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În momentul actual, în care criza economicã mondialã se resimte în toate domeniile de
activitate, este unanim recunoscut faptul cã problemele globale referitoare la folosirea
eficientã a resurselor naturale, conservarea energiei cât ºi respectul pentru mediul
înconjurãtor au devenit preocupãri ºi mai importante ale societãþii contemporane.
De asemenea, s-a putut observa în ultima perioadã tendinþa promovãrii unei politici
europene de conservare a identitãþii culturale a oraºelor ºi centrelor istorice, de reabilitare
a patrimoniului arhitectural, precum ºi trezirea interesului public faþã de aceasta.
Astfel, pãstrarea clãdirilor existente favorizeazã economia de resurse, pe de o parte, cât ºi
menþinerea unei continuitãþi istorice, pe de altã parte, mediul construit fiind dovada cea mai
concretã a evoluþiei continue a civilizaþiei.
În acest fel, reciclarea, de la simpla reducere ºi refolosire a deºeurilor pânã la reciclarea
urbanã (proces de reînnoire prin conversie), capãtã o nouã dimensiune. Acest procedeu, ce
presupune o reutilizare a clãdirilor adaptându-le la noi funcþiuni, a devenit, pe lângã un
adevãrat fenomen ce exprimã atitudinea faþã de existentul construit ºi o tendinþã actualã în
arhitecturã.
Din acest punct de vedere, de un interes ºi o tratare specialã beneficiazã construcþiile de
patrimoniu, ce reprezintã o parte a patrimoniului cultural.
Integrarea patrimoniului construit în viaþa socialã se poate obþine printr-o conlucrare a douã
valori: valoarea culturalã ºi valoarea de utilizare a clãdirilor.
Din punct de vedere al valorii sale culturale, o construcþie poate fi: monument istoric de
valoare naþionalã ºi universalã, monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural
local, construcþie cu valoare istorico-ambientalã, construcþie cu valoare arhitectural
tipologicã ºi construcþie fãrã valoare culturalã. Astfel, dacã o clãdire poate fi demolatã
pentru valoarea sa de utilizare, din punct de vedere al valorii sale culturale ea ar trebui
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pãstratã ºi conservatã în totalitate sau numai parþial.
În cadrul patrimoniului existent poate fi întâlnitã o mare diversitate de situaþii, dacã ne
referim la anumite aspecte ca: perioada în care a fost realizatã clãdirea ºi stadiul actual de
degradare, sistemele constructive ºi materialele utilizate în execuþia ei, aspecte tipologice
etc. Dar, în toate cazurile, satisfacerea unor criterii de performanþã precum funcþionalitatea
sau obþinerea confortului ambiental ºi de siguranþã în exploatare au un rol extrem de
important. De asemenea, determinante sunt ºi noile exigenþe ale utilizatorului, modificate
prin schimbarea destinaþiei de folosinþã iniþialã, realizându-se, dupã caz, conversia sau
reconversia clãdirii respective. Astfel, se subliniazã caracterul cât se poate de complex al
reproiectãrii construcþiilor existente. În cadrul acestui proces de reproiectare trebuie
acordatã o deosebitã atenþie amenajãrilor interioare a spaþiilor.
Modalitãþile de abordare a reamenajãrilor clãdirilor de patrimoniu a constituit o preocupare
constantã a cadrelor didactice care se ocupã de îndrumarea activitãþii de proiectare de la
disciplina „Arhitecturã de interior”, încã de când aceasta era doar o secþie a Colegiului de
arhitecturã, ºi a continuat ºi dupã înfiinþarea Facultãþii de Arhitecturã de interior. Important
este, pe de o parte, sã-i învãþãm pe studenþi cum sã abordeze problemele ºi care sunt cãile
de urmat ºi, pe de altã parte, sã le insuflãm atracþia ºi interesul pentru acest domeniu.
Pe parcursul anilor au fost destul de multe clãdiri de patrimoniu supuse studiului în cadrul
atelierului de proiectare, dintre care voi prezenta în continuare câteva.

Un prim exemplu îl constituie PALATUL CANTACUZINO DIN FLOREªTI, construit între anii
1910-1916 dupã proiectul arh. Ioan D. Berindei ºi aflat, în momentul actual, într-o avansatã
stare de degradare.
Având în vedere asemãnarea cu faþadele de la Versailles – Micul Trianon ºi Marele Trianon
– de la care au fost preluate elemente neoclasice, rococo ºi accente Art Nouveau, specifice
stilului eclectic francez, Palatul Cantacuzino, structurat pe trei niveluri inegale (demisol,
parter ºi etaj), a fost denumit „Micul Trianon”. 
Premisa de la care a pornit studenta Mihaela Bãlan în proiectul ei a fost refacerea
interioarelor ºi punerea în funcþiune a palatului prin integrarea lui în circuitul turistic,
transformându-l în muzeu de artã ºi istorie a epocii de început de secol XX. 
Decoraþia exterioarã pãstratã, specificã stilului eclectic cu accente neoclasice, a condus la
tratarea în aceeaºi manierã a interioarelor.
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Palatul Cantacuzino

Micul Trianon
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Fiind un proiect lung, cu
derulare pe durata unui
semestru ºi elaborat în patru
faze, a permis un studiu mai
aprofundat, pânã în stadiul
de detaliere pentru anumite
zone. 

Au fost detaliate holul central
de intrare (fig. 4) ºi sala mare
de bal de la parter, încercân-
du-se o refacere a inte-
rioarelor în spiritul în care

palatul a fost construit iniþial (fig. 5). Studenta a fost atât de interesatã de acest proiect de
atelier încât ºi-a continuat demersul ºi la proiecte de specialitate de la disciplinele teoretice,
precum studii de pardoseli ºi de elemente de decoraþie (fig. 6).
Având în vedere cã sediul universitãþii noastre se aflã de mai mulþi ani într-un proces
continuu de consolidare ºi reamenajare, am propus studenþilor ca temã de studiu pentru
proiectul lung cu durata de un întreg semestru, REAMENAJAREA UNOR SPAÞII DIN CORPUL
VECHI al UAUIM (construit între anii 1912-1927 dupã proiectul arh. Grigore Cerchez, în stil
neoromânesc specific începutului de secol XX, cu multe elemente de inspiraþie
brâncoveneascã). 
Spre exemplificare am ales douã proiecte care se situeazã pe poziþii total diferite din punct
de vedere al atitudinii faþã de existentul construit.

Proiect Mihaela Bãlan, secþiune
longitudinalã

Marele Trianon
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Hol central de intrare, secþiune
transversalã

Proiect Mihaela Bãlan

Sala mare de bal

Detalii scafe



Primul se referã la reamenajarea spaþiului de muzeu
de la demisolul corpului vechi, situat sub
amfiteatru. 
Studenta Simona Cristescu a optat în soluþia ei
pentru pãstrarea decoraþiei existente ºi punerea în
valoare a spaþiului interior.
Pentru a oferi publicului accesul rapid la o cantitate
cât mai mare de informaþii într-un format interactiv
ºi atractiv vizual prin proiecþii pe pardosealã ºi
tridimensionale, cât ºi pentru a mãri utilizarea
spaþiului, s-a propus introducerea unei
supante în formã de U, accesibilã prin douã
scãri elicoidale, pãstrând astfel simetria
existentã faþã de axul intrãrii.

Supanta, complet detaºatã de pereþii ºi
coloanele existente, este realizatã dintr-o
structurã metalicã uºoarã, cu pardoseala
translucidã ºi balustrada transparentã
(ambele din sticlã securizatã), tocmai pentru
a permite o vizibilitate cât mai bunã a
spaþiului.
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Situaþie existentã

Proiect Simona
Cristescu

Propunere 
reamenajare 
spaþiu muzeu:
plan ºi
secþiune
longitudinalã 
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Opusã ca poziþie de abordare faþã de proiectul
anterior se situeazã propunerea studentei Cristina
Mihalache privind reamenajarea spaþiilor de deasupra
amfiteatrului, la nivelurile 4 ºi 5, prin totala lor
remodelare. 
În aceastã zonã, studenta propune douã noi ateliere:
la un etaj, atelier de modelaj ºi la celãlalt, atelier de
picturã, fiecare dintre ele cu anexele necesare
(vestiare, camere cu lavoare, grupuri sanitare,
depozitare umedã specificã pentru lut).
Pe de o parte, s-a coborât plafonul sãlii de modelaj ºi
s-a creat un ritm prin aplicarea unor benzi din gips-
carton, între care sunt fixate proiectoare orientabile
suspendate, unele dintre ele ascunse în interiorul
decalajului dintre benzi.

Pe de altã parte, s-a realizat în interiorul încãperii un
front continuu în care sunt ascunse radiatoarele, iar în
zonele rãmase libere s-a valorificat spaþiul prin crearea
unor zone de depozitare. Se realizeazã în acest mod
un blat continuu de-a lungul a trei laturi ale încãperii.

282

Proiect  Cristina Mihalache
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Ultima construcþie pe care o prezint este o
locuinþã individualã situatã în Bucureºti pe
strada Londra nr. 44, construitã în anul 1936
dupã proiectul arhitectei Henriette
Delavrancea-Gibory, unul dintre exemplele
clasice de arhitecturã interbelicã româneascã. 
Din multitudinea de proiecte realizate la
atelier, am ales douã variante ce reprezintã
modalitãþi total diferite de abordare.

Primul, cel al stu-
dentei Mihaela
Bãlan, propune o
variantã de amena-
jare cu respect faþã
de imobil ºi faþã de
autoarea lui, fãrã
intervenþii majore.
Pornind de la Bau-
haus, s-a propus o
tratare cu elemente
specifice acelei pe-
rioade: de la culorile
folosite – roºu,
galben ºi albastru –
la elemente de încãl-
zire (calorifere) apa-
rente ºi pânã la piese
de mobilier ºi corpuri
de iluminat.

Proiect  Mihaela Bãlan
Salon expo ºi hol

Living



În cel de-al doilea proiect,
diametral opus faþã de
precedentul, studenta Anda
Toma a remodelat spaþiul
interior într-o manierã inovativã,
într-un limbaj care sã scoatã în
evidenþã amenajarea originalã,
pãstrând doar anumite
elemente cum ar fi lampa sau
balustrada scãrii.

Având la bazã ideea fractalului,
centrul casei, livingul generos au
fost alese ca centrul de generare
al acestuia, rezultatul fiind un
fractal spiralat care nu se închide
niciodatã. Spirala se ridicã ºi
ajunge sã învãluie anumite
elemente ale casei.

Livingul include locul de luat
masa ºi zona de discuþii.
Mobilierul sãu este integrat ºi
formeazã un fel de spaþiu
învãluitor. Doar câteva piese de
mobilier sunt colorate, tocmai
pentru a scoate în evidenþã
aceastã coajã albã care se
dezvoltã la interior, creând noi
spaþii.
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Voi încheia cu un citat din cartea lui Bruno
Zevi „Cum sã înþelegem arhitectura”,
semnificativ pentru cele prezentate anterior:
„Definiþia cea mai exactã care poate fi datã
astãzi arhitecturii este cea care þine seama
de spaþiul interior. Arhitectura frumoasã va fi
aceea care are un spaþiu interior care ne
atrage, ne înalþã, care ne dominã spiritual;
arhitectura urâtã va fi aceea care un spaþiu
interior care ne supãrã ºi ne respinge. Dar
important este sã ºtim cã tot ceea ce nu are
spaþiu interior nu este arhitecturã”.Proiect Anda Toma




