
ªantierul face parte din construire, este de fapt
construirea însãºi. Orice construcþie nouã sau
transformare a uneia vechi trece prin starea de
ºantier. Uneori ºantierele dureazã mai mulþi ani,
alteori chiar mai multe zeci de ani, dacã e vorba
de catedrale, sau dacã sunt întrerupte sau
abandonate. ªantierele de restaurare pot dura
foarte mult, iar la sfârºit, la scurt timp dupã
terminare, pot reîncepe din nou, datoritã naturii
perisabile a construcþiilor, dimensiunilor ºi
mediului în care se aflã. În perioada marelui
boom imobiliar erau ºantiere pe fiecare stradã,
pe câmpuri, departe de infrastructurã, peste tot.
Aproape cã ºantierul era starea de normalitate,
vorbim de construirea ºi transformarea ºi nu
arhitectura finalizatã. Dacã ne intereseazã
construirea trebuie sã vorbim despre ºantiere.
Ele nu pot fi ignorate, nu pot fi minimalizate ca
impact în viaþa oamenilor ºi voi încerca sã aduc în
discuþie nevoia de a consolida o culturã specificã
ºantierelor, o culturã pe care încã nu o avem.

ªantierul deranjeazã

Poate cea mai evidentã, prima ºi cea mai
discutabilã caracteristicã a ºantierului este cea
legatã de neplãcerile pe care le poate provoca
întregii comunitãþi, mai ales în zonele dens
construite. ªantierul poate presupune disfuncþii
temporare de trafic, ocuparea unor suprafeþe cu
alte destinaþii, afectarea desfãºurãrii locuirii sau a
altor activitãþi pentru vecini. ªantierul mai

înseamnã noxe, praf, gãlãgie, noroi ºi nu în
ultimul rând, în anumite situaþii, ºantierul
influenþeazã microstructura societãþii dintr-un
anumit loc pentru o vreme. Oamenii din
magazine ºi restaurante în pauza de masã,
locuitorii barãcilor de organizare temporarã ºi
altele. Când cineva începe un ºantier, uneori, de
prea puþine ori, apar mesaje prin care cei posibil
afectaþi primesc informaþii despre investiþie ºi
mai ales scuzele pe care le meritã pentru
deranjul produs. Nu cumva acest lucru ar trebui
sã fie obligatoriu? Nu cumva panoul de ºantier
obligatoriu, prin care se dovedeºte cã lucrãrile
sunt autorizate, se anunþã perioada lucrãrilor,
care de cele mai multe ori nu corespunde cu
realitatea ºi datele contractorului ºi designerilor,
nu e suficient? Panoul acesta, de foarte multe
ori, este mic ºi pus astfel încît nimeni nu îl poate
citi din spaþiul public, dar el existã, legea fiind
respectatã. Are informaþii incomplete, neclare ºi
trimiteri la firme ºi nu la persoane responsabile.
Cred cã vizibilitatea acestui panou trebuie
asiguratã, acesta fiind primul criteriu de
valabilitate. Apoi el ar trebui sã prezinte numele
persoanei responsabile cu ºantierul respectiv, al
ºefului de ºantier sau de punct de lucru, care
trebuie sã fie ºi interfaþa cu publicul. Un om ºi un
numãr de telefon la care trebuie sã rãspundã.
Mai este important ca pe lîngã nume de firme, de
multe ori irelevante, impersonale ºi care pot
dispãrea ºi înceta sã mai existe chiar în timpul

lucrãrilor, panoul de ºantier trebuie sã prezinte
numele arhitectului care semneazã ºi deci
rãspunde de lucrare conform legii. Asta înseamnã
cã oricine va ºti cãtre cine sã îºi îndrepte admiraþia
sau dimpotrivã, nemulþumirile, dacã ceea ce apare
prin eforturile constructorilor o meritã. Mai mult,
sã fi fãcut ca arhitect un proiect însemnã sã devii
interesat ºi responsabil de transpunerea lui ºi
aceastã vizibilitate ar contribui presând conºtiinþa,
la manifestarea ei responsabilã.
O primã concluzie pe care o propun este
modernizarea interfeþei de comunicare, de
informare a panoului de ºantier. Termenul de
execuþie ar trebui actualizat dacã e cazul, legal,
bineînþeles, pentru a nu mai permite activitãþi în
ºantiere pentru care autorizaþia nu mai e
valabilã. Ar mai trebui sã existe o conexiune cu
locul, de preferinþã virtual, pentru cã tehnologiile
permit, astfel încât oricine sã poatã consulta
proiectul în conþinutul sãu, integral ºi nu numai o
faþadã sau o perspectivã frumoasã, micã ºi tot
atât de irealã, care se prezintã de obicei.

ªantierul costã

Organizarea de ºantier este foarte importantã,
mai ales în cazurile în care spaþiul este limitat ºi
vecinãtãþile apropiate. Planul organizãrii de
ºantier se autorizeazã, dar realitatea nu îl
confirmã de cele mai multe ori. Împrejmuirile nu
se realizeazã conform planului autorizat,
materialele se depoziteazã altundeva, maºinile
staþioneazã în alte locuri decât cele indicate ºi
peste toate, zona poate cãpãta pe lângã
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sunetele motoarelor, aparatelor de tãiat,
metalului ciocãnit, cofrajelor lovite ºi accente ale
culturii oamenilor care lucreazã, cu muzicã foarte
tare de la radio, care sã facã viaþa mai frumoasã,
cu strigãte ºi apelative, admonestãri ºi indicaþii,
în limbaj de ºantier, pentru cã oamenii lucreazã
împreunã. Costurile ºantierului diminueazã
profitul constructorului sau cresc costul pentru
investitor, deci trebuie reduse. Asta e clar, dar
care e pragul? Acest plan de organizare autorizat
ar trebui sã regleze acest lucru ºi de aceea cred
cã e o piesã care trebuie sã fie ºi ea vizibilã ºi
disponibilã pe ºantier ºi nu numai formalã. Pe
durata ºantierului constructorul este practic ºi
legal responsabil de tot ceea ce se întîmplã
acolo. În Japonia toate ºantierele au împrejmuiri
opace mai înalte de 3 metri, albe imaculate,
pentru a obliga la curãþenie ºi a separa vizual
complet lumea dinafarã de cea dinãuntru.
Oameni cu cãºti ºi mãnuºi albe dirijeazã circulaþia
la intrãri ºi ieºiri, zîmbind pietonilor ºi rugându-i
sã aºtepte când trebuie sã manevreze o
betonierã. Obligatoriu, costuri incluse. În alte
þãri, în zone dense de oraº se construieºte numai
prefabricat, adicã prin asamblare, astfel încât sã
nu fie ocupate spaþiile limitate existente. E o
condiþie impusã de locul respectiv.

ªantierul e parte din viaþa cotidianã

Obiectivul care trebuie sã îl aibã un ºantier este
sã tulbure cât mai puþin viaþa de zi cu zi. De
aceea anumite operaþiuni trebuie fãcute fie la
ore la care a scãzut activitatea sau chiar noaptea,
iar altele, din contrã, atunci când, prin natura lor,
nu deranjeazã datoritã zgomotului. Dacã e
sãrbãtoare ce se întâmplã? E la discreþia
constructorului dacã se lucreazã sau nu, pentru
cã e de respectat un termen, sau e obligatoriu sã
nu lucrezi, pentru cã ai putea deranja pe cineva
care se odihneºte, sãrbãtoreºte, profitã de o
situaþie a întregii comunitãþi? Cred cã trebuie ºi
aºa pusã problema. Cultura ºantierului trebuie sã
avanseze prin cultura dialogului între comunitate
prin reprezentanþii ei ºi constructor. Suportul
legal ºi bunele practici, acel „aºa se face”, aºa
trebuie fãcut, aºa am vãzut cã e bine ºi trebuie
respectat ºi aici, conteazã.
Cele mai deranjante sunt ºantierele care afecteazã
spaþiul public ºi ele trebuie tratate cu maximã
grijã, cu anunþuri, marcaje, împrejmuiri, dotãri
temporare de protecþie, orar de lucru ºi mai ales
termene fixe fãrã pauzele dintre intervenþiile celor
care lucreazã la reþelele edilitare ºi ale celor care
refac calea de circulaþie ºi marcajele.
La noi, din pãcate, asistãm la lucrãri deschise ºi
abandonate, la pauze imense, ceea ce mã face sã
consider cã felul în care sunt realizate
contractele pentru aceste lucrãri nu urmãreºte
suficient de bine interesul public. Un alt
argument pentru o culturã specificã.

ªantierul are reguli

De la cele mai elementare reguli care þin de
condiþiile de muncã, de siguranþã ºi sãnãtate ºi
multe altele. Ce se întâmplã dacã nu se respectã
aceste reguli? Ce se întâmplã la ºantierele de mici
dimensiuni, domestice, unde poate ar trebui

altfel de reguli, adaptate condiþiilor respective? A
aprofunda aceste reguli, a gãsi condiþiile
specifice pentru fiecare caz ºi a face ca ºantierele
româneºti sã aibã ceea ce vedem cã au în lumea
mai civilizatã e extrem de important pentru
calitatea vieþii oamenilor.
Apare ideea unei legi a ºantierelor, care din
punctul meu de vedere ar avea sens, fiind mult
mai multe probleme în joc decât doar cele care
fac parte ca articole din legile existente. Existã o
directivã europeanã dedicatã siturilor
temporare, adicã referitoare la ºantiere, care
poate fi punctul de pornire.

ªantierul e periculos

Accidentele de pe ºantiere trebuie evitate. Am
vãzut constructori mari care afiºau pe panouri
vizibile informaþii de tipul: pe acest ºantier nu a
fost niciun accident de ...x zile. Poate ar trebui sã
fie o obligaþie ºi sã fie corect transmisã
informaþia, iar în caz de accident constructorul
sã afiºeze, cu efectele care se rãsfrâng asupra lui,
faptul cã au fost accidente.
Ca arhitect pot sã vã spun cã pe ºantierele
româneºti, mai ales pe cele de dimensiuni nu
prea mari, portul echipamentelor de protecþie nu
e foarte la modã, iar amenajãrile temporare de
siguranþã nici atât. Aici, în legãturã cu viaþa
oamenilor nu trebuie toleranþã ci severitate,
formându-se astfel o culturã.

ªantierul dureazã

Nu este indiferent cât dureazã. O autorizaþie de
construire ar trebui sã fie ºi o promisiune ºi o
garanþie cã se respectã termenul ºi deranjul
dispare la data aºteptatã. Dar ce se întâmplã
dacã nu se respectã termenul? Nimic. Nimeni nu
plãteºte despãgubiri nimãnui, impozitele pe
construcþie nu se percep pentru cã nu a fost
recepþionatã, imaginea neterminatã ºi pericolele
unei construcþii parþial executate rãmân. O nouã

prevedere legalã care sã descurajeze încãlcarea
termenelor sau chiar sã stimuleze respectarea
lor premiind încadrarea în termen ar putea fi
interesantã.

ªantierul are frumuseþea lui

Multe construcþii îºi aratã calitãþile încã din fazele
de execuþie. Structurile bine concepute ºi
realizate sunt frumoase, ordinea ºi metodica
organizãrii denotã calitãþi ale constructorilor care
creeazã încredere ºi anticipeazã calitatea
arhitecturii viitoare. Un ºantier dezordonat este
descurajant ºi respingãtor, unul bine organizat
este corect,optimist ºi chiar atrãgãtor. El vorbeºte
despre performanþele oamenilor ºi despre
progres, fiind mult mai uºor de acceptat. Toate
acestea sunt motive în plus pentru interesul public
de a avea ºantiere de calitate. În plus, existã multe
þãri în care publicitatea stradalã, reclamele
outdoor, nu sunt permise pe construcþii ºi mai ales
în zonele istorice, cu caracter arhitectural
puternic. ªantierele pot absorbi însã multã
comunicare de acest tip, fiind stimulatã protecþia
cu mari suprafeþe care pot fi ele însele suport
publicitar. Este de interes reglementarea în acest
sens, care ar putea produce venituri utile pentru a
acoperi costurile respectãrii exigenþelor unei bune
organizãri de ºantier.
Toate acestea ºi poate altele justificã ipoteza
dezvoltatã în acest articol ºi anume a necesitãþii
unei culturi mai avansate a ºantierului, o creºtere
a calitãþii spaþiului public prin felul în care sunt
organizate aceste activitãþi temporare, complexe,
dar mereu prezente în cadrul dezvoltãrii.
Pentru acest scop reafirm propunerea de
apariþie a unei legi a ºantierelor, cu obligaþii,
responsabilitãþi, clasificãri, stimulente ºi
oportunitãþi, care sã facã din ceea ce e de prea
multe ori respingãtor ºi deranjant un spectacol al
rigorii ºi calitãþii, încrederii ºi civilizaþiei. n
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