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                                  585 
                              13.04.2020 

 

Către: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

În atenția: Domnului Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației  

Email: ministru@mdrap.ro 

 

13 Aprilie 2020 

 

Stimate domnule ministru,  

 

 

Ca răspuns la adresa dvs. nr. 42694 transmisă Ordinului  Arhitecților 
din România via email în data de 25.03.2020, în care ne solicitați 
punctul de vedere asupra proiectul de reglementare tehnică privind 
Codul de evaluare și propuneri de intervenții privind construcțiile cu 
valoare culturală, indicativ P 100-8, în continuare denumit proiect de 
reglementare, vă comunicăm următoarele:  

Ordinului Arhitecților din România privește cu interes îmbunătățirea 
cadrului legal pentru conservarea și restaurarea patrimoniului 
cultural construit din România și consideră oportună elaborarea și 
aprobarea unui normativ special de proiectare antiseism pentru 
acest tip de construcții.  

Cu toate acestea, o primă observație privind acest proiect de 
reglementare se referă la faptul că în cuprinsul acestuia alternează 
într-un mod neunitar și chiar contradictoriu abordări contemporane 
neinvazive cu soluții învechite și distructive. 
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 Totodată atragem atenția că în capitolul I, la punctul I.1(2) din 

proiectul de reglementare, din definiția construcțiilor cu valoare 
culturală au fost omise acele clădiri care sunt identificate prin 
documentațiile de urbanism ca având o valoare culturală 
(construcțiile susceptibile de a fi clasate, clădirile cu valoare 
architectural-istorică identificate prin PUG-uri etc.) 

OAR apreciază că acest demers de reglementare reprezintă o 
oportunitate deosebită de a imprima paradigmei restaurării 
patrimoniului cultural cu adevărat o abordare contemporană, însă 
constatăm cu regret că, din nefericire, prezentul proiectul de 
reglementare promovează în punctele sale esențiale o viziune 
învechită a consolidării structurale a pereților de zidărie din cărămidă 
sau piatră prin soluții ce presupun elemente masive din beton armat 
realizate direct pe clădirile cu valoare culturală; în principiu placarea 
cu beton armat a zidariilor și realizarea de centuri și stâlpișori din 
beton armat.  

Subliniem că aceste intervenții nu numai că sunt extrem de invazive 
și se realizează cu pierdere semnificativă de material istoric, dar 
contravin grav principiilor internaționale de conservare și restaurare 
a monumentelor istorice, Cartelor și convențiilor internaționale pe 
care chiar prezentul proiect de reglementare le promovează și pe 
baza cărora se realizează (spre ex. principiul reversibilității 
intervenției, principiul compatibilității materialelor contemporane cu 
cele istorice, principiul minimei intervenții șamd.)  

De asemenea, constatăm că  din proiectul de reglementare pe care 
ni l-ați pus la dispoziție a fost omisă prezentarea unei analize a 
acțiunilor distructive pe care le are betonul pe termen mediu și lung 
asupra zidăriei din cărămidă arsă din care sunt alcătuite majoritatea 
clădirilor cu valoare culturală din România,  ori,  practica recentă ne 
arată rezultate îngrijorătoare în ceea ce privește compatibilitatea 
acestui material cu cel istoric.  

Promovate în documentele internaţionale începând  cu Carta de la 
Atena pentru restaurarea monumentelor istorice (1933), restaurările 
bazate pe folosirea betonului armat şi-au dovedit curând ineficienţa, 
printre altele chiar prin intervenţiile făcute asupra Acropolei Atenei 
și a turnului bisericii fortificate din Rotbav care au avut un sfârșit 
tragic. Astfel cu 30 de ani mai târziu, în celebra Cartă privind 
conservarea și restaurarea monumentelor istorice, Veneția 1964,  se 
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 vorbeşte deja despre principiul reversibilităţii ca fiind fundamental 

în restaurare.  

În timp ce de mai bine de patru decenii, ţările europene cu 
experienţă de netăgăduit în domeniul restaurării, precum Italia 
(situată geografic în regim seismic, în mare parte), Spania, Franţa 
practică soluţii reversibile, cu punerea în valoare şi nealterarea 
materialului autentic, România pare a fi rămas la nivelul de început 
de secol XX, practicând restaurări “stilistice”, de reintegrare forţată 
şi prea puțin documentată, pentru obiectul de arhitectură. Or, un 
normativ de intervenţie asupra structurilor construcţiilor cu valoare 
culturală ar trebui să ia în calcul tocmai acest aspect, facilitarea 
alinierii lucrărilor de restaurare din România la contextul european 
căruia îi aparţinem. 

Mai mult, accentuăm din nou că acest proiect de reglementare, în ce 
privește mijloacele de realizare a lucrărilor de restaurare, este lipsit 
abordare unitară întrucât conține o serie de prevederi adversative. 
Observăm că deși încă din primul capitol (pag. 7 din proiectul de 
reglementare) se amintește că utilizarea betonului armat în lucrările 
de restaurare s-a dovedit a fi o soluție improprie care a cauzat 
probleme construcțiilor istorice, operaţiunile numite în cadrul 
capitolului VIII punctul VIII.2.1.3(pag. 61) se referă doar la lucrări 
superficiale de reparaţie a unor structuri din beton, nu şi la situaţii 
în care acestea trebuie ele însele consolidate (coroziunea masivă a 
armăturilor etc.) iar la punctul VIII.2.2.2, fig. VIII.9-Exemplu de 
consolidare complexă (pag. 67 ) unde este dat exemplul de 
consolidare a unui edificiu de cult, patru din cele şase operaţiuni 
descrise sunt executate cu folosirea betonului armat. 

Un alt argument care justifică eliminare betonului armat din lucrările 
de restaurare este este acela că, ca orice alt material de construcţie, 
acesta are un ciclu de viaţă insuficient determinat, fiind vorba, în 
fapt, despre un material relativ recent, dar despre care știm că, în 
mod evident, acesta are un ciclu cu o durată inferioară materialelor 
de construcţii istorice precum piatra, cărămida sau lemnul. Mai mult, 
trebuie să se ţină cont de faptul că degradările betonului armat sunt 
printre cele mai dificil de tratat, o astfel de structură devenind o 
problemă în sine atunci când face ea însăşi obiectul restaurării şi 
consolidării. 

În plus, atragem atenţia asupra faptului că recomandarea unor 
soluţii de consolidare ireversibile contravine declarației inițiale 
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 exprimate încă din capitolul II, punctul II.1.(pag.8) din prezentul 

proiect, care se deschide cu o afirmaţie fundamentală ”Prezentul Cod 
pornește de la ideea fundamentală în intervenții care precizează că 
în evaluarea unei resurse de patrimoniu, autenticitatea reprezintă 
un aspect crucial”. 

În final, dorim să punem în evidență și aspectele pozitive ale 
prezentului normativ care compensează, din fericire, utilizarea 
betonului armat cu o paletă largă de soluții alternative mai puțin 
invazive și care respectă principiile conservării și restaurării 
patrimoniului cultural astfel că se crează premise favorabile pentru 
diversificarea intervențiilor structurale. 

În concluzie, vă recomandăm păstrarea soluțiilor alternative mai 
puțin invazive care respectă principiile conservării și restaurării 
patrimoniului cultural considerăm suficientă păstrarea acestora și 
revizuirea următoarelor dispoziții ce conțin invazive reprezentate de 
betonul armat:  

1. Capitolul VIII, punctul VIII.2.2.1, paragraful nr. 6 
(pag.62) 

(6) Placarea se face, de regulă, pe toată suprafața peretelui, 
pe una sau pe ambele fețe, cu plase (grile) din polimeri armați 
cu fibre (PAF) de înaltă rezistență și rigiditate sau cu 
tencuială/coji de beton (turnat în cofraj/torcretat) armate cu 
plasă din oțel. 
 

2.  Capitolul VIII, punctul VIII.2.2.1, alineatul (8), (pag.62) 
(8) Consolidarea zidăriei se poate face și prin introducerea de 
rețele de elemente liniare compuse din profiluri metalice, din 
materiale compozite sau din beton armat (centuri și 
stâlpișori). 

3.  Capitolul VIII, punctul VIII.2.2.1, alineatul (16), lit. c), 
teza întâi (pag.66) 

c) pentru clădirile la care soluția de intervenție implică 
adăugarea unor încărcări permanente importante prin măsuri 
de consolidare cum sunt placarea cu beton armat a pereților 
sau suprabetonări ale planșeelor existente; 

4. Capitolul VIII, punctul VIII.2.2.1, alineatul ( 17), lit. a), 
(pag.66) 

(17) Procedeele de consolidare a fundațiilor pentru eliminarea 
acestor deficiențe sunt următoarele:  
Pentru reducerea presiunii pe teren: 
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  lărgirea fundațiilor prin placare cu beton armat turnat 

sau torcretat. 
5. Capitolul VIII, punctul 2.2.2, alineatul (1), lit. c), teza 

finală (pag. 66) 
c) asocierea celor două complexe structurale cu un ansamblu 
de elemente verticale lamelare, și eventual și cu centuri 
intermediare, înglobate în pereții de zidărie. 

De asemenea, cu această ocazie atragem atenția și asupra 
capacității reduse de execuție și de proiectare a unor soluții 
alternative și contemporane de intervenție structurală pe clădirile de 
patrimoniu și vă recomandăm dezvoltarea unor politici publice 
adecvate precum investirea în domeniul de cercetare, atestarea unui 
număr mai mare de specialiști,  efectuarea unor cursuri de formare 
profesională continuă, agrementarea unor materiale și substanțe 
noi, adaptarea curriculei universitare la noile provocări ale 
patrimoniului construit etc.  
  
Cu deosebită considerație,  
Arh. Lucian-Alexandru Găvozdea,  
Președinte al Ordinului Arhitecților din România  

 


