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• Dezvoltare durabilă

Misiunea de azi?

Vulnerabilitatea la schimbările climatice

Schimbarea cere schimbări

O schimbare de atitudine

Economiile sunt dominate de PIB, productie și consum. 
Nu țin cont de costurile sociale și de mediu

Ecologia trebuie să devină din cenzor un partener al 
economiei



1. Ce fel de schimbare a mediului 
construit e determinată de schimbările 
climatice?



Schimbările climatice nu sunt singurele probleme globale

E necesară o abordare holistică

Demografia

Sărăcia extremă

Drepturile omului

Resursele naturale

Energia





”Știm ce trebuie făcut și găsim soluțiile, dar trebuie să 

acționăm acum”. Richard Rogers



2. Vulnerabilitatea mediului construit la 
schimbările climatice









• Cine sunt vulnerabili la schimbările climatice?

Mediul natural

Mediul construit

Mediul social

Peisajul cultural



Înlocuirea construcțiilor, între demolare și renovare profundă



3. Schimbarea de paradigmă a construirii



• Schimbare de la ce la ce?

Centralizare totală

Neo liberalism

Descentralizare formală

Integrare, sustenabilitate





• Ce se așteaptă de la construcții?

Complexitate

Flexibilitate

Integrare 

Accessibilitate 

Teritoriu

Localitate

Vecinătate

Construcție 



• Arhitectul este simultan creator și eradicator. Orice 
construire însemnă o înlocuire inevitabilă. Orice înlocuire 
necesită o decizie și orice construire trebuie făcută cu 
gândul la înlocuirea ei. (Architecture isn`t here to stay –
Werner Sobek)











4. Concluzii



• Instrumentele schimbării

Educația

Sistemul legislativ

Facilitățile

Modelele

Coerciția

Atitudinea/mentalitatea

Voința politică



• Sistemism – schimbare prin înnoire radicală a 
modului de operare a mediului construit. 
Schimbarea e posibilă doar prin înnoirea 
întregului.

• Incrementalism – schimbarea progresivă, lentă, 
prin optimizarea existentului. Mai multe 
schimbări mici duc la transformarea generală.



• Lumea de azi este complet diferită de cea cu 
care eram obișnuiți. 

”Va urma o nouă apreciere și creștere a valorii 
mediului construit și un mai mare respect al 
ierarhiei spațiului public și privat. Noua 
paradigmă a sustenabilității va produce o nouă 
renaștere a arhitecturii in secolul 21”. 

Dominic Lam





Organizatia: Ro GBC, OAR
contact: Șerban Țigănaș
Email: serban.tiganas@dicositiganas.ro
Telefon (0040) 0744 57 30 61
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