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Scurt istoric 

Constanþa este una dintre
aºezãrile rezultate pe
parcursul a douã milenii
din suprapunerea ºi
completarea mai multor
perioade istorice. Nucleul
antic grec a fost extins în
perioada romanã care, la
rândul ei, s-a perpetuat
prin orizontul medieval
pânã în epoca modernã în
care aºezarea a cunoscut
un ritm accentuat de
creºtere.

Informaþiile transmise de patrimoniul arheologic sugereazã cã trama stradalã actualã
conservã memoria celei din perioada anticã. Astfel, rezultã cã actuala stradã Sulmona (sau
actualele strãzi Petru Rareº ºi Dimitrie Cantemir) s-au dezvoltat pe fostul traseu al zidului de
apãrare al coloniei greceºti. Dacã aceastã ipotezã este corectã, nu este exclus ca actuala
Piaþã Ovidiu sã fi fost, în aceeaºi perioadã, spaþiul rezervat agorei, ulterior posibil menþinutã
ca forum al epocii de dominaþie romanã. 
Dispunerea actualei pieþe – descentratã faþã de teritoriul aºezãrii greceºti, în schimb
aproape perfect centratã faþã de limitele celei romane antice – susþine suplimentar aceastã
ipotezã.
Aparent, transformãrile suferite de imperiul roman în secolul al 4-lea e.n. nu au afectat
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aºezarea Tomis – aceasta traverseazã graniþa dintre antichitate ºi evul mediu odatã cu
Imperiul Roman de Est, Bizanþul.
La începutul secolului al 15-lea, „tutela” constituitã de imperiul bizantin a fost înlocuitã –
pentru fostul Tomis ºi actualul Kustendje – de cea a imperiului otoman, fãrã ca acest lucru
sã influenþeze activitatea comercialã.
Abia dupã mijlocul secolului al XIX-lea, aºezarea propriu-zisã îºi va înceta existenþa medievalã
prelungitã ºi va pãºi în epoca modernã.
Pânã la jumãtatea secolului al XX-lea, zona peninsularã îºi conservã trama stradalã, dar noul
statut de zona centralã obligã la transformarea þesutului (probabil) inegal într-un þesut de
o calitate constantã din punct de vedere al imaginilor urbane pe care le oferã. Acest proces 

Evoluþia oraºului Constanþa pânã la 1945
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se bazeazã pe ordonarea relaþiei dintre domeniul public ºi cel privat prin reglementãri
referitoare la alinieri, aliniamente ºi regimul de înãlþime, dar ºi la aspecte de naturã esteticã.
Ceea ce a fost ORAªUL în antichitate ºi în evul mediu, apoi o parte esenþialã din CENTRUL
epocii moderne, este considerat în prezent PERIFERIE, pasibilã de a pierde jumãtate din
fondul construit existent.

Studiul

Analizând imaginile de arhivã, observãm cã incinta pieþei era foarte clar definitã de fronturi
de clãdiri cu o valoare arhitecturalã deosebitã, de facturã neoromâneascã, Art Nouveau,
modernism. Unele dintre ele existã ºi astãzi – Muzeul de Arheologie (care domina piaþa), 
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moscheea, fosta clãdire a Bãncii Naþionale ºi a Bãncii Agricole, câteva blocuri ºi case
monument – ºi contribuie la pãstrarea memoriei locului, chiar dacã sunt într-o stare avansatã
de degradare sau prost întreþinute.
Dupã anul 1950, au fost demolate o serie de imobile, astfel cã în prezent frontul de N-E este
discontinuu. Noile construcþii apãrute în perioada contemporanã, unele de prost gust,
influenþeazã în mod negativ imaginea pieþei. 
Analizele urbanistice confirmã cã în zona studiatã existã vestigii arheologice ºi monumente
istorice aflate în subteran sau sub construcþii existente, care nu pot fi puse în valoare ºi care
nu pot confirma ipoteza agorei ºi a forumului. 
Zona analizatã se caracterizeazã prin multe terenuri virane neexploatate ºi valorificate.
Amplasarea construcþiilor pe parcele creeazã un front la stradã discontinuu, dar ºi curþi 

Analiza situaþiei existente
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interioare. În general, alinierea menþinutã este cea din anul 1936, deºi câteva intervenþii
recente se abat de la aceastã regulã. 
Una dintre problemele majore ale zonei este circulaþia carosabilã care se desfãºoarã prin
centrul pieþei, deoarece piaþa nu mai este un spaþiu public destinat pietonilor, ci a devenit
o mare parcare. Soluþia propusã a constat în devierea traficului carosabil pe strãzile care
înconjoarã piaþa ºi în transformarea acesteia în spaþiu pietonal amenajat, cu mobilier urban,
care sã continue pietonalul deja existent de pe bulevardul Tomis. 
Refacerea frontului pieþei este probabil principala problemã a spaþiului urban existent.
Inserþia unei clãdiri noi în componenþa unor ansambluri istorice ridicã o serie de probleme
arhitecturale, urbanistice ºi sociologice. Am considerat necesarã inserarea unei clãdiri care sã 
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Concept



înglobeze o serie de funcþiuni ce pot sã revitalizeze viaþa culturalã ºi socialã: spaþii
expoziþionale, librãrie, bibliotecã, spaþii comerciale, cafenea, salã proiecþie.
Din punct de vedere arhitectural ºi urbanistic, proiectul a avut în vedere relaþionarea cu
clãdirile din jur prin gabarit ºi volum. Realizarea unei legãturi între piaþã ºi faleza portului
turistic prin lãsarea unui parter parþial liber ºi transparent a fost un punct important în
conceptul proiectului. Preluarea axelor de percepþie ºi a circulaþiilor adiacente pieþei în
volumetria clãdirii prin circulaþii interioare ºi exterioare constituie o altã premisã a conceperii
proiectului. Proiectul propune ºi refacerea faþadei clãdirii învecinate, care în momentul
actual este pãrãsitã ºi influenþeazã în mod negativ imaginea de ansamblu a pieþei. 
Totodatã, proiectul propune ºi realizarea unui muzeu arheologic în subsol care sã punã în
valoare posibilele vestigii arheologice ce ar fi descoperite în timpul execuþiei lucrãrilor de
excavare.
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Fronturi spre Piaþa Ovidiu

Fronturi spre falezã
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În ceea ce priveºte abordarea unui centru istoric ºi intervenþiile pe care acesta le poate
suporta, o analizã amãnunþitã a tuturor factorilor ce influenþeazã ºi sunt influenþaþi de
operaþiune este primul pas. O astfel de intervenþie reprezintã o provocare, deoarece trebuie
cãutat echilibrul între operaþiunea impusã de adaptarea la standarde contemporane ºi
pãstrarea substanþei originare.




