceea ce priveºte modul de abordare
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a periferiilor urbane, deoarece în aproape toate þãrile
Europei s-a petrecut cam acelaºi fenomen invers: populaþia
foarte sãracã ce locuia în periferia urbanã a fost, cu timpul,
înlocuitã de cãtre clasa mijlocie ºi apoi de o populaþie foarte
înstãritã. 
Aceastã situaþie s-a datorat creºterii considerabile a modal-
itãþilor de deplasare ale acestora, a posibilitãþilor de a refuza
dezavantajele vieþii urbane ºi de a dezvolta un alt mod de
viaþã, centrat pe activitãþi casnice ºi domestice, mult mai
sigur ºi mai sãnãtos pentru copii. Investiþia mare de capital a
favorizat apariþia unor noi forme de locuire de tip pavilionar
sau vile. De acestea au beneficiat ºi cei din clasa mijlocie, prin
crearea unor lotizãri pentru promovarea imobiliarã ºi prin
semiindustrializarea locuinþelor. 
Noile cartiere apãrute nu au mai fost percepute doar ca niºte
simple dormitoare. Au fost dotate cu echipamente, comerþ,
infrastructurã, iar locuitorii sãi nu au mai fost nevoiþi sã strã-
batã centrul oraºului pentru a-ºi satisface cerinþele. Chiar
dacã acestea par sã concureze cu centrele localitãþilor, în
realitate periferiile devin oraºe. 
Extensia urbanã genereazã însã ºi probleme noi, cum ar fi
risipa de resurse pe termen mai lung sau mai scurt, creºterea
considerabilã a mobilitãþii, precum ºi abandonarea vechilor
centre urbane, care au devenit zone insalubre.
Pentru realizarea unor legãturi absolut indispensabile între
vechile þesuturi urbane, noile cartiere ºi periferii, au fost
necesare ample lucrãri de remodelare urbanã, favorizate ºi
de puternice infuzii de capital. 

Fig. 1 Catedrale din centrul istoric al oraºului.
Arhitecturã veche ºi birouri din anii 1980
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Acestea s-au tradus, adesea, prin importante demolãri de insule sau de cartiere întregi,
devenind astfel zone predilecte pentru proiectele de reabilitare urbanã ºi permiþând anumi-
tor grupuri de interese sã obþinã profituri importante. Marile operaþiuni de restructurare a
cartierelor nu au vizat numai spaþiile urbane foarte deteriorate sau sectorul locuinþelor. 
Factorul uman este determinant – au fost ºi sunt realizate nenumãrate studii privind
cãutarea celor mai bune soluþii pentru ameliorarea coeziunilor sociale, astfel încât aceste
locuinþe sã nu mai fie considerate un factor nociv, de segregare la nivelul cartierelor sau al
oraºelor.
Fenomenul reabilitãrii cunoaºte dimensiuni din ce în ce mai ample în þãrile occidentale cu
tradiþie în domeniul locuinþelor sociale (Franþa, Belgia, Olanda, Anglia, Germania).
Organizarea de concursuri de proiecte se realizeazã pentru fiecare ansamblu în parte, ca ºi
studiile de diagnostic tehnic, de impact social (realizate de cãtre societãþi abilitate) ºi studi-
ile de fezabilitate ce sunt obligatoriu însoþite de liste de lucrãri ºi necesitãþi. 
Analizarea situaþiilor concrete, stabilirea liniilor directoare generale de acþiune, adaptarea
acestor hotãrâri în funcþie de fiecare habitat în parte, distribuirea fondurilor necesare ºi
coordonarea surselor din care pot fi obþinute, precum ºi persoanele care sunt abilitate sã
rãspundã de realizarea optimã a obiectivelor de întreþinere ºi reabilitare a cartierelor exis-
tente, sunt stipulate în cadrul congreselor care se organizeazã periodic în acest scop. Grija
pentru detalii, calitate ºi banii cheltuiþi este remarcabilã.
În Belgia, (în mod special în capitalã, Bruxelles) ca ºi în majoritatea þãrilor din Europa
Occidentalã, autoritãþile politico-administrative au realizat ample lucrãri de reabilitare
urbanã ºi de readaptare a centrelor oraºelor (ce se aflau în situaþii evidente de declin ºi
depopulare) în scopul facilitãrii procesului de revalorizare spaþialã.
La Bruxelles s-a dorit o multiplicare a scenariilor de reabilitare pentru a se rãspunde unui
numãr foarte mare de situaþii.
Au apãrut o serie de revendicãri ce þin de dreptul de locuire al populaþiei defavorizate din
oraºe. Este vorba de o evoluþie a reabilitãrii, de o apropriere socialã, culturalã ºi politicã.
Constituirea unor reguli a permis comenzii sociale sã se desfãºoare cât mai confortabil ºi ci-
vilizat. Reabilitarea a trebuit sã se înscrie într-o perspectivã a redezvoltãrii centrului oraºului,
vizând sã ofere condiþii de locuire favorabile populaþiei rezidenþiale ºi sã protejeze acti-
vitãþile tradiþionale. Au fost create câteva scenarii tip ce au caracterizat modalitãþile de in-
vestire – în termeni de proiecte individuale sau colective – în locuinþele vechi.
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Datoritã amplasãrii instituþiilor europene în apropierea vechilor cartiere burgheze foarte
degradate s-au cãutat surse de subvenþii pentru reabilitarea urgentã a acestora (investiþiile
individuale erau punctuale, deci nu puteau salva un cartier întreg). 
S-a întreprins o serie întreagã de acþiuni þintã ce vizeazã reabilitarea vechilor cartiere aflate
în declin, clãdiri ºi spaþii publice deopotrivã, pentru soluþionarea crizei locative a oraºului.
Operaþiunile de reabilitare se dovedesc a fi pretexte privilegiate pentru inovaþii din domeni-
ul noilor materiale ºi tehnici de construcþii. În cadrul periferiei urbane, tensiunile dintre
diferitele cartiere sau chiar din cadrul aceluiaºi cartier creeazã impresia cã acestea nu pot fi
guvernate ºi cã nu le pot fi asigurate corect nevoile sociale. Astfel, coeziunea umanã fie se
rupe, fie se fragmenteazã.
Degradarea acestor cartiere poate crea neplãceri locuitorilor, în sensul cumulãrii unor hand-
icapuri serioase (în special pe cele psihice) provocate de imaginea negativã a acestora, care
poate descuraja toate formele de investiþie. Aceste reprezentãri sociale negative ºi stigmati-
zatoare fac trimitere, în mod inevitabil, la comportamentele anti-sociale ale locuitorilor.
Degradãrii spaþiului psihic i se asociazã ºi o degradare a spaþiului social. Reabilitarea acestor 

Fig. 2 Bruxelles, imagini panoramice
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cartiere are ºansa de a influenþa reprezentãrile sociale.
Cartierele aflate în declin pot deveni periculoase ºi din cauza multiplicãrii comportamentelor
deviante, care ajung sã reprezinte o ameninþare nu numai pentru cartierul respectiv ci ºi
pentru întregul oraº. Securitatea acestor cartiere ºi a oraºului necesitã fonduri însemnate:
camere video ce trebuie sã funcþioneze permanent, agenþi de pazã etc.
Marginalizarea unui numãr din ce în ce mai mare de oameni face din dezvoltarea socialã o
problemã urbanã iar ameliorarea acesteia nu poate avea decât efecte sociale pozitive.
Schimbarea continuã a acestei forme urbane ºi asocierea locuitorilor devine un deziderat 
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Faza I 

Faza II Ultima fazã 

Fig. 3 Faze succesive de remodelare urbanã a unei zone din Bruxelles 



pentru noua politicã a oraºelor.
Cele mai multe cartiere aflate în declin sunt amplasate în imediata apropiere a zonelor cen-
trale (în cazul vechilor centre urbane). Imaginea lor este foarte importantã pentru oraº ºi
pentru cei care au pãrãsit locuinþele din aceste zone din cauza incapacitãþii lor de a se adap-
ta la cerinþele moderne ºi care, poate, sperã sã se reîntoarcã.
Îmbãtrânirea populaþiei europene este un fenomen structural. În acest context, transfor-
marea comportamentelor familiale creeazã noi clientele urbane ºi induce instabilitate famil-
ialã ºi conjugalã. La modul general, tinerii ºi studenþii ocupã un loc important. Schimbãrile
de populaþie modificã natura serviciilor urbane ºi produc o diversificare a comenzii de
locuinþe. Rãspunsurile la aceste noi cerinþe se izbesc însã de rigiditatea diferitelor parcuri de
locuinþe.
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Fig. 4 Nordul Bruxelles-ului. Perspectivã axonometricã ºi aerianã 

În zona de nord a oraºului Bruxelles, pe un teren de 47 de ha., liber ºi dificil, blocat timp îndelungat din raþiu-
ni economice, a fost propusã ºi realizatã o amenajare urbanã de mari proporþii. 
Compoziþia se desfãºoarã în lungul axei nord-sud ºi este parcursã de douã canale paralele de apã. Au fost cre-
ate zone destinate comerþului ºi alimentaþiei publice. Zona locuinþelor este întrepãtrunsã de activitãþi terþiare
ºi de loisir. Regimul de înãlþime este de P+1, P+2, în zona serviciilor ºi comerþului ºi P+3, P+4 în zona locuinþelor
colective.
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Acesta este motivul pentru care centrul oraºului ºi-a pierdut vocaþia colectivã. El nu mai
apare ca un loc comun privilegiat, de manifestãri fondate pe un sentiment de apartenenþã
ºi de solidaritate. Sunt foarte rare cartierele unde mai existã tradiþia sociabilitãþii, cu relaþii
create, unde inter-relaþionarea oamenilor este ceva firesc.
Reabilitarea locuinþelor (sau a vechilor cartiere urbane) se prezintã ca o operaþiune foarte
extinsã ºi complexã de ameliorare a locuirii ºi poate consta, de exemplu, în restructurarea
internã a unui edificiu (locuinþe), în diviziunea unui imobil de locuit în ideea adaptãrii sale la
exigenþele actuale ale unui asemenea program: instalarea unui ascensor, recondiþionarea
acoperiºului (sau a acoperiºurilor), renovãri sau consolidãri de faþade. 
Tot acest proces nu ar fi eficace dacã s-ar referi doar la spaþiile interioare, fãrã a lua în con-
sideraþie spaþiile exterioare de proximitate sau de la nivelul cartierului sau al oraºului. 
Reabilitarea diferã, însã, de renovarea sau remodelarea urbanã, deoarece implicã intervenþii
foarte radicale ce pot conduce chiar la demolarea unor imobile dintr-un anumit sector urban
pentru ridicarea unor construcþii noi, care nu sunt întotdeauna locuinþe (pot fi ºi imobile de
birouri). Conceptul în cauzã a fost utilizat din plin în anii 70 pentru justificarea ºi clarificarea
marilor operaþiuni urbane din cadrul cartierelor, care implicã, în general, mutarea locuito-
rilor ºi transformarea completã a morfologiei urbane.
Reabilitarea acestor vechi locuinþe ºi cartiere (istorice) ºi a zonelor limitrofe acestora (o ade-
vãratã remodelare urbanã) a devenit o prioritate a politicilor urbane din Europa.
Transformarea ºi adaptarea conform noilor cerinþe ale spaþiului urban actual ºi ale locuirii,
astfel încât sã devinã spaþii privilegiate de locuit pentru anumite clase sociale – în special
pentru cea mijlocie – este cu mult mai importantã decât crearea de noi spaþii urbane sau
rezidenþiale.
Vechile cartiere devin astfel noi resurse spaþiale care trebuie sã se afle într-o strânsã interde-
pendenþã cu utilizatorii – apare astfel o nouã concepþie general dinamicã privind producþia
socialã. 

Acest tip de reabilitare vizeazã acþiuni care înnobileazã un imobil, intervenþii tehnice ºi pro-
ceduri necesare repunerii în drepturi a unui patrimoniu arhitectural ºi urban mult timp
desconsiderat, care a fãcut obiectul unei revalorizãri economice (creºtere a valorii de piaþã
a imobilelor prin prelungirea ciclului de viaþã al clãdirilor sau locuinþelor, ameliorând toto-
datã condiþiile de trai ºi confort), practice ºi estetice. 
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La reuºita acestui tip de demers de reabilitare a vechilor cartiere de locuinþe participã un
numãr foarte mare de specialiºti: restauratori, sociologi, ingineri constructori, arhitecþi,
urbaniºti, medici (pentru stabilirea gradului de deteriorare a stãrii de sãnãtate a populaþiei
care a locuit acolo) etc.

Serviciile sociale ºi asociaþiile caritabile care au intervenit în vechile cartiere, locuite în gene-
ral de oameni sãraci (sau aflaþi în situaþii dificile), au descoperit o lume uitatã de restul po-
pulaþiei, o lume ce risca sã disparã definitiv sub loviturile lopeþilor ºi buldozerelor prezente
acolo pentru construirea noilor spaþii urbane, mai funcþionale ºi capabile sã rãspundã mult
mai bine imperativelor modernitãþii.

Intervenþia statului este indispensabilã deoarece populaþia care mai trãieºte în aceste
cartiere nu are nici mijloacele materiale pentru a suporta cheltuielile impuse de operaþiunile
de reabilitare ºi nici locaþie alternativã pe parcursul lucrãrilor. Astfel, politica de reabilitare
devine un instrument de normalizare ºi control social al vieþii cotidiene, iar acþiunea reabi-
litãrii constituie unul din mijloacele de control social al autoritãþilor publice asupra populaþiei
rezidente. 

Fig. 5 Locuinþã tipicã din Bruxelles,
construitã în sec. al XVIII-lea ºi 
abandonatã de proprietar de 15 ani.
În 2003 au fost realizate în regim de
urgenþã operaþiuni de restaurare
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Fig. 6 Imobil amplasat între douã strãzi, Rue de la
Fuesterie ºi Rue des Pontets din Bruxelles. 

Având în vedere gravele avarii structurale ºi starea
avansatã de degradare, primãria a cumpãrat imobilul în
2002, l-a demolat ºi l-a reconstruit dupã planurile iniþiale
pentru a nu afecta imaginea cartierului ºi stabilitatea
clãdirilor înconjurãtoare. 

Plan etaj curent ºi faþade

Perspectivã axonometricã
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În cazul cartierelor muncitoreºti din aproprierea uzinelor, legãturile familiale servesc încã
drept suport al unei vieþi sociale intense bazate pe vecinãtate ºi pe resurse de solidaritate
localã. Pretextul luptei împotriva unui habitat insalubru a fãcut posibilã demolarea de insule
sau de cartiere întregi. Politicile bazate pe igienã ºi pe noþiunea privilegiatã de salubritate se
ciocnesc de cei care se opun proiectelor de demolare, susþinând cu fermitate respectul faþã
de patrimoniul local ºi pledând pentru adaptarea acestui habitat vechi la necesitãþile eco-
nomice ºi tehnice prin ameliorarea confortului ºi vieþii sociale din cartierele respective. 

Pãrãsirea acestor cartiere s-a datorat mai multor factori cum ar fi:
- traiul incomod din aceste locuinþe;
- deteriorarea a numeroase locuinþe ºi a stãrii de sãnãtate a locatarilor acestora; 
- imaginea negativã, care nu recunoaºtere valoarea trecutului;
- posibilitatea accesului la o locuinþã modernã, însoritã, sãnãtoasã ºi dotatã cu echipa-
mente moderne de confort, ocazie nesperatã pentru aceia care locuiau în condiþii dificile;
- politicile urbane care au acompaniat dezvoltarea economicã de dupã cele douã rãzboaie
mondiale nu au fost favorabile vechiului habitat – reconstrucþia vechilor cartiere a fost
mereu în conflict cu crearea noilor cartiere, a noilor locuinþe ºi a echipãrii lor în conformitate
cu necesitãþile ºi dorinþele unei populaþii mereu în creºtere (factori demografici, sociali ºi emi-
grare).

Preocuparea pentru reabilitarea locuinþelor vechi nu este ceva nou în istorie, ea aduce în dis-
cuþie dorinþa de regãsire a unei istorii ºi, deci, a unui patrimoniu, de conferire a unui sens
prezentului, de a redescoperi nostalgia unei lumii mai plãcute ºi mai puþin dure.
De exemplu, persoanele cu venituri mici sunt încurajate sã achiziþioneze sau sã închirieze o
locuinþã veche (în centrul istoric) care deºi este foarte deterioratã poate fi reabilitatã chiar
cu ajutor din partea oficialitãþilor (chiriile ºi impozitele sunt reduse pânã la un anumit prag
ºi pe o perioadã de timp foarte bine delimitatã) numai dacã sunt respectate indicaþiile spe-
cialiºtilor în domeniu – adicã fãrã a se aduce nici un fel de prejudiciu de stil sau context
locuinþelor respective.
Reabilitarea vechiului habitat este deci o redare a unui statut, a unei valori pierdute. Este
vorba de un proces de revalorizare a spaþiului care intervine într-o suitã de procese de deva-
lorizare mai mult sau mai puþin pregnantã. Se obþine astfel un nou tip de abordare a spa-
þiilor clasice.



Universitatea de arhitecturã ºi urbanism Ion Mincu  336

Fig. 7 Macclesfield (UK). 
Vederi ale zonelor stradale ºi din
interiorul curþilor pentru care
reabilitarea este o prioritate



Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / ARGUMENT 337

Fig. 8 
Deteriorarea
condiþiilor de viaþã
în situl istoric,
Bologna, Italia

Principiul de bazã
este prezervarea
vechilor clãdiri.  

Clãdire tipicã în
curs de restaurare 
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Fig. 9 Piaþã renovatã ºi sistematizatã la Baia Mare,
1999

Detalii din piaþã: mobilier urban, pavaje, fronturi de
clãdiri, amenajãri peisagere. Perspectivã aerianã piaþã
Pentru realizarea acestui obiectiv toatã circulaþia auto
a fost restrânsã în zona centralã a pieþei ºi redirecþion-
atã pe strãzile adiacente acesteia. Astfel s-a creat o
veritabilã piaþã publicã pavatã ºi rezervatã doar
pietonilor.
Pe latura esticã a fost propusã o fântânã artezianã cu
un grup statuar (un rapel la fosta fântânã din piaþã).
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Se urmãreºte realizarea unei noi politici urbane care sã previnã, sã îngrãdeascã margi-
nalizarea anumitor zone urbane, cu o anumitã populaþie. În Franþa a fost promulgatã în
1983 „Legea anti-ghetto”, care promoveazã o distribuþie diferenþiatã a grupurilor sociale în
interiorul marilor aglomerãri urbane. Analizele efectuate au demonstrat cã în aceste zone
urbane existã un grad ridicat al alienãrii în rândul claselor populare, a cãrei principalã cauzã
este amplasarea acestora în cartierele cele mai puþin cãutate ale oraºelor.

Fig. 10 Hanul Gabroveni 

Detaliu de interior al unui 
fost spaþiu comercial supus degradãrii

Contrast între tipuri de locuire
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Existã douã moduri de a deveni victimã a fenomenului de segregare:
- imigranþii clandestini, în mod special, ºi (sau) clasele populare sosite recent, care nu au
locuinþe ºi nu beneficiazã de ajutor familial, care fie îºi gãsesc o locuinþã, fie sunt îndrumaþi
cãtre centrele oraºelor pãrãsite sau cãtre locuinþe foarte accesibile, situate mai ales în per-
iferiile muncitoreºti sau agricole, unde servesc ca mânã de lucru ieftinã. Condiþiile lor de
locuire sunt adesea precare. Aceºtia formeazã contingentele de potenþiale victime ale seg-
regãrii, ale cãror acþiuni nu pot fi prevãzute întotdeauna.
- persoanele care nu-ºi gãsesc locul în societate. Periplul lor urban completeazã procesul
decãderii lor profesionale – poate fi observat ºi în modul de viaþã – cãtre cartierele munci-
toreºti de la periferia oraºelor. Ultimul lor colac de salvare îl constituie fie o locuinþã în pro-
prietate, fie ajutorul familial.
Aceste douã modele de segregare sunt caracteristice ºi oraºului Atena (Grecia), de exemplu.
Pornind de la realitãþile actuale, de la tendinþele observabile, se poate stabili o nouã formã
de segregare urbanã, galopantã, unde familia nu mai are decât un rol de frânã, în niciun
caz unul de accelerare.
În România s-au realizat mai multe reamenajãri urbane la Braºov, Sibiu, Cluj, Baia Mare, în
general în oraºele medievale, exclusiv în þesutul istoric. Orice demers pentru amenajarea cen-
trelor istorice este o dovadã a maturizãrii locuitorilor sãi ºi a conºtientizãrii faptului cã orice
obiect de patrimoniu implicã tratarea responsabilã a unei moºteniri ce trebuie pãstrate pen-
tru a fi predatã urmaºilor. 
În marea lor majoritate, centrele istorice sunt anoste ºi ocupate de persoane lipsite de
resurse financiare ºi de cultura necesarã pentru a le aprecia. Revitalizarea centrelor istorice
este un proces de duratã ºi foarte costisitor ºi implicã mai mulþi factori de decizie: Ministerul
Culturii, Direcþia Monumentelor ºi Siturilor Istorice, primãrie, programe specifice de derulare,
de cãutare a sponsorilor ºi a fundaþiilor.
În 1999, primãria din Baia Mare a lansat un concurs (1999) pentru revitalizarea centrului
istoric, operaþiune realizatã prin intermediul programului PHARE 2000. Înconjuratã de
terasele localurilor, piaþa este un spaþiu liber, un loc pentru desfãºurarea spectacolelor de
mare anvergurã (o scenã amplasatã în faþa hotelului) sau pentru târgul tradiþional de toam-
nã.
Paradoxal, în Bucureºti, capitala României, lucrãrile de reabilitare a centrului istoric au
demarat abia în acest an. Principala problemã cu care s-a confruntat municipalitatea a fost
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cea de ordin juridic. Multe din casele existente aici sunt locuite fãrã forme legale de cãtre o
populaþie foarte sãracã care nu are unde sta în altã parte ºi care nu a investit nimic pentru
a menþine aceste clãdiri la un standard minim acceptabil. Municipalitatea nu are unde sã
plaseze aceºti oameni – nu existã locuinþe sociale pentru ei. În plus, existã numeroase pro-
cese de retrocedare a locuinþelor, iar statutul juridic al locuinþelor pentru care nu au fost încã
depuse cereri de retrocedare nu este nici acum clar. 
Un alt aspect foarte important este faptul cã operaþiuni de restaurare de anvergurã nu au
mai fost realizate de peste 50 - 60 de ani. Intenþia autoritãþilor comuniste de a distruge zona
istoricã prin nepãsare ºi autodistrugere explicã în mare parte starea de degradare foarte
accentuatã a clãdirilor situate în acest perimetru.  
Din cauza canalizãrii defectuoase ºi a terenului inundabil pe care s-a construit aici, în imedi-
ata apropriere a albiei râului Dâmboviþa, subsolurile acestor clãdiri sunt în permanenþã pline
de apã ºi nu numai.
Centrul istoric al capitalei s-a dezvoltat pe mai multe straturi istorice distincte a cãror princi-
palã problemã este legatã de infrastructurã (drumuri, reþele edilitare, instalaþii – canalizare).
Lucrãrile de restaurare vor fi foarte complexe, costisitoare ºi vor dura extrem de mult timp,
se vor desfãºura în mai multe etape, pe baza unor programe complexe.
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