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PREFATĂ
•

Acest text - cum îi arată şi numele - deschide o carte cu câteva
consideraţii ale autorului sau ale unui apropiat cunoscător al problemei tratate,
angajează, cum se confesa cineva în urmă cu câteva decenii şi nu greşea, ba,
punea realmente probleme celor chemaţi să onoreze cu girul lor un text (mai cu
seamă cum este cel de faţă), când alte trei volume ale aceleiaşi cărţi, un veritabil
corpus, stau în garanţia autorului, fortificând şi stimulând curajul prefaţatorului
de a o recomanda publicului.
Fiindcă în cei câţiva ani scurşi de la lansarea a primului volum de Istorie
urbană târgumureşeană, autorul, Ioan Eugen Man, prietenul şi cunoscutul
multor dintre noi, n-a dat odihnă condeiului pus pe treabă în slujba comunităţii pe
care a slujit-o, de altfel şi prin ocupaţia lui deloc facilă de tehnician arhitect şi a
istoriei, cândva ştiinţă de temelie a societăţii, dedicându-se cu însufleţire
amândurora, şi a izbutit să ne pună, iată, în faţa celui de-al patrulea volum al
cărţii sale de o viaţă. Mai trebuie arătat că însăşi tema cărţii lui este oare
primordială, de istorie sau de arhitectură? Greu de clasificat, fiindcă pe tot
parcursul lecturării ei, amândouă specialităţile ni s-au părut primordiale, ceea ce
a dat autorului două răspunderi la fel de importante. Autorul s-a purtat cu
echilibru şi competenţă greu câştigate printr-o incomensurabilă şi responsabilă
muncă, până la bunul ei sfârşit. Satisfăcând atât exigenţa istoricului, cât şi pe cea
a arhitectului, el nu a neglijat prin tactica sa nici cititorul mediu sau pe cel de
cultură generală. cu pledoaria sa satisfăcând şi gustul al celor mai mulţi.
Intenţia unui atare ambiţios proiect, confesată într-o convorbire în urmă cu
trei sau poate patru decenii m-a angajat să scriu prefaţa, dar şi să-i fiu aproape
până la finea celui de-al patrulea volum, la care, Man zâmbind neîncrezător m-a
întrebat de ce al patrulea? Fiindcă, o întreprindere ca aceasta implica vreo patru
volume i-am răspuns, când amândoi ne dădeam deja seama de amploarea
proiectului şi de implicaţiile lui. Devenind „oameni ai casei" la arhive, muzee sau
biblioteci, începuserăm să ne apropriem şi să ne împărtăşim gândurile, Eugen ne
devenise deja un companion fiind apreciat cu o plăcută surprindere de „greii"
valoric în istorie: Valeriu Lazăr, de pia memoria, Andrei Zrinyi, Adam
Dankanics, apoi, pe parcurs, de cercetătorii de la Academie în frunte cu Grigore
Ploeşteanu. Cu toţii vedeau în el un caz rarisim cu totul ieşit din comun. Nici
unul dintre ei şi nici din cei de azi, iată, n-au greşit. Fiindcă, zisa latinului „Finis
coronat opus", s-a potrivit în mod fericit, ducând cartea lui de o viaţă până la
sfârşit, savurând satisfacţia de a-i pune punctul final, poate singura satisfacţie a
celor din zilele noastre, el însuşi prin munca-i de o viaţă, fericindu-se pe sine, pe
noi şi pe urmaşii urmaşilor.
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Felicitând cu

toată

încrederea rans1ma realizare a prietenului nostru,
depăşind spaţiul mureşean şi înzestrându-l cu un instrument al cunoaşterii, îl
încredinţăm că nu exagerăm apreciind că a făcut generaţiei lui şi comunităţii
orăşeneşti, în întregimea ei, darul ce-l mai preţios pe care i l-a putut face la un
moment dat, acest concetăţean înzestrat cu har suprem al nostru al tuturor.
DR. IOAN RANCA
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INTRODUCERE
Timp de câteva decenii am cercetat trecutul urban al municipiului Târgu-Mureş,
de la începuturile sale până în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, efortul
intelectual şi material fiind răsplătit prin apariţia celor trei volume ce poartă titlul
„Târgu-Mureş, Istorie urbană" şi anume: volumul I, ,,De la începuturi până în anul
1850 ", 1 volumul II, Din anul 1850 până la Primul Război Mondial" 2, volumul III,
,,Perioada interbelică". 3 Prin urmare am studiat evoluţia urbană a localităţii pentru o
lungă perioadă istorică, oprindu-mă inclusiv la perioada interbelică, considerând că ar fi
poate necesar să treacă un timp mai îndelungat pentru a putea judeca creaţia
arhitecturală din perioada postbelică - comunistă. Totuşi, după cei peste 20 ani de la
căderea comunismului în România, cu ocazia lansării celui de-al treilea volum, în luna
august a anului 201 O, la insistenţele editorului, a unor istorici şi oameni de cultură, am
hotărât continuarea cercetărilor şi pentru perioada postbelică, până la Revoluţia din 2122 Decembrie 1989. Nu mă încumetam să scriu această carte dacă nu eram prin
formaţie tehnician arhitect, sau dacă nu aş fi lucrat din anul 1964, neîntrerupt, timp de
peste 45 ani, în compartimentului de specialitate al Primăriei, fostul Serviciu de
Arhitectură şi Sistematizare, actualmente Compartimentul Arhitect Şef. Acest lucru mia permis să cunosc îndeaproape dezvoltarea oraşului în perioada respectivă, participând
direct, cu responsabilitate, la elaborarea avizelor şi acordurilor de construire, la
dezbaterea materialelor în cadrul comisiilor de urbanism. În mod nemijlocit am
participat la realizarea unor obiective de interes gospodăresc sau de agrement, precum
cele de la Grădina Zoologică, de la Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul", etc.
Lucrarea de faţă nu îşi propune să fie un mijloc de elogiere sau de discreditare a
realizărilor sau neîmplinirilor din timpul fostului regim comunist şi ,de aceea. prea
puţin ne vom referi la indicaţiile şi măsurile luate de conducerea de partid, rezumândune la sintetizarea activităţii legate de evoluţia şi amenajarea teritoriului, realizarea de noi
construcţii, a unor lucrări de interes edilitar, precum şi de evoluţia, inclusiv structura
populaţiei, precum am procedat şi în volumele anterioare.
Abordând o perioadă destul de apropriată de zilele noastre, doar la puţin peste 20
de ani distanţă, faţă de precedentele perioade, cercetarea acesteia ar fi trebuit să fie mai
facilă, însă s-a dovedit a fi cu mult mai anevoioasă .. Deşi îmi sunt cunoscute multe din
realizările din perioada respectivă, ca participant direct, strângerea datelor s-a dovedit a
fi mai dificilă decât am sperat iniţial. În primul rând s-au întâmpinat greutăţi în
cercetarea acordurilor de construire a obiectivelor realizate de unităţile de stat,
cooperatiste, culte etc., a documentaţiilor privitoare la sistematizarea teritoriului, ele
fiind conservate în mai multe instituţii, precum Primăria Municipiului Târgu-Mureş,
Consiliul Judeţean Mureş, 4 unde, în perioada Revoluţiei din Decembrie 1989, unele
evidenţe tehnice au fost distruse sau descompletate, SC. „Locativ" SA, precum şi
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţului Mureş.
Până la Revoluţia din Decembrie 1989, privitor la evoluţia urbană, sub toate
aspectele din perioada postbelică, au fost elaborate prea puţine lucrări istorice, regimul
comunist permiţând doar publicarea unor lucrări ştiinţifice de geografie economică sau
https://biblioteca-digitala.ro

de istoria învăţământului. Şi după Revoluţie, prea puţini cercetători, istorici, s-au
urbane. Unul dintre cele mai importante
încumetat a aborda această temă a evolutiei
'
5
studii, al lui Simion Costea, ce se doreşte a fi „exhaustiv, studiul urmăreşte să
reconstituie, de o manieră sintetică, trăsăturile esenţiale ale evoluţiei oraşului, în
spiritul adevărului istoric, <sine ira it et studio>, cu obiectivitate şi detaşare, utilizând
cadrul conceptual şi interpretativ al istoriografiei recente consacrate". Apelând la
surse documentare anterior mai puţin cercetate din cauza cenzurii regimului comunist,
autorul dezvăluie mai multe aspecte privind evoluţia din perioada postbelică a
municipiului Târgu-Mureş, începând cu aceea politico-socială a populaţiei, realizările
urbane, precum şi ale economiei în general, constituind o primă şi valoroasă
întreprindere în domeniu. Dorim să precizăm încă de la început faptul că, sub
imperativul acestei necesare întreprinderi se va derula, în continuare, şi demersul nostru.
Altă lucrare, dedicată formării aspectului urbanistic şi situaţiei sociale a oraşului
în perioada postbelică, este studiul lui Gagyi J6zsef, 6 publicat şi în limba română.
Nu am ocolit ziarele, ele constituind mai degrabă o sursă secundară, redând
unele momente de la inaugurarea unor clădiri sau alte realizări edilitare. A vând ideea
unui model - în volumele anterioare - am construit cartea de faţă, din materiale
documentare strânse cu migală, unele datorate unor autori ce se deosebesc prin
capacitatea de percepere şi interpretare. Ca şi la precedentele volume, lucrarea o
structurăm pe principalele secţiuni: urban, arhitectural şi demografic. De această dată,
tradiţionalul capitol privitor la evoluţia şi înfăţişarea teritoriului va fi înlocuit cu cele
două capitole privitoare la sistematizarea generală a localităţii şi la detaliile de
sistematizare, respectiv la realizarea de blocuri-plombă şi a ansamblurilor de locuinţe, în
care se regăsesc şi descrieri ale cartierelor tratate. Şi de această dată, cel mai
cuprinzător este capitolul destinat evoluţiei construcţiilor de toate tipurile, urmat de
preocupările edilitare şi amenajarea teritoriului. Ultimul aspect analizat este cel al
evoluţiei şi structurii populaţiei oraşului, deoarece în cele patru decenii şi jumătate de
comunism numărul locuitorilor din oraş a crescut substanţial, iar structura pe vârste,
sexe, persoane active etc, cunoaşte schimbări esenţiale. Lucrarea o întregim cu
numeroase hărţi, relevee de construcţii, fotografii etc. care permit o cunoaştere mai
îndeaproape a epocii respective.
X

X

X

În perioada de după 23 August 1944, mai concret din anul 1945, arhitectura şi
urbanismul României devin o componentă a politicii economico-sociale şi culturale a
statului, în condiţiile când după o primă etapă, între anii 1945-1948, de refacere a
distrugerilor provocate de război, s-a trecut la industrializarea ţării şi, ca urmare, la
dezvoltarea sectorului industrial de stat. Pentru asigurarea unei activităţi cu rezultate cât
mai bume în domeniul arhitecturii şi urbanismului, îndeosebi după actul naţionalizării
întreprinderilor industriale din anul 1948, sunt înfiinţate noi structuri de organizare şi
funcţionare în domeniul arhitecturii şi construcţii. Între anii 1949 şi 1952 iau fiinţă
Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (CSAC), precum şi Ministerul
Construcţiilor (MC), iar în anul 1952, prin hotărâre de guvern, este înfiinţat Institutul
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de Arhitectură' ~.Ion Mincu" şi, totodată, organizaţia de creaţie a Uniunii Arhitecţilor
(UA).
Prin Hotărârea nr. 174111959, a Consiliului de Miniştri, sunt înfiinţate şi
instituţiile de proiectare, între care şi cel de l~Tâ,rgţk:MJ.lreş, unde ~µl}t _r_epa~izaţi 46 de
spec~aliştţ. 7 În luna ianuarie 1959, tot printr-o hotărâre a Consiliului de Miniştri, f~~tul
Institut Regional de Proiectare este unificat cu Instituţia Regională pentru Construcţii şi
Amenajări Urbane, întemeindu-se Direcţia de Sistematizare Arhitectură şi Proiectare în
Construcţii (D.S.A.P.C), la cel din Târgu-Mureş director fiind numit arh. Ra~~!5-J!.ţ.1P..~~-=-Este perioada când proiectanţilor li se impune aplicarea „experienţei UR.S.S." şi
a celorlalte ţări de democraţie populară, când „un număr de arhitecţi încep să se apropie
de înţelegerea poziţiei juste datorită ridicării nivelului ideologic şi contactului cu
arhitecţii şi literatura sovietică de specialitate "8 . La un an după_naţionali_Zflfe;ţ_di_n C!l11Jl
~__§:~ .tre~_ut la înfiinţarea primelQr institute. de.proiectare ~i, ca--unnare,--începâruLcu
~ţ!ij_J2~1::1952 s::a _c.onsideraL„Qi::l arhit?P_.tw:a n()a_stră intră .printr-o-primă-fază...a
folosirii realismului socialist ca metodă de creaţie răspândită în masa arhitecţilor":~_
Acest „r~~Îi~iil s.ocfaiist" - -~ devenit singura exprimare permisă pentru arhitectura
oficială, de către singurul investitor pentru construcţiile urbane: statul comunist. În
perioada când în occident arhitectura modernă a început să creeze primele sale exemple,
la noi arhitecţii, îşi exprimau acel nou neoclasic, prezentat ca o descoperire, de unică
folosinţă, a culturii sovietice.
În ritmul dezvoltării unei economii planificate se impunea întocmirea de studii
de sistematizare teritorială, ele constituind baza pentru proiectarea industriilor din oraş,
a căilor de transport, precum şi a spaţiilor de locuit. Deşi considerate ca un „rău
necesar", uneori constituind adevărate surse de nocivitate, industriile devin factorul
determinant al dezvoltării oraşelor, faţă de care, prin compensare , acestea sunt întregite
cu dotări social-culturale, spaţii verzi etc. Construirea de locuinţe a parcurs o adevărată
istorie, de la locuinţa unifamilială până la gruparea locuinţelor în blocuri cu mai multe
etaje, formând ansambluri de locuit.
Plenarele Uniunii Arhitecţilor din România (UA), în cadrul lucrărilor lor, au
dezbătut numeroase aspecte privind proiectarea construcţiilor, aplicarea tipizării şi a
industrializării construcţiilor, folosirea betonului armat prefabricat, a materialelor uşoare
10
etc. În cadrul Plenarei UA din 10-12 mai 1956, au fost dezbătute aspecte privind
proiectarea tipizată a construcţiilor, constatându-se deficienţe, între care lipsa unor
sortimente de proiecte pentru locuinţe care să satisfacă cerinţele, chemând arhitecţii să
participe „la extinderea şi îmbunătăţirea tipizării în proiectarea tuturor domeniilor de
construcţii". 11 Practic, în ţara noastră, începând cu anul 1955, s-a trecut la construirea
primelor clădiri cu pereţi alcătuiţi din blocuri mari de prefabricate. În arhitectura de
locuinţe, prefabricatele devin dominante, îndeosebi la blocurile înalte, având structuri
monolite (uneori glisante), cu panouri prefabricate la faţadă. În şedinţa plenară lărgită a
comitetului de conducere al UA, din luna noiembrie 1957, s-au pus în discuţie unele
probleme privind economia şi tehnica nouă în construcţii, orientarea în arhitectură,
12
protejarea monumentelor istorice etc.
În condiţiile create de după anii 1948-1950, după cum constată George M.
Cantacuzino, s-a ajuns la formarea mai multor grupări de arhitecţi, cum au fost cei
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tradiţionali, modernişti şi alţii, în ultimul grup fiind acei arhitecţi

„care cred că este
necesar de găsit un echilibru pe bazele disciplinelor clasice, fără a nesocoti întru nimic
nici una din temele moderne şi fără a întoarce spatele tradiţiei". Mai arată că
arhitectura nu se reformează, ci ,,Se pot reforma temele, programele şi mai ales
educaţia arhitecţilor, dar nu şi arhitectura", considerând: „Când preocuparea
reconstrucţiei va deveni o realitate de Stat, când se va face un program eşalonat în
timp, bazat pe răbdare şi bunăvoinţă, atunci toate tinerele şi generoasele talente din
ţară vor avea posibilitatea să se manifeste nu numai în arhitectură, dar şi în toate artele
plastice". Referindu-se la condiţiile sociale în care arhitectul român îşi desfăşura
activitatea, autorul mai arăta: ,,Situaţia arhitectului în România e tragică mai ales din
acest punct de vedere. Statul tinde să facă din el un funcţionar birocrat şi clientul îl
înlănţuie la puţin interesantele sale speculaţii materiale. Arhitectul trebuie scutit de
aceste tiranii şi ajutat să redevină un om liber şi ferit de nervi". 13 Acest deziderat, cu
toate acele îmbunătăţiri ale activităţii arhitecţilor, nu a mai fost atins.
_Dacă în perioada interbeli~ă l~~ţe_l~_ C?_Q__n_stn.Ijte_ ~ci~iţi()~a-1..~~au jg<Jiyjgu_alizate
sub aspectul plastic, cele realizate după mijlocul secolului al XX-iea au o anumită
vanctate--d~-~-~PDil1are," determinată -de limitele permise de tipizare şi prefabric~~e: În
iceastă--~i~;ţie, rolul de a ~~nstrul obiective estetice le revine construcţlllor cu c~~acter
de unicat, precum se~_iil_~ politico-administrative, caselor de cultură (la Târgu-Mureş
Casa Tineretului), hotelurilor, îndeosebi celor tratate pe verticală (la Târgu-Mureş
hotelurile „Grand" şi „Continental"), teatrelor naţionale (la Târgu-Mureş Teatrul
Naţional), unele unităţi de învăţământ superior, complexele comerciale de cartier, dar şi
clădirile sportive (la Târgu-Mureş Sala Polivalentă), toate menite a prelua încărcătura
estetică care să exprime mesajul întregului ansamblu.
X
X

X

Este cunoscut faptul că în procesul de construcţie urbană intervin mai multe căi,
ce conţin alte elemente modelatoare ale partiului urbanistic, mijlocind măsurarea valorii
lor economice şi sociale. Un prim punct de plecare îl considerăm gabaritul terenului
construibil. Atunci când s-a trecut la realizarea marilor ansambluri pe terenurile libere
sau cu puţine construcţii, suprafaţa medie a terenurilor afectate producţiei rezidenţiale a
crescut cu 15-18%, ca după reperimetrarea oraşelor şi reducerea amplasamentelor
neconstruite, suprafaţa medie să scadă la 55%. Factor important era şi capacitatea de
cazare pentru ţara noastră. Luându-se în considerare populaţia cazată, cu 8 mp/loc
( 1960) şi 12 mp/loc ( 1975), rezultă o densitate de 250-500 loc/ha. O contribuţie
însemnată la creşterea valorii economice şi sociale a unităţilor de locuit o prezintă
dotările social-culturale, tinzând să mărească raza de deservire şi a suprafeţei de
polarizare. Sunt stabilite raze medii de polarizare pentru diferite dotări social-culturale,
ca şi a celor de deservire (în 1976), a căror scară redusă a condus la creşterea
procentului de ocupare a terenului, a regimului de înălţime. Obiectivul prioritar este
dezvoltarea fondului locativ, a cărui creştere a fost relativ uniformă. Astfel pentru
fiecare plan cincinal cota de locuinţe a depăşit în medie 167%. Construirea de noi
locuinţe, majoritatea în ansambluri de clădiri colective, a condus la îmbunătăţirea
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fondului rezidenţial, astfel încât, în 1977 reveneau ·645 camere la 1OOO locuitori, faţă de
568, 1 în anul 1966, însemnând 1,5 persoane pe cameră (cu 8,8 mp/locatar), faţă de 1,9
(cu 7, 7 mp/locatar) în 1966, mărimea apartamentelor fiind de 2,0 (1966), 2,6 (1972) şi
2,8 camere ( 1985). În perioada mai recentă s-au înregistrat schimbări şi în ceea ce
priveşte aria locuibilă, de la 7-1 O mp. loc/persoane în 1966 la 10-12 mp.loc/persoane în
1973. Ponderea apartamentelor cu 1 cameră între anii 1965-1977 descreşte de la 20,1 %
la 8%, în timp ce numărul apartamentelor cu 3 camere creşte de la 27,2% la 40,3%. În
anul 1984, ponderea apartamentelor reprezintă 15,6 cu 2 camere de 53,6%, cu 3 camere
fiind de 24,80%, restul fiind cu 4 camere. 14
În deceniul 1970-1980 în România se trece la „edificarea societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi trecerea în rândul ţărilor cu nivel mediu de dezvoltare
economică" care ar fi durat până în anul 2000. Încă de la începutul perioadei se constată
creşterea numărului de locuinţe vechi modernizate sau locuinţe amenajate în alte clădiri
convertite funcţional, aceasta ca urmare a preocupărilor de întreţinere a fondului vechi
mai valoros, schimbarea solicitărilor de locuinţe sub aspectul colectiv, reconsiderarea
consumului de energie necesar realizării unei anumite cantităţi de spaţiu rezidenţial, etc.
În ţările cu o economie de piaţă, asigurarea cu locuinţe rămâne o problemă a
locuitorului şi a familiei sale. Oricum, asemenea construcţii nu pot fi realizate decât de
familiile avute, restul populaţiei recurgând la închirierea spaţiului de locuit necesar.
Totuşi, în statele capitaliste, avansate din punct de vedere economic, statul a preluat o
parte din sarcina cazării familiilor mai modeste ca venituri.
În schimb, unele dintre problemele enumerate se regăsesc şi în practica ţărilor
socialiste, acestea dispunând de alte mijloace de realizare: ,Jn afara condiţiilor şi
soluţiilor de valoare generală, determinate de dezvoltarea forţelor de producţie, a
progresului tehnic şi a creşterii populaţiei, în construcţia oraşelor din ţările socialiste
apar şi elemente proprii numai lor şi corespunzând construcţiei socialismului. În acest
răstimp apar legate de dezvoltarea dinamică a economiei socialiste şi de realizările,
neconcordanţele şi greutăţile acestuia, noi probleme de sistematizare teritorială şi
construcţie urbană, neîntâlnite în ţările capitaliste. Pe de altă parte, anumite probleme
ale ţărilor capitaliste nu apar în construcţia socialistă a oraşelor. Este vorba de acele
probleme care izvorăsc din relaţiile de proprietate asupra terenului, din caracterul şi
15
ţelurile sectorului de construcţii din economiile capitaliste".
Pornind de la năzuinta
. făuririi unor conditii, cât mai bune în vederea realizării
fondului locativ (fapt real şi incontestabil), încă din anul 1945 sunt emise diferite acte
normative, îndeosebi după anul 1948, când, între anii 1949-1952, precum am mai
menţionat, când au fost dizolvate birourile de proiectare şi antreprizele particulare,
înfiinţându-se instituţii şi întreprinderi de stat pentru proiectare şi construcţii. Între anii
1950-1955 actele emise stimulează construirea de locuinţe prin cooperarea între
locatari, execuţia de locuinţe pe bază de credite acordate de stat şi mai ales, stabilinduse un cod unitar de arhitectură şi sistematizare. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
758/1950, cu privire la construcţia şi reconstrucţia oraşelor şi organizarea activităţii în
domeniul arhitecturii şi urbanismului a rămas în vigoare până în anul 1966, când, prin
H.C.M nr. 26/1966, s-au luat noi măsuri de construire a locuinţelor din rezervele
populaţiei, şi cu sprijinul statului. După anul 1970 sunt emise legi ce cuprind activitatea
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de construcţii, între care: Legea nr. 4/1973, privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe
din fondul de stat şi construirea de case de odihnă proprietate personală; Legea nr.
58/1974, privind sistematizarea teritoriului şi a localităţilor urbane şi rurale; Legea nr.
59/1974, privind gospodărirea fondului funciar; Legea nr. 37/1975, privind
sistematizarea, proiectarea şi realizarea căilor de circulaţie în localităţi, la care
adăugăm alte reglementări, precum Legea nr. 20/1973, privind protecţia mediului
înconjurător; Legea nr. 9/1977, privind siguranţa construcţiilor. Deşi erau destinate
pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate a ţării noastre, aceste legi au modificat
brutal raporturile umane, normele morale, distrugând lumea tradiţională. Au adus unele
îngrădiri
ale drepturilor cetăţeneşti, precum sistarea dreptului de înstrăinare a
terenurilor, trecerea la stat a terenurilor în cazul înstrăinării imobilului sau în situaţia
moştenirilor testamentare, preluarea de către stat a celei de-a doua locuinţe, în cazul
când nu s-a înstrăinat în termen de un an, stabilirea unor suprafeţe maximale pentru
încăperile locuinţelor etc. A apărut peste noapte o lume nouă, cu alte obiceiuri, cu alte
nevoi şi cu alte năzuinţe.
Sunt elaborate şi alte măsuri precum: Programul de dezvoltare a construcţiilor
până în anul 1990, al Comitetului pentru Consiliile Populare (CPCP); Programul
privind urbanizarea şi dezvoltarea reţelelor de localităţi până în anul 1990, tot al
CPCP. La rândul său, CSCAS, prin Ordinul nr. 29811963 emite Instrucţiunile
tehnice ... pentru sistematizarea zonelor de locuit, iar cu nr. 3380/1963, Regulamentul
pentru .... elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice, în care stabileşte
că unitatea urbanistică de bază este microraionul: „ prin complex de locuit se înţelege o
porţiune bine delimitată din teritoriul zonei de locuit a unui oraş, locuitorii acestuia
fiind serviţi de dotări social-culturale de folosinţă zilnică sau foarte frecventă, cu
distanţe de parcurs scurte, ansamblul alcătuind o unitate dimensionată şi structurală
organic şi raţional". 16
Procesul de 11rbani?;ru:e,_crearea de .noi _activităţi _industriale şi complementar_ţ,
care susţin evoluţia localităţilor„-sunt legate de c.ornJiţiile specifice loc~le, de_ sta~i11l
diferi_t__de dezvoltare .avutjn _anii de 4upă_ război_._ Q_atorită existenţej _unei. dipa_ll!ifi
economice,în
structur.a.oraşului_ Târgu-Mureş
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Regimul comunist naţional, în anii 1960 - 1970 s-a caracterizat printr-o
„relativă destindere poliţienească ideologică internă, derusificarea spaţiului public,
recuperarea unor valori naţionale, industrializarea accelerată, urbanizarea, creşterea
nivelului de trai, progresele în cultură şi în învăţământ - şi-a pus puternic amprenta
asupra dezvoltării urbei. Prin această politică puterea comunistă s-a întors cu faţa spre
societate, căutând să se consolideze prin câştigarea sprijinului unor straturi sociale cât
mai largi şi crearea unei atmosfere de consens naţional". 17
La conducerea organului judeţean şi municipal de partid şi de stat, se aflau
reprezentanţi, care pe lângă funcţia de partid, ca prim-secretar, îndeplineau şi funcţia de
preşedinte a Consiliului Popular Judeţean sau de primar la Consiliul Popular Municipal.
În toate situaţiile ,,A.ceştia deveneau simpli executanţi sau reprezentanţi în teritoriu ai
puterii centrale". 18 Şi totuşi, au fost unii reprezentanţi ai organelor respective, care sau implicat în dezvoltarea economică şi socială a judeţului şi, implicit, a municipiului
Târgu-Mureş. Ca prim - secretar şi preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Nicolae
Vereş (28 august 1965 - 3 mai 1973; 27 martie 1978 - 7 iunie 1984), are meritul de a fi
susţinut, între altele, realizarea ansamblului Pieţii Teatrului, a Sălii Polivalente cu 2000
locuri, fiind şi iniţiatorul programului de reabilitare a faţadelor de clădiri din zona
centrală a oraşului. Ca primar, Ironim Buda(l 975 - 1989), s-a implicat în dezvoltarea
economică a oraşului, realizarea programelor de construire a locuinţelor etc. Nu în
ultimul rând, ing. Mircea Birău, ca director al Trustului de Construcţii al Judeţului
Mureş şi vicepreşedinte al Consiliului Popular Judeţean Mureş, a fost unul dintre cei
mai apreciaţi şi iubiţi cetăţeni al oraşului, bun organizator al activităţii pe care a conduso.
Departe de a fi considerată o lucrare autocuprinzătoare şi completă, aşa după
cum am mai subliniat, întregirea studiului de faţă rămâne în sarcina unor viitoare
cercetări, cu o mai bună cunoaştere - şi aici ne referim la alte numeroase surse
documentare încă necercetate - a celor aproape 45 de ani de existenţă a sistemului
comunist în România.
Lucrarea o adresăm, cu precădere, acelor cititori interesaţi de evoluţia urbană a
municipiului Târgu-Mureş, dar şi celor preocupaţi în general cu cercetarea istoriei
urbanismului. Nu am prezentat cadrul istoric general al acestei perioade analizate,
considerând că acesta este cunoscut, rezumându-ne de a descrie doar evenimentele de
care Târgu-Mureş este strâns legat.
Ar fi fost greu de realizat această lucrare dacă nu eram sprijinit intelectual, moral
şi tehnic de câţiva colaboratori şi prieteni. Mulţumesc, în primul rând, domnului Liviu
Boar, directorul Arhivelor Naţionale din Târgu-Mureş, precum şi colaboratorilor săi,
pentru înţelegerea cu care mi-au pus la dispoziţie materialul documentar solicitat,
domnului Radu Mihail de la Biblioteca Judeţeană Mureş, pentru competenţa cu care ma servit. Se cuvine a mulţumi foştilor colegi de la Serviciul urbanism şi gestiune date
urbane, din cadrul compartimentului Arhitect Şef, doamnelor Luiza Dumitru, Marilena
Mihalache precum şi domnului Adrian Iuga, pentru înţelegerea şi sprijinul acordat în
cadrul cercetărilor, dar şi doamnei Gorbe Margareta de la SC. „Locativ" SA pentru
ajutorul dat în clarificarea datei realizării unor construcţii, a numărului de apartamente
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etc ..Nu în ultimul rând, mulţumesc familiei mele, îndeosebi soţiei, pentru răbdarea şi
înţelegerea manifestată faţă de mine.
Note:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
1O.
I I.
12.
13.
14.
15.
I 6.
17.
18.

Ioan Eugen Man, Istorie urbană, I, 2006.
Ioan Eugen Man, Istorie urbană, li, 2009
Ioan Eugen Man, Istorie urbană, III, 2010
Pentru noile lucrări de construcţii, amenajări, transformări la clădirile ce constituiau
proprietatea Statului Român, cooperaţilor, cultelor, etc, acordurile de edificare erau
emise de către Consiliu Popular al Judeţului Mureş.
Simion Costea, Din istoria Tîrgu-Mureşului: aspecte ale evoluţiei sale politico-sociale,
demografice şi economice în perioada 1944-1989, în AAMureşene, III, 255-271.
Gagyi Jozsef, Iparisitas es nagyvaros-epites Marosvcisarhelyen az otvenes - hatvanas
Evekben în Marosvasarhely tortenetebâl (Din istoria Târgu-Mureşului), 2, TârguMureş, Ed. Mentor, 2007, p.220-229. În limba română, studiul ce poartă titlul:
„Construirea oraşului mare"- Primii paşi în vederea transformării oraşului TârguMureş în oraş mare în anii 1950-1960, a apărut în AAMureşene, IV, p. 211-217.
ANDJ Mureş, fond Comitetul Regional P.C.R. Mureş, dos. 203 (Şedinţele de
secretariat), f. 42-46.
Arhitectura R.P.R., 1954, nr. 6-7, p.4
Ibidem, p.5.
Ibidem, 1956, nr. 6, p.5-6.
Ibidem, p.5.
Ibidem, 1958, nr. 1-2 (44-45), p.2.
G .M. Cantacuzino, Despre o estetică a reconstrucţiei, Bucureşti, Ed. Paideia, 2001,
p.40-42.
Peter Derer. Locuirea urbană, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1985, p. 188-189.
Ibidem, p.194-195.
Ibidem, p.157.
Simion Costea, op. cit., p.260.
Ibidem.
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Capitolul I

EVOLUŢIA ŞI SISTEMATIZAREA GENERALĂ A

LOCALIT ĂTII
'

Fenomenul urban constituie, fără îndoială, una dintre trăsăturile cele mai
caracteristice ale civilizaţiei contemporane. De fapt, însăşi expresia de fenomen, care
înseamnă o apariţie surprinzătoare, dovedeşte cât de paradoxală poate fi dezvoltarea
oraşelor.

În perioada interbelică, în ţara noastră, urbanismul ajunge, atât în teorie cât şi în
practică, într-o fază de stabilitate ştiinţifică, câştigându-şi dreptul la un obiect de studiu
aparte. Este perioada când arhitectul C. Sfinţescu publică cele două volume dedicate
urbanisticii, 1 de la început făcând aprecierea că „ Urbanistica este o ştiinţă aplicată
atât în domeniul fizico-natural, cât şi în cel social, având frontiere la limita intuiţiei,
dar şi la aceia a filozofiei" ... "urbanistica este, ca şi medicina, ca şi ingineria, ca şi
arhitectura: ştiinţă în ce priveşte mijloacele de studiu, dar şi o artă în ce priveşte
aplicaţiunile ei. Ca ştiinţă pură urbanistica are obiecte de studiu cu scopuri precise.
Obiectele sunt: terenul, clădirea şi populaţia; iar scopul este locuirea socială în bune
condiţii higienice şi economice" În fine, autorul mai remarcă „Ca ştiinţă aplicată şi ca
artă, urbanistica trebuie să aibă mijloace de exprimare. Mijloacele de exprimare, de
creare, sunt spaţiul liber, spaţiul clădit şi circulaţia", considerând că „Urbanistica se
ocupă cu determinarea şi aplicarea raporturilor permanente dintre teren, clădire şi
populaţie, în vederea cultivării a spaţiului liber şi spaţiului clădit, pentru funcţiuni
estetice, igienice şi economice în interesul social". 2
Problematica locuinţei nu este numai una de economie urbană, dar şi de igienă,
şi mai ales de un interes social şi chiar politic. Şi de aceea, pentru soluţionarea acestei
chestiuni a locuinţei, terenul constituie o problemă tehnică urbanistică, de preţul
acestuia depinzând şi preţul locuinţei. Acesta poate fi catalogat în patru grupe valorice
după destinaţia atribuită: preţuri pentru terenurile din zonele cu dotări comerciale,
sociale etc.; preţuri pentru terenurile din curţile cu clădiri de raport, adică colective;
preţuri pentru locuinţele unifamiliale şi preţuri pentru terenuri industriale. Încă din
perioada interbelică realizarea de locuinţe ieftine, fie individuale, fie colective, a
constituit principala preocupare, pentru ultima categorie fiind stabilite şi unele reguli de
realizare: să aibă confort şi igienă, terenul pe care se vor realiza aceste locuinţe să fie
situat în centrul localităţii, sau de-a lungul arterelor principale de circulaţie, cu legături
comode şi rapide de transport, să nu fie blocuri incluse şi izolate, coamele să fie
orientate spre stradă etc.
Nu numai în România, dar şi în ţările occidentale, încă din perioada interbelică,
s-a trecut la realizarea a numeroase blocuri cu locuinţe colective - case de raport numite Bloc-House, considerându-se că numai aşa se va rezolva problema locuinţelor.
Soluţionarea acestei doleanţe s-a considerat a fi posibilă doar în baza unor documentaţii
precum „planul de amenajare urbanistică", ca un proiect urbanistic, reprezentat prin
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desenarea pe un plan topografic a lucrărilor prevăzute; „planul de amenajare locală",
ce cuprinde un anumit teritoriu şi ,,planul de amenajare regională", ce înscrie un
teritoriu mai vast pe care se află situate mai multe localităţi urbane şi rurale.
Fără a trece la prezentarea unui istoric al locuirii colective în România,
menţionăm
doar faptul că în perioada interbelică „extinderea şi fortificarea
structurilor capitaliste în sectoarele economice legate de mediul urban - reflectată în
creşterea accentuată a populaţiei oraşelor - a agravat criza din domeniul locuinţelor".
Creşterea volumului de construcţii „ dintre 1921 şi 1931 s-a datorat cu precădere
investitorilor particulari care aşteptau să încaseze profituri însemnate din sectorul
locativ". 3 Aşadar, până în perioada interbelică ,,programul de locuinţă colectivă, în
accepţiune modernă, nu poate fi semnalat decât sporadic şi întâmplător", în ultima
perioadă dezvoltându-se şi formula locuirii la bloc, prin legiferarea în 1927 a
4
„proprietăţii comune indivizibile". Legea acorda înlesniri în primul rând celor care
construiau locuinţe pentru persoane cu mijloace restrânse.
După anul 1945 dezvoltarea locuirii colective s-a schimbat radical, „când
socializarea grăbită a structurilor politico-economice a impus considerarea problemei
locuinţelor ca problemă de stat", 5 conducerea politică şi administrativă a ţării trecând
la un adevărat program de finanţare, de proiectare şi execuţie a construcţiilor de locuit.
După cum am mai arătat, începând cu anul 1945 s-au emis mai multe acte normative
privind construcţiile, ca, în anul 1948, vechile birouri de proiectare şi antreprizele
particulare din sectorul edilitar să fie desfiinţate, organizându-se institute şi întreprinderi
de stat de proiectare. Actele decretate între anii 1950-1955 au stimulat construirea de
locuinţe pe baza cooperării dintre locatari, dar, mai ales, realizarea de locuinţe pe bază
de credite acordate de stat. Din anii 1965, apar ,.primele intervenţii de coroborare a
legislaţiei la condiţiile specifice ale ţării, de adaptare a producţiei la unele cerinţe ale
viitorilor beneficiari", 6 respectiv Hotărârea Consiliului de Miniştri, nr. 26/1966,
privind realizarea de locuinţe proprietate personală cu sprijinul statului. Cum am mai
văzut, continuă efortul de perfecţionare a cadrului legal şi după anul 1970, 7 planurile de
dezvoltare economico- socială folosind indicatorul „constructii de locuinte" măsurat în
număr de apartamente. Ca urmare a dezvoltării tehnologiei constructive, a crescut
numărul de apartamente raportat la mia de locuitori, astfel încât, între anii 1965-1983,
producţia creşte de la 4 apartamente/I OOO locuitori, la peste 9 apartamente/I OOO
locuitori. Comparativ, în unele ţări din sistemul socialist, în anul 1983, sunt înregistrate
următoarele niveluri: Bulgaria - 8, Cehoslovacia - 6,2; Republica Democrată Germană 8
11, 1; Polonia - 5,2; Ungaria - 7 ,2, U .R.S.S. - 7 ,5, apartamente la 1OOO locuitori.
Situaţia critică a fondului locativ existent până în anul 1955 a impus trecerea la
abordarea unor măsuri şi anume, la gruparea locuinţelor în clădiri colective, în cadrul
teritoriului oraşelor, prin formarea unor ansambluri rezidenţiale. Trecând la stabilirea
tipologiei ansamblurilor de locuinţe, constatăm că în prima jumătate a secolului al XXlea, de la parcelările cu locuinţe mici din perioada interbelică, între anii 1950-1955 s-a
trecut la realizarea de „colonii muncitoreşti", în unele situaţii ca importante investiţii,
într-o oarecare măsură şi „cartiere grădină" (de exemplu, cartierul Floreasca din
Bucureşti), sistem întâlnit în mai multe ţări europene. Ansamblurile funcţionaliste ",
prin folosirea clădirilor bară, în şiruri paralele, au condus la renunţarea la spaţiile de

.
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folosinţă privată. În fine, sunt „Cvartalele de locuit'', al căror coeficient de utilizare a
terenului capătă proporţii raţionale, cu cât fiind mai vaste cu atât având dotări mai
corespunzătoare. Spre deosebire de celelalte categorii de organizare a ansamblurilor,
cvartalul (cartierul) păstrează echilibrul dintre spaţiile publice şi cele de folosinţă
privată, având spaţii plantate grupat, aidoma unor grădini interioare polivalente. Noua
formă de organizare a ansamblurilor de locuinţe, sub formă de „Microraionare '', era
considerată un pas înainte în tendinţa de apropriere a construcţiei de contexru( specific
României, nu fără ca unele lucrări de specialitate să pună în opoziţie cvartalul cu
microraionul. Dispunând de dotările fundamentale ale unui cartier, microraionul se
defineşte ca o unitate structurală urbanistică de bază, constituind şi cea mai mică unitate
urbanistică complexă. Mărimea cartierului este determinantă în realizarea tramei
stradale, amplasarea dotărilor, asigurarea parcărilor etc. Încă înainte de anul 1965, în
ţară, se trece la realizarea „marilor ansambluri" (Gheorgheni la Cluj-Napoca, Tătăraşi
la Iaşi, Balta Albă, Titan, Drumul Taberei la Bucureşti), dar şi la Târgu-Mureş, cu
cartierul „Dâmbul Pietros", la care s-a adoptat formula cu arteră colectoare de circulaţie,
dotările comerciale sau de învăţământ şi cultură fiind amplasate pe ambele părţi ale
principalei căi de circulaţie (B-dul „ 1848") cu un caracter contrastant, prin regimul de
înălţime diferit, mărimea şi forma structurilor, a spaţiilor libere şi compoziţia tramei
stradale (fig. 109. a).
Depistarea şi asigurarea amplasamentelor în cadrul unui oraş constituie una
dintre problemele principale ale comunităţii. O primă formă de amplasare a locuinţelor,
îndeosebi în zona centrală a localităţilor au constituit-o „plombările" fronturilor
deschise, variantă aplicată îndeosebi în anii 1955-1960, cu folosirea reţelelor edilitare
existente, nefiind necesare alte lucrări de extindere a acestora. Îndesirea unor
ansambluri existente, fără a necesita un grad mare de industrializare, a fost folosită la
Târgu-Mureş, dar şi la Cluj, Timişoara etc. După anul 1960, s-a luat în considerare şi
,,Placarea" unor centre urbane, cu parterul ocupat de spaţii comerciale, la Târgu-Mureş
acest aspect oferindu-I blocurile din B-dul 1 Decembrie 1918, aflate în zona de
intersecţie cu strada Seceri, sau în Piaţa Trandafirilor.
Integrarea compoziţională a constituit un interes din punct de vedere
arhitectural-urbanistic. Într-o etapă mai veche, în anii 1950-1965, mai ales zonele unde
s-au efectuat plombări sau flancări parţiale, cum s-a petrecut şi la Târgu-Mureş, s-au
stabilit aceleaşi alinieri şi cornişe, cu cele ale imobilelor mai vechi. În cazul
ansamblurilor de locuit cu dimensiuni mai amplificate, precum microraionul, integrarea
acestora a fost oarecum posibilă, însă cu timpul, relaţia dintre substanţa existentă şi
noile ansambluri a primit un caracter contrastant, îndeosebi prin regimul de înălţime,
volumul construcţiilor etc.
Începând cu deceniul al şaptelea al secolului XX-lea, adoptarea sistemului
unităţilor urbanistice complexe înlesneşte trecerea de la investiţii relativ reduse în
construcţii de locuinţe la programe sporite, îndeosebi în marile oraşe ale ţării. Prin acest
sistem problema locuinţei este ridicată la nivel urbanistic. Se pune întrebarea: oare
poate fi luat în considerare acest sistem urbanistic general, ce determină structura unui
oraş, indiferent de mărimea, specificul amplasamentului şi condiţiile istorice în care s-a
dezvoltat ? Întrebarea a iscat mai multe păreri considerate ca juste sub toate aspectele,
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permiţând şi posibilităţi pentru perfecţionare. În fine, în Programul de construire a
societăţii socialiste multilateral-dezvoltate, se face propunerea transformării fondului
locativ, în sensul că se va pune la dispoziţie ''fiecărei familii un apartament şi aproape

o cameră pentru fiecare membru al ei".
Odată cu satisfacerea majoritară a solicitării de locuinţe, în care ponderea
apartamentelor executate de stat şi vândute populaţiei a devenit tot mai mare, a crescut
şi numărul locuinţelor mai spaţioase, ce cuprind 3-5 camere. În aceste condiţii de
creştere a numărului de locuinţe şi, implicit, a ansamblurilor de locuinţe, terenul capătă
un rol primordial şi de aceea, gradului de utilizare a acestuia dândui-se importanţa
cuvenită, în 15 ani densitatea netă crescând cu cca 30%. 9 Timp de câteva decenii au
avut loc acţiuni de modificare a perimetrului construibil al oraşelor, într-un final
ajungându-se la restrângerea perimetrelor, cu exploatarea la maximum a teritoriului
urban.
X

X

X

Actualul teritoriu administrativ al municipiului Târgu-Mureş este stabilit prin
Legea nr. 211968, privind organizarea teritorială a localităţilor, iniţial cuprinzând
următoarele localităţi componente: Târgu-Mureş, Mureşeni şi Remetea, având şi patru
comune suburbane, după cum urmează:
-Comuna Sâncraiu de Mureş, cu componentele Sâncraiu de Mureş şi Nazna;
-Comuna Sântana de Mureş, cu componentele Sântana de Mureş, Curteni ş1
Chinari:
-Comuna Sângeorgiu de Mureş, cu componentele Sângeorgiu de Mureş, Tofalău
şi Cotuş:

-Comuna Cristeşti, cu componentele Cristeşti şi Vălureni (fig. 1).
Încă în anul 1949, Comitetul provizoriu al comunei urbane Târgu-Mureş, printro planşă vizată cu nr. 14408/1949, face propuneri pentru cuprinderea unor comune
suburbane din jurul oraşului, ele fiind următoarele: Sântana de Mureş, Sângeorgiu de
Mureş, Sâncraiu de Mureş şi Mureşeni (fig. 2). Întocmită de Kopacz Nicolae, din partea
fostului serviciu de specialitate al oraşului, planşa este vizată de preşedintele
Comitetului provizoriu, So6s J6zsef; şeful Secţiei Edilitare Urbanism, Bir6 Gabor şi
de şeful Secţiunii Gospodărie şi Industrie Locală, arh. Rado Kalman, 10 propunerile
rămânând însă nevalorificate.
La 21 mai 1956, inginerul topograf Nyaradi Karoly întocmeşte, în manuscris, o
scurtă istorie a evoluţiei teritoriului oraşului Târgu-Mureş. 11 În anul 1872, an considerat
de către autor ca punct de pornire, oraşul avea o suprafaţă administrativă de 5712 iug şi
98 stj.p, adică de 3287 ha şi 865 mp. În anul 1902, oraşului îi sunt ataşate teritoriile
fostelor localităţi, Podeni şi Remetea I, cu un teritoriu de 137 jug şi 813 stj.p, adică de
79 ha şi 131 O mp. Ulterior îi este ataşat şi teritoriul Remetea II, cu 1O1 jug şi 508 stj. p,
adică de 58 ha şi 3046 mp. Ca atare, în perioada de după 1945, teritoriul administrativ al
oraşului Târgu-Mureş cuprindea o suprafaţă de 3424 ha şi 5221 mp.
În anul 1952, oraşului îi este ataşat teritoriul învecinat, ce aparţinea de
localitatea Sângeorgiu de Mureş, cunoscut sub denumirea de „Filrst-telep", cu o
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suprafaţă

de 146 jug şi 804 stj-p, adică de 74 ha şi 1678 mp. Este zona ce cuprinde
actualele străzi: Dumbravei, Fragilor, Homorodului, Liliacului, Prahovei, Tolstoi,
parţial actuala stradă 22 Decembrie 1989, până la strada Gh. Marinescu (zona fostei
fabrici de cărămidă). În anul următor, prin Decretul nr. 26811953, publicat în Buletinul
Oficial din 13 iulie 1953, este ataşată oraşului şi zona străzilor Ceangăilor - Cotitura de
Jos, cu 20 jug. şi 1510 stj.p, adică de 11 ha şi 5904 mp. La 9 septembrie 1953, este
încheiat Procesul-Verbal dintre comuna Sâncraiu de Mureş, reprezentat prin Ioan Zima,
Preşedintele Comitetului Execuriv al Comunei Sâncraiu de Mureş, Ioan Pastor secretar
şi Sfatul Popular al oraşului Târgu-Mureş, prin Nyărady Karoly şi Eugen Mera ca
delegaţi, prin care strada Ceangăilor, ce a aparţinut comunei Sâncraiu de Mureş, trece în
proprietatea oraşului. Potrivit protocolului de predare-primire sunt menţionate „39 de
gospodării din care 5 gospodării muncitoreşti şi teren săraci, precum şi 7 terenuri
12
Ca urmare acestor noi ataşări, în luna iunie 1955, data întocmirii de către
virane."
autor a scurtului istoric, oraşul Târgu-Mureş cuprindea un teritoriu de 6118 jug şi 533
stj.p, adică de 3520 ha, 88 ari şi 14 mp.
O importantă extindere are loc în anul 1956, când oraşului îi este ataşată
localitatea Mureşeni, cu un teritoriu administrativ de 1194 ha, 42 ari în total teritoriul ~
oraşului ajungând la 4 715 ha şi 4214 mp. Este o acţiune firească, deoarece încă de la ll
începutul secolului în Mureşeni, respectiv în zona actualelor străzi Gh. Doja, existau
unităţi industriale sau manufacturiere.
Sporirea numărului de străzi, mărimea lor în raport de numărul imobilelor
încorporate, rămâne principalul indicator al dezvoltării unei localităţi. În perioada
antebelică, indicatorul alfabetic al străzilor din Târgu-Mureş cuprindea un total de 270
străzi, 13 acesta rămânând principalul punct de pornire al stabilirii numărului de străzi din
14
oraş. În anul 1944, se reeditează nomenclatorul stradal apărut iniţial în 1943, acesta
incluzând un număr de 292 de străzi, toate purtând denumiri maghiare. Noile condiţii
politice de după anul 1944 au determinat şi schimbări în denumirea străzilor, îndeosebi
după ce în martie 1945 Ardealul de Nord a reintrat în hotarele României. Privitor la
această acţiune, prin Ordinul nr. 898 din 17 mai 1945, Ministerul Afacerilor Interne
reproşează Primăriei din Târgu-Mureş, faptul că „ Numeroase străzi, localuri, pieţe
publice etc. continuă să poarte nume ce amintesc tristele vremuri ale reacţiunii. Unele
dintre aceste nume reprezintă idei ce nu pot fi admise în spiritul vremurilor noui, altele
înfăţişează ura, crima şi întregul cortegiu de suferinţi al clasei muncitoare. Prezenţa
acestor nume constituie o permanentă îndurerare pentru martorii libertăţilor, şi o
sfidare adâncă a opiniei publice democratice a ţării. Este inadmisibil ca pe căile
publice să se mai citească numele dictatorilor, al sbirilor care au înecat în sânge
mişcările muncitoreşti şi al asasinilor noştri. În consecinţă veţi lua imediat măsurile
necesare pentru schimbarea orcărei nomenclaturi ce poate reprezenta - sub ori ce
formă - cel trecut de orori, de teroare, de şovinism şi reacţionarism, înlăturând
vestigiile unei epoci definitiv dispărute odată cu fascismul şi hitlerismul " 15 Tot în acel
an, la 14 septembrie, este emis un nou ordin, nr. 29131, comunicat Primăriei şi
Prefecturii din Târgu-Mureş, în care se arată: „Ministerul Afacerilor Interne constată că
în localităţile din Ardealul de Nord este menţinută nomenclatura străzilor aşa cum a
fost modificată după dictatul de la Viena din anul 1940, deşi au trecut mai bine de 6
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luni de la reintroducerea administraţiei româneşti. Cum actuala denumire a străzilor
este expresia concepţiei totalitare şi şovine a fostului regim hortist, menţinerea acestor
stări de lucruri ar putea constitui un instrument de agitaţie în mâinile reacţionarilor,
cari se folosesc de orice prilej pentru tulburarea liniştei şi ordinei publice şi asmuţirea
16
naţionalităţilor conlocuitoare una împotriva alteia. "
Pentru aplicarea dispoziţiunilor Ministerului Afacerilor Interne, la 1O noiembrie
1945, este constituită o comisie al cărui membru, Vigh Kăroly, custodele bibliotecii
municipale, bun cunoscător al oraşului, primeşte sarcina de a întocmi un nou
nomenclator de străzi. Acesta a şi fost aprobat de către primarul oraşului în luna mai
17
1946. Noul nomenclator al străzilor din oraş, cuprinde un total de 273 străzi, din care
176 au rămas cu vechea denumire, iar la 97 străzi numele a fost schimbat. La 29
decembrie 1947 Ministerul Afacerilor Interne trimite circulara nr. 3459 prin care se
solicită o nouă revizuire a denumirii străzilor, ca la 5 ianuarie 1948, să revină, solicitând
schimbarea denumirilor străzilor care purtau numele regelui Mihai I şi a membrilor
casei regale. 18 De altfel, în vederea pregătirii recensământului populaţiei, la TârguMureş, în data de 13 ianuarie 1948, este constituită o comisie pentru verificarea numelui
străzilor, acesta făcând propuneri de schimbare de denumiri. La 11 iunie 1948, pentru
un număr de 39 de străzi, este schimbată denumirea, multe primind nume de
personalităţi maghiare. Noul indicator, din anul 1949, cuprinde un număr de 292 de
străzi. 19
În anul 1956, ca urmare a extinderii teritoriului administrativ al oraşului, precum

prin cuprinderea localităţii Mureşeni, şi a celorlalte zone perimetrale
oraşului, s-a mărit şi numărul de străzi. Cu Decretul nr. 257, din 1956, al Consiliului de
Stat, competenţa atribuirilor şi schimbării denumirilor de străzi, este trecută în sarcina
fostelor sfaturi populare regionale, însă numai la propunerile Comitetelor Executive ale
Sfaturilor Populare Locale. 20
În anul 1957, străzile aflate pe teritoriul fostei localităţi Mureşeni, intrate în
componenţa oraşului în anul 1956, primesc denumiri noi, ele fiind următoarele:
Acarului, Albinei, CFR, Crişului, Dealului, Dezrobirii, Duzilor (fostă strada V),
Islazului, Măcinului, Mureşeni, 8 Martie, Pionerilor (azi str. Vasile Lupu), Porumbului,
Prutului, Rampei, Recoltei, Rozmarinului, Sapei, Timişului, Toamnei, Unităţii,
Vlădeasa. Alte 6 străzi intră în componenţa oraşului prin preluarea în anul 1952, de la
localitatea Sângeorgiu de Mureş, în locul numerotării primite, în anul 1952, cu litere
romane, în anul 1957 străzile capătă noi denumiri şi anume: Dumbravei (VI), Fragilor
(IV), Homorodului (V), Liliacului (III), Prahovei (VII) şi Tolstoi (II).
Au fost create noi străzi prin parcelarea unor terenuri virane, în mare parte
formând proprietatea oraşului, în zona străzilor Tudor Vladimirescu şi Predeal, pentru
care în anii 1956-1957 s-au acordat denumiri sau cifre romane, şi anume: Amurgului,
1965 (str. XIII-1957), Bucegi, 1964 (str. X-1957), Dâmboviţei, 1965 (str. IX-1957),
Năvodari, 1966 (str.XX-1957), Nirajului, 1964 (str. XI-1957), Păltiniş, 1964 (str.XVI1957), Plaiului, 1956 (str. 1,-1956), Sălişte, 1965 (str. XVIl-1957), Teilor, 1967 (str.XIl1957), Zărneşti, 1966 (str. XIV-1957). Tot în această perioadă sunt acordate denumiri şi
altor străzi nou create în zona blocurilor din prima etapă a ansamblului Tudor
Vladimirescu şi anume: Bucinului (1966), Busuiocului (str. XVIII-1957), sau din alte
am

văzut,
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părţi

ale oraşului, şi anume: Cetinei (1957), Gladiolelor (1957). La 5 martie 1960
Serviciul de Sistematizare şi Arhitectură al oraşului Târgu-Mureş întocmeşte o nouă
evidenţă alfabetică a străzilor din localitate, fiind cuprinse un total de 329 străzi, pieţe,
alei etc. 21
La câţiva ani distanţă, prin Decretul nr. 859 din 27 octombrie 1966, al
Consiliului de Stat, se aduc alte reglementări cu privire la denumirea străzilor, fiind
propuse denumiri care să reflecte particularităţile economice, geografice sau istorice
locale şi scoaterea din evidenţă a denumirilor personalităţilor aflate în viaţă. 22 A fost
schimbată denumirea unui număr de 76 artere, dispărând numele a 43 personalităţi
maghiare şi 12 nume de personalităţi româneşti, considerate ca necorespunzătoare.
Un nou indicator alfabetic al străzilor este întocmit la 1 mai 1974 de către fostul
Serviciu de Arhitectură şi Sistematizare,23 ce cuprinde 367 străzi. Noi reglementări cu
privire la atribuirea denumirilor de străzi s-au dat prin Decretul nr. 38611977 al
Consiliului de Stat, fiind stabilite şi criteriile de întocmire.
La sfârşitul anului 1989, oraşul avea un număr de 391 de străzi. 24 Dintre acestea,
în perioada anilor 1960-1989, sunt înfiinţate numeroase noi străzi, îndeosebi în
ansamblurile de locuinţe nou create, precum „Tudor Vladimirescu", etapele următoare,
„Grădinarilor-Budai Nagy Antal", „Unirii", în ordinea lor alfabetică, acestea fiind:
Apicultorilor (1982), Armoniei (1979), Banat (1982), Bega (1963), Ion Buteanu (1973),
25
Ceahlău (1974), Cernavodă (1982), Ştefan Cicio Pop (1990),
Ciucaş (1974), Aleea
Cornişa (1971 ), Aleea Covasna (1982), Cutezanţei (1980), Decebal (1990), Depozitelor
(1974), Petru Dobra (1974), Făget (1980), Foişor (1980), Vasile Goldiş (1990),
Gurghiului (1971 ), Aleea Haţeg (1982), Iosif Hodoş (1990), Hunedoara (1976), Inului
(1971 ), Înfrăţirii (1980), Între Movile (1990), Vasile Lucaciu (1990), Lucernei (1971 ),
Petru Maior (1990), Măgurei (1973), Ion Mihuţ (1990), Mimozelor (1971 ), Moldovei
( 1966), Muncii ( 1980), Narciselor ) 1971 ), B-dul Pandurilor ( 1982), Pasajul Panseluţelor
(1971 ), Parângului (1972), Pomicultorilor (1982), Gheorghe Pop de Băseşti (1990),
Prieteniei (1980), Progresului (1982), Reşiţa (1976), Constantin Romanu Vivu, fostă
Floreasca (1965), Sârguinţei (1980), Aleea Săvineşti (1970), Calea Sighişoarei (1982),
Şelimbăr (1982), Şuri anu (1975), Trifoiului (1971 ), Violetelor (1971 ).
X

X

X

În actiunea de construire sau reconstruire în tara noastră, au stat la bază diferite
'
'
categorii de proiecte de sistematizare, ce s-au elaborat în faze succesive, care erau
impuse de cercetarea şi adâncirea studiilor asupra terenurilor. Schiţele şi planurile de
sistematizare a localităţilor constituiau baza pentru întocmirea proiectelor de
sistematizare de detaliu a proiectelor de specialitate. Detaliile de sistematizare şi studiile
de amplasament aveau scopul principal de a stabili condiţiile obligatorii privitoare la
amplasarea şi regimul de construcţie a obiectivelor şi a complexelor de locuit,
industriale etc. Studiile de amplasament determină amplasamentele necesare
construcţiilor care se proiectează şi se vor fi construit , ele întocmindu-se în mai multe
variante.
Întocmirea unui plan de sistematizare generală a municipiului Târgu-Mureş,
devine o necesitate de prim ordin, care să fie realist, etapizabil, să cuprindă centrul
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civic, organizarea şi îmbunătăţirea circulaţiei, zonificarea etc. Un asemenea plan este
strâns legat de realizarea procesului de urbanizare a oraşului, de procesul creşterii
numărului locuitorilor, reconstrucţia tramei stradale, creşterea numărului mediu de etaje
şi confort al locuinţelor, precum şi creşterea nivelului de dotări social-culturale. Prin
urmare, în anul 1955 Institutul Central pentru Proiectarea şi Sistematizarea Oraşelor şi
Regiunilor (l.C.S.O.R.) din Bucureşti, elaborează documentaţia: ,,Studiu preliminar al
schiţei de sistematizare al oraşului Tîrgu-Mureş", 26 proiect nr. 14311955. Documentaţia
cuprindea 4 planşe foto şi 1O planşe desenate la scara 1:5000, 1:2000 şi 1: 1OOO, dintre
cele care s-au mai păstrat, menţionăm următoarele: Planşa cu evoluţia istorică_ a
teritoriului oraşului (fig. 3. a), ce prezintă principalele etape de dezvoltare a localităţii în
anumite perioade istorice; aşezarea preistorică; mijlocul secolului al XVIII-lea; în anul
1800; sfărşitul secolului al XIX-lea; începutul secolului al XX-lea; limita în anul 1955.
Planşa foto cu principiile generale care au stat la baza schiţei de sistematizare (fig.3. b)
care în linii mari prevede următoarele:
„a. O zonă centrală sau ad-tivă cu localurile administrative şi culturale
centrale: Prefectură, Primărie, teatru-operă etc.
b. Zona centrală a magazinelor de Stat, în special pentru mărfuri de consum
îndelungat ce pot deci satisface o suprafaţă mai întinsă. Se înţelege că începând de la o
anumită distanţă se simte nevoia unei oarecări descentralizări. Se vor forma astfel
nuclee administrative şi comerciale în puncte judicios alese sau existente (Remetea,
Sâncraiul, Sf Ana, Mureşeni etc).
c. Zona sau zonele învăţământului superior şi mediu cu concentrarea atât a
locurilor de învăţământ, cât şi anexelor de practică: clinici, laboratoare, ateliere,
câmpuri de experienţe, precum şi locuinţele personalului.
d. Zonele sau zonele industriale ce vor fi fixate astfel încât să nu stânjenească
viaţa oraşului atât higienic cât şi circulatoriu. Industriile insalubre vor fi aşezate
exclusiv în aval pe Mureş, cele existente fiind aceleaşi tip scoase din oraş. Industriile
până la un anumit grad de incomoditate vor putea fi instalate şi în amonte.. În
vecinătatea industriilor, folosindu-se terasele, se vor plasa locuinţele muncitorilor,
precum şi toate amenajările de interes colectiv: cooperative, şcoli, grupuri sociale.
e. Zona rezidenţială: privind în special actuala aşezare, se constată că nu este
mult aglomerată teritorial, fiind în schimb foarte încărcată cu locuinţe, ceea ce impune
un efort consta-tiv, al cărui efect se va exercita atât în direcţia ocupării spaţiilor libere,
destinate prin sistematizare, cât şi la direcţia unui regim de construcţii mai înalte,
ajungându-se la o medie de cca. I 30 locuitori la hectar.
f Zona verde şi sportivă se va avea dezvoltându-se formaţiile existente pe Mureş
şi Platoul Corneşti mai ales prin împădurirea luncii, astăzi atât de aridă a Mureşului".
Planşa foto cu zonarea generală a oraşului ce cuprinde sectoarele: comercial,
agricol, industrie, locuinţe, şcoli, zone verzi, apoi râul Mureş, calea ferată, autostrada
propusă şi aeroportul (fig. 4.a). Ultima planşă foto ce o prezentăm (fig. 4.b ), cuprinde
relieful şi circulaţia, respectiv trama stradală cu unele propuneri pentru viilor: „/ Organizarea oraşului pe circulaţie limitată, determinată de cursul Mureşului; 2 Ocuparea terenurilor libere şi însorite de lângă zona industrială; 3 - Străzile interioare
menţinute pe cât posibil pentru a păstra caracterul oraşului; 4 - Folosirea terasei a
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doua de lângă Piaţa Stalin, cu perspectiva largă a Văii Mureşului, pentru edificii
importante".
Dintre planşele păstrate, o înfăţişăm pe aceea ce reprezintă „Modul de folosire a
terenului", cuprinzând zonele principale: zona construită, industrie şi ateliere, depozite,
zona specială, grădinăria oraşului, precum şi zona de protecţie a localităţii. În culori
diferite sunt prezentate principalele dotări de învăţământ, culturale, socialadministrative şi sanitare (fig.5). Următoarea planşă, cuprinde propunerile pentru prima
etapă de realizare a propunerilor în anii 1955-1960 (fig. 6), şi anume: 1 - Zona gării de
sud; 2 - Dâmbul Pietros; 3 - Gh. Marinescu-N. Grigorescu; 4 - Strada Argeşului Gen. I. Dumitrache; 5 - Zona Cartierului funcţionarilor (extindere) şi 6 - Zona
actualului ansamblu Tudor Vladimirescu, etapa I, a căror realizare se va prezenta la
timpul potrivit.
Faţă de prevederile studiului de sistematizare, cu adresa nr. 3301 din 28 aprilie
1956, referindu-se la studiul preliminar de sistematizare a oraşului, Comitetul de Stat
pentru Arhitectură şi Construcţii, al Consiliului de Miniştri, face unele propuneri de
îmbunătăţire a prevederilor acestuia, 27 ele fiind materializate prin proiectul nr.
143/R/1956. Referitor la punctul nr. 2, privind teritoriul oraşului se constată că „nefiind
de prevăzut o dezvoltare industrială peste prevederile studiului preliminar, nu poate fi
prevăzută nici o creştere a populaţiei peste 80.000 locuitori, Într-o perioadă de cca. 20
-25 ani.
Analizând posibilităţile pe care le oferă teritoriul oraşului „. că un asemenea număr de
locuitori poate fi cazat În condiţiuni normale pe acest teritoriu. Se menţionează că În
soluţia prezentată prin noua rezolvare a studiului preliminar, nu se prevăd
restructurări, decât pe arterele importante şi acestea treptat" „. "De asemenea se
păstrează ca zonă semirurală, cu o densitate ceva mai mare, teritoriul comunei
Mureşeni şi suprafeţe întinse, în partea de vest a oraşului." Noua planşă, întocmită în
urma recomandărilor, comportă mai multe modificări, completări referitoare la
circulaţia în oraş, zonificarea oraşului, mutarea căii ferate, a aeroportului şi altele.
Privitor la circulaţia în oraş se propune "crearea pentru circulaţia grea a unui semiinel
care să înconjoare centrul oraşului. Pentru realizarea lui vor trebui treptat lărgite o
serie de puncte care vor necesita în timp unele dărâmări". Se mai propune ,,studiul
unui detaliu de sistematizare având ca temă amenajarea arterei de degajare de la
punctul de intrare în oraş dinspre nord până la ieşirea din oraş" precum şi „crearea
de-a lungul canalului a două bulevarde din care cel de pe malul drept - legat de zona
verde şi de odihnă - ar fi o promenadă, În timp ce artera de pe malul stâng, ar urma să
fie amenajat într-o cale de trafic mărginită şi ea de două fâşii verzi compacte". Faţă de
propunerile făcute, documentaţia este revăzută, fiind emis proiectul nr. 143/R/1956, pe
puncte stabilindu-se măsurile propuse. Se mai prevede ca ,.,Pentru o etapă mai
îndepărtată - după mutarea căii ferate din oraş - s-a indicat, pe o porţiune a traseului
actual, crearea unui bulevard". Legat de zonele oraşului, potrivit avizului dat „s-a
renunţat la zona industrială de la nord de aeroport şi de Mureş, cu atât mai mult cu cât
cele două zone propuse pentru industrie şi depozitare constituie în acelaşi timp şi o
rezervă viitoare de cca 80 ha. " În general zonele de locuit au rămas neschimbate,
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densităţi mai mari fiind prevăzute în cartierul de pe postata „Dâmbul Pietros'~ şi în

·
cartierul din zona Remetea, din preajma râului Mureş, spre centrul oraşului.
Mutarea traseului de cale ferată dîn oraş, este „varianta cea mai
corespunzătoare", punerea în aplicare a acestei prevederi urmând ,,să se realizeze în
măsura în care M C.F. va dispune de fondurile necesare", fonduri care până în prezent
nu au putut fi asigurate. Privitor la mutarea aeroportului pe un alt amplasament, s-au
avansat câteva propuneri:
„- Cristeşti, sat al com. Ungheni, aflător la cca 9,5 km S-S-V de centrul oraşului
Tg.Mureş;

- Sângiorgiul de Mureş, com. aflătoare la 4, 6 km N-N-E de Tg. Mureş;
- Erneiu, comună aflătoare la 8,5 km N-N-E de Tg.Mureş."
Făcându-se o analiză a amplasamentelor prezentate, raportul susţine
amplasamentul dinspre Sângeorgiu de Mureş şi Emei, terenurile având lungimi suficient
de mari, fiind ferit de inundaţii, iar solul este compact, însă „o asemenea mutare nu este
însă cerută deocamdată de MTRNA ".
O ultimă propunere din raport la care ne referim, este aceea a rectificării
traseului râului Mureş, respectiv a cotului, faţă de care ,,se consideră rectificarea
cursului Mureş justificată, Într-o etapă de perspectivă", ea fiind motivată prin
următoarele:

„ - tăierea cotului Mureşului ar accelera viteza de curgere şi ar feri malul

drept de inundaţii.
s-ar obţine un teren suplimentar preţios pentru aerodrom, ceea ce ar
permite lungirea principalei piste de zbor".
Purtând data de 25 ianuarie 1958, noile planuri de sistematizare, de această dată
cuprind şi teritoriul localităţii Mureşeni, care a intrat în componenţa oraşului (anul
1956). Planşa cu aşezarea în regiune (fig. 7) prezintă noul perimetru al teritoriului
administrativ şi al teritoriului construibil al oraşului. Planşa cu modul de folosire a
terenului (fig. 8) este identică cu aceea ce provine din anul 1955, doar atât că cuprinde
şi teritoriul fostei localităţi Mureşeni. Prin numerotare, 28 sunt prezentate unităţile
industriale.
În anul 1959, C.S.C.A.S. întocmeşte o nouă schiţă de sistematizare a oraşului,
proiectul nr. 3069/1959, principalele planşe (din cele care s-au mai păstrat), la care ne
rezumăm, sunt următoarele: planşa privind „Modul de folosire a terenului" (fig. 9). Este
identică cu precedenta şi cuprinde următoarele zone: a - Suprafaţa construită; b Industrii şi ateliere; c - Depozite; d - Dotări învăţământ; e - Dotări culturale; f - Dotări
social-administrative; g - Dotări sanitare; h - Zonă specială. Piesa cea mai importantă a
documentaţiei este planşa privind „ Propuneri pentru etapa de perspectivă" (fig. 1O).
De această dată zonarea oraşului a fost stabilită în mod clar, fiind prevăzute zonele de
locuit cu P+ 3 etaje, zonele cu P+ 1 etaje, zonele cu regim parter, zonele cu spaţii
comerciale la parterul blocurilor, dotările social-culturale, zonele industriale, zonele de
depozite, zonele verzi, zona aferentă C.F.R. şi limita zonei construibile. Principalele
prevederi în etapa de perspectivă sunt următoarele:
Strămutarea căii ferate pe malul drept al râului Mureş, cu noul traseu în
dreptul străzii Voinicenilor, la nord de Fabrica de conductori
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Partea superioară a străzii Voinicenilor şi a străzii Remetea, rămân ca aşezări
exterioare (extravilane)
Stabilirea unor zone verzi de-a lungul râului Mureş, a căror arie se întinde
până la canalul turbinei
Privitor la strămutarea căii ferate, cu ocazia vizitei efectuate la Târgu-Mureş, în
septembrie 1959, Gheorghe Gheorghiu - Dej, între altele, stabileşte amplasamentul unde
să se construiască combinatul chimic, şi ia hotărârea strămutării căii ferate, inclusiv a
staţiei de cale ferată, în afara oraşului. 29
S-a prevăzut amenajarea intravilanului, prin sistematizarea reţelei stradale, cu
soluţionarea intersecţiilor mai importante, toate întregite prin construirea unor noi centre
-de cartier cu blocuri cu P+3 etaje, având spaţii comerciale la parter, cum sunt în pieţele
Mărăşeşti şi Republicii, străzile Mihai Viteazul - Gh. Marinescu; străzile Călăraşilor
Aurel Filimon; străzile Aurel Filimon - Cuza Vodă - Horea; străzile Bartok Bela Aurel Filimon; în strada Gh. Doja, zona blocurilor mai vechi; în străzile Gh. Doja Budiului - Piaţa Gării şi strada Iuliu Maniu - Piaţa Armatei. În zona actualului cartier
„Dâmbul Pietros", s-au prevăzut clădiri cu P+ 1 etaj.
Reţeaua stradală din oraş era modernizată parţial (fig.11 ), având asfaltate doar
străzile din zona centrală (Trandafirilor, Victoriei, Călăraşilor, Arany Janos, Cuza Vodă,
Enescu, Horia, Aurel Filimon, Piaţa Bolyai, Ştefan cel Mare, 1 Decembrie 1918, Gh.
Doja (parţial), Republicii, 22 Decembrie 1989, Bulevardul Cetăţii, Mihai Viteazul etc).
Cu pavaje din piatră (pavele) erau străzile Libertăţii, Câmpului, Chinezu, Voinicenilor,
Brăila, Coşbuc, Gh. Marinescu, Creangă, Iuliu Maniu, strada Bolyai, Kogălniceanu,
Liceului, Papiu Ilarian (parţial), Bradului, Predeal, Sinaia, Baladei etc. Cu pavaje din
klinker erau străzile Morii, Avram Iancu (parţial). Cele mai numeroase străzi, peste 50%
din cele existente, erau cu macadam, cu bolovani de râu sau simplu, din pământ.
Prin schiţa de sistematizare s-au făcut şi propuneri pentru modernizarea
transportului în comun (fig. 12), fiind propuse linii de troleibuze (notate cu „a") pe
direcţiile: Gh.Doja - Victoriei - Trandafirilor - Republicii - 22 Decembrie 1989;
Trandafirilor - Bemady Gyorgy - Mihai Viteazul - Gh. Marinescu; Victoriei - Iuliu
Maniu - Oneşti - Libertăţii (unde s-ar fi aflat şi staţia terminus - depoul). În perspectivă
(notat cu „b'', sunt propuse liniile pe direcţia: Gh.Doja (prelungire); Tudor Vladimirescu
- Cuza Vodă. Trasee de autobuze (notat cu „c") s-au prevăzut în străzile: Cuza Vodă
Chinezu - Sinaia - Mărăşeşti - Republicii - 22 Decembrie 1989; Călăraşilor - Podeni;
Călăraşilor - Voinicenilor, cu ramificaţie spre strada Remetea şi Sântana de Mureş.
Ultima planşă cuprinde ,,Planul de situaţie în regiune'', (fig.13), importantă prin
prezentarea teritoriului administrativ, inclusiv a celui aparţinător fostei localităţi
Mureşeni, limita perimetrului construibil, aeroportul vechi şi propunerile de strămutare
a acestuia, apoi obiectivele edilitare ca: staţia de epurare a apei, zona de captare a apei
potabile, staţia de transformare, staţia de reglare a gazelor naturale.
Deşi terminată înainte de anul 1961, schiţa de sistematizare avea unele lacune,
îndeosebi cele de detaliu. Pentru asigurarea programului de construire de noi locuinţe,
s-au elaborat alte două studii mai mici menite să completeze programul elaborat, tot în
acel an, de către D.S.AS.P.C Mureş, 30 semnatari fiind Rado Kalman , directorul
Direcţiei, Eugen Macavei director tehnic şi arhitecţii Havas Andras şi Varnai Andras.
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Studiul are ca bază construirea de locuinţe, dar pune în discuţie şi edificarea întregii
localităti
că între anii 1960 - 1965 s-au construit mai mult de
, ' făcând doar mentiunea
,
5000 de apartamente. Ori, realizarea acestora a ridicat probleme economice şi
urbanistice, prin amenajarea spaţiilor publice, a arterelor de circulaţie, edificarea de
clădiri publice, soluţionarea unei infrastructuri necesare asigurării utilităţilor etc.
31
Pornind de la indicaţiile nr. 9492211960 ale Comitetului de Stat al Planificării,
proiectanţii şi-au programat cei patru ani de dezvoltare a oraşului în trei etape. O primă
etapă, ce cuprinde anii 1962-1963, când s-au construit în interiorul oraşului, pe terenuri
virane şi cu puţine demolări, un număr de 950-1000 apartamente, repartizate pe
ansamblurile Secuilor Martiri (şi Constantin Romanu - Vivu), Karl Marx (actuala Aleea
Carpaţi), strada Malinovski (azi B-dul. 1 Decembrie 1918), B-dul 1 Decembrie 1918
colţ cu strada Ştefan cel Mare, strada Babits (azi str. Argeşului), Mihai Viteazul şi
Victor Babeş. A doua etapă, între anii 1963 - 1964, ar cuprinde 1150 apartamente în
ansambluri mai mari, dar tot în perimetrul oraşului, cum ar fi în străzile Malinovski,
Tudor Vladimirescu, Corunca (azi B-dul 1 Decembrie 1918), în Aleea Carpaţi, zona
dintre calea ferată şi ştrandul dat în folosinţă în anul 1959. A treia etapă, cuprinsă între
anii 1964 - 1965, prevede realizarea a 2000 de apartamente, de această dată în zonele
laterale oraşului, în postata Dâmbul Pietros unde, aproape fără demolări, în doi ani ar
putea date în folosinţă 3000 apartamente, fiind şi primul cartier, în care cei cca. 1O.OOO
- 12.000 locuitori ar avea dotări social-culturale, comerciale etc.
Discutându-se planul de dezvoltare a oraşului, 32 în anul 1964, Iosif Banc,
Primul Secretar al Comitetului Regional de Partid, face unele observaţii cu privire la
\
I numărul de locuitori pe care ]1lr avea oraşul în anul 1980 şi anume, de 120.000. A fost
, reluată şi tema mutării căii ferate dincolo de râul Mureş, iar aeroportul să fie mutat la
' Ungheni. Propunerile lui Iosif Banc nefiind luate în considerare de către organele
superioare, construcţiile continuă să se dezvolte tot pe malul stâng al Mureşului, astfel
încât pe teritoriul malului drept realizarea de blocuri de locuinţe va începe doar după
anul 1980, fără ca propunerile anterioare, date prin schiţele de detaliu să fie realizate.
Urmărind firul evoluţiei teritoriului oraşului şi propunerile de perspectivă, ne
oprim la documentaţia zonei industriale „Corunca'', 33 proiectul nr. 499611968, întocmit
de I.P.J Mureş, arhitecţi fiind Nits Ileana şi Hegy P. Planşa cu încadrarea în teritoriu a
respectivei zone industriale dă posibilitatea cunoaşterii situaţiei intravilanului oraşului
la data respectivă (fig.14), cu propunerile pentru anii viitori. Pe lângă zona de locuit, fie
cu clădiri modeste (P, P+l-2 etaje), fie cu mai multe niveluri (P+3 -P+lO etaje), au fost
propuse şi zonele de locuit care se vor realiza după anul 1980, în zona fostului aeroport,
zona de pe malul drept al râului Mureş, şi anume, între zona verde şi traseul nou al căii
ferate. Sunt prezentate zonele industriale, inclusiv propunerile de extindere a acestora.
Importantă este propunerea de soluţionare a tramei stradale a oraşului, prin construirea
arterei stradale, în paralel cu noua cale ferată, apoi, se propune ca în zona comunei
Sâncraiu de Mureş unde se află intersecţia străzii ce dublează traseul nou de cale ferată
cu strada ce coteşte spre sud, traversează râul Mureş, mărgineşte la est combinatul
„Azomureş" traversează strada Gh. Doja, făcând legătura cu drumul de centură prevăzut
la sud-est de oraş. Altă importantă arteră stradală este aceea a străzii Călăraşilor,
prevăzută a fi realizată în linie dreaptă, prin renunţarea la curbură, ce continuă prin
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traversarea râului Mureş, până în zona nouă de cale ferată unde s-a propus şi staţia de
călători. Din strada 22 Decembrie 1989 se prevede o arteră pe direcţia străzilor Sinaia,
Matei Corvin, Somnului, Rodnei, Predeal, cu legătură la B-dul 1 Decembrie 1918, în
zona de intersectie cu strada Livezeni.
'
Pentru zona industrială „Corunca", detaliul prevede asigurarea de noi
amplasamente pentru unele extinderi, şi a unor obiective industriale, precum: Fabrica
de hârtie fotosensibilă şi filme, Sediul poligrafic, Fabrica de medicamente din plante,
Fabrica de tricotaje din bumbac, Şcoala profesională, dotări comerciale şi sportive,
precum şi rezerve de teren (fig.15).
Anterior anului 1970, Serviciul de Sistematizare şi Arhitectură al Oraşului
Târgu-Mureş, întocmeşte o hartă a oraşului, la scara 1: 1O.OOO, parţial având conturată şi
limita administrativă, cu indicarea principalelor cartiere de locuit ale oraşului (Cartierul
7 Noiembrie, Cartierul Libertăţii, Cartierul Corunca, Cartierul D6zsa), dar şi unele zone
ale localităţii precum Platoul Comeşti, Baza nautică, Dâmbul Pietros etc. Numerotate de
la 1 - 95, sunt evidenţiate principalele edificii de interes comun, întreprinderile, zonele
de agrement etc. Sunt trecute şi denumirile principalelor străzi. În ansamblul ei (fig.
15A), harta 34 ne oferă posibilitatea aprecierii situaţiei oraşului în acea perioadă, când
încă nu s-a trecut la realizarea marilor ansambluri de locuinţe.
În anul 1973, Serviciul de Sistematizare şi Arhitectură al Municipiului TârguMureş întocmeşte harta localităţii, ce cuprinde şi comunele suburbane. 35 În ansamblul
ei harta prezintă limita teritoriului administrativ, perimetrul construibil al localităţilor,
perimetrul zonei centrale (centrul civic), reţeaua de străzi existente, inclusiv denumirea
lor, principalele unităţi industriale, noile artere de circulaţie prevăzute prin schiţa de
sistematizare, noul traseu propus al căii ferate, principalele ansambluri de locuinţe,
zonele verzi şi de agrement, cimitirele şi pădurile etc. (fig. 16).
În conformitate cu prevederile Instrucţiunilor tehnice metodologice şi de
conţinut, date pentru întocmirea schiţelor de sistematizare pentru municipii şi oraşe,
aprobate de C.S.C.A.S, prin Ordinul nr. 22011969, I.P.J. Mureş întocmeşte
36
documentaţia privind „Schiţa de sistematizare a municipiului Târgu-Mureş", proiect
nr. 5646/1973, faza Schiţa de sistematizare locală (SSL). Cuprinzând un număr de 249
file, documentaţia scrisă este întregită de planşe ce cuprind: scara înălţimilor (fig.17),
cartarea pantelor, situaţia existentă, cartarea fondului de locuit, reţeaua rutieră şi
feroviară, planul de propuneri şi dezvoltare în perspectivă a oraşului şi a centrelor de
comune suburbane.
Pornind de la situaţia anului 1973, prevederile schiţei cuprind o perioadă de 13
ani, o primă etapă fiind de 5 ani şi perioada de perspectivă până în anul 1985. Luându-se
în considerare dimensiunile planşei cu propunerile de dezvoltare a oraşului, fiind la
scara 1:5000, fără posibilitatea reproducerii, prezentăm planşa întocmită la o scară mai
convenabilă, care preia principalele obiective propuse spre realizare până în anul 1985.
Sunt prezentate zonele de locuit existente, cele în curs de realizare şi de perspectivă,
zonele industriale existente şi de perspectivă, traseul nou propus al căii ferate, arterele
stradale principale existente şi cele nou propuse etc. (fig. 18). Din multitudinea de date,
privitoare la oraş, oferite de partea scrisă a documentaţiei, în ordinea în care sunt redate,
ne mărginim a reda doar câteva mai importante, de ordin statistic, cât şi cele ce prezintă
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propunerile de dezvoltare, până în anul 1977 şi de largă perspectivă,
până în anul
1985:
- Suprafaţa perimetrului construibil al oraşului este de 2460 ha
- Numărul locuitorilor este de 105.870, urmând ca în următoarele etape să se ajungă la
118.000, respectiv 150.000 locuitori
- Densitatea populaţiei este de 48 loc/ha, urmând ca pe cele două etape să ajungă la 51
loc/ha, respectiv 52 loc/ha38
- La recensământul din anul 1970, numărul locuitorilor din oraş a fost de 97 .177, din
care 47.567 bărbaţi şi 48.610 femei, reprezentând 16,4% din totalul pe judeţ.
- Valoarea totală a producţiei (în mii lei) este de 133.615 lei, reprezentând 35,5 % din
totalul pe judeţ
Principalele zone industriale ale oraşului sunt:
Platforma de sud-vest cu 550 ha, situată pe lunca Mureşului, stabilită prin Detaliul
de sistematizare, proiect nr. 4233/1967, urmând ca pentru cele două viitoare etape
să ajungă la 336 ha, respectiv 591 ha
Platforma de sud-est, cu 35 ha, situată în lunca pârâului Pocloş, stabilită prin
Detaliul de sistematizare, proiect nr.4996/1968, urmând ca pentru cele două viitoare
etape să ajungă la 22 ha, respectiv 42 ha
Dispersate pe teritoriul oraşului, alte unităţi industriale, cu suprafaţa totală de 35 ha,
urmând ca pentru cele două etape să ajungă la 39ha, respectiv 52 ha.
Privitor la ramura agricultură, teritoriul oraşului, lară comunele suburbane,
cuprindea: 39
Teren arabil ...................................... 1379 ha
Păşuni naturale ................................... 380 ha
Fânaţe naturale .................................... 84 ha
Vii .................................................... 29 ha
Livezi ................................................ 94 ha
Total general. ................... 1966 ha. la care se adaugă:
Păduri ............................................... 881 ha
Ape - bălţi ......................................... 13 1 ha
Alte terenuri ..................................... 1448 ha
37

Suprafaţa totală ................ .4426

Din aceste
zone:

suprafeţe

se

consideră

ha
ca neutilizate pentru

agricultură următoarele

40

Dâmbul Pietros cu 56,4 ha, destinat pentru construcţii;
Lunca majoră a Mureşului;
Malul stâng al Mureşului, zona vechiului aeroport, cu 30 ha teren arabil;
Ansamblul Mureşeni cu 6 ha;
Ansamblul 6 Martie (azi Predeal) cu 18 ha;
Ansamblul Orizontului (azi dr. C. Ciugudean), cu 12,90 ha;
Ansamblul Comeşti cu 8,3 ha.
Potrivit recensămintelor numărul locuitorilor oraşului se prezintă astfel: 41
25 ianuarie 1948 ............................ .47.043 locuitori
21 februarie 1956 ............................ 65.194 locuitori
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15 martie 1966 ............................... 86.458 locuitori
31 decembrie 1970 .......................... 99.500 locuitori
În perioada anilor 1971-1973, s-au realizat 4342 locuinţe cu o suprafaţă locuibilă
de 125.057 mp, ele regăsindu-se în ansamblurile „Lungă" (azi B-dul. 1 Decembrie
1918) cu 800 locuinţe şi 26. 706 mp, suprafaţă locuibilă; „Dâmbul Pietros" cu 1516
locuinţe şi 51.11 O mp; „Mureşeni" cu 2026 locuinţe şi 4 7 .241 mp suprafaţă locuibilă.
Situaţia zonelor plantate în perimetrul construibi1: 42
Denumirea
Stadioane

Existent
ha

9,30
Ştranduri
41,35
Păduri
257,0
Cimitire
15,67
Parcuri şi zone verzi 99,02
Protecţie, străzi, ape 12, 7 6

%
8,2
9,7
60,6
36,0
23,3
0,6

Propus
1975
32,95
41,25
105,6
25,67
115,82
24,71

%

Perspectivă

%

1985
9,5
11,9
30,5
7,4
33,5
7,2

73,55
41,25
141,0
25,67
134,82
24,71

16,6
9,3
32,0
5,8
30,7
5,6

TOTAL:
425,0
100
346,0
100
441,0
100
43
Circulaţia rutieră: Se prevăd a se realiza următoarele reţele stradale:
Dirijarea traficului greu cu evitarea centrului;
Dirijarea traficului greu spre strada 22 Decembrie 1989;
Modernizarea străzii Libertăţii prin dublarea axului longitudinal;
44
Circulaţia pe calea ferată: se propun următoarele variante:
Construirea unor pasaje superioare pe traseul de cale ferată, valoarea:
126.135.000 lei;
Pasaj supraînălţat înainte de staţia Târgu-Mureş Nord, o estacadă de beton
pe o lungime de 2,7 km şi pasaj superior la staţia Târgu-Mureş, valoarea
160.000.000 lei;
Mutarea liniei de cale ferată pe un nou traseu, pe malul drept al râului Mureş,
cu un traseu de 13,2 km lungime, 2 poduri peste râul Mureş, valoarea:
191.000.000 lei;
Acelaşi sistem, cu desfiinţarea staţiilor din oraş, valoarea 270.000.000 lei.
Amenajări hidraulice:
Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea
Apelor din Sibiu (ISPIFGA) a întocmit un Studiu tehnico - economic pentru
regularizarea râului Mureş, după inundaţia din anul 1970, sectorul râului în oraş având o
lungime de 14 km. S-au propus trei variante, din care Consiliul Judeţean Mureş a
aprobat varianta a II-a, cu tăierea celor două meandre ale râului, fiind dat avizul nr. 6
din 19 ianuarie 1971, valoarea lucrărilor fiind preconizată la 161.388.100 lei.
Schiţa de sistematizare prevede şi soluţionarea echipamentelor edilitare, ele
urmând a fi prezentate la capitolul ce tratează aceste aspecte.
Prevederile schiţei de sistematizare din anul 1973 rămân principalele elemente
de informare pentru următoarele schiţe de sistematizare şi a celorlalte detalii de
sistematizare. Tot în anul 1973, I.P.J. Mureş întocmeşte documentaţia: „Studiu privind
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reţelele de circulaţie din zona Barajului CIA Tg.Mureş ' proiect nr. 6750/1973,
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arhitecţi Nagy I. şi Nits Ileana (fig.19). Pe un suport ce reprezintă prevederile schiţei de

sistematizare a municipiului Târgu-Mureş, harta cuprinde propunerile de amenajare a
străzii Barajului şi a zonei limitrofe de pe malul drept al râului Mureş. Traseul propus al
străzii este: punctul de pornire din strada Libertăţii din dreptul străzii Nicolae Bălcescu,
apoi prin strada Milcovului, Salcâmilor, zona de vest a blocurilor din cartierul Rovinari,
barajul de pe Mureş şi zona de pe malul drept al râului Mureş, ce aparţine de comuna
Sâncraiu de Mureş. Sunt preluate prevederile schiţei de sistematizare, mai sus prezentat,
privitor la noul traseu al căii ferate şi al drumului de rocadă, ce constituie limita de nord
a oraşului, la sud fiind cursul râului Mureş, planşa incluzând şi o parte din teritoriul
localităţii Sântana de Mureş, al Sâncraiului de Mureş şi parţial al satului Nazna.
Principalele zone de locuit propuse spre păstrare sunt: strada Remetea (până la calea
ferată propusă), Bărăganului, Agricultorilor, Ciucului, străzile ce poartă numele de
sergenţi, apoi străzile Benefalău, Lacului, Voinicenilor (până la traseul de cale ferată);
zonele de locuit în perspectivă: zona străzilor Nouă, Florilor din Sâncraiu de Mureş,
zona de locuit aflată la est de satul Nazna; zonele propuse pentru blocuri în perspectivă
sunt cele mai numeroase, de la est la vest ele cuprinzând parcele de câte 52,90 ha, 32,2
ha, 22,8 ha, 31,60 ha, 8,30 ha, 11,0 ha, 40,4 ha, iar paralel cu riul Mureş, zonele de câte
65,4 ha şi 44,0 ha.
Se propun două centre de cartier pentru dotări de centru şi subcentru; pentru
zona industrială, pe lângă unităţile existente, s-au prevăzut şi altele , în etapa I (Fabrica
de hârtie fotosensibilă şi filme cu 9,8 ha, inclusiv rezervă de 16, 1 ha, rezerve pentru
industria nenocivă de 40,9 ha, 13,8 ha şi 23,2 ha. S-au prevăzut extinderi la Uzina de
apă, precum şi rezerve pentru zona de sport şi agrement, de 38,2 ha şi 29 ha. Privitor la
circulaţie se prevede prelungirea străzii Călăraşilor până la gara feroviară nou propusă,
strada ce continuă din dreptul noului dig, drumul ce străbate longitudinal întreaga zonă.
Următoarea documentaţie"Valorijlcarea
terenului din bucla a 2-a a
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Mureşului",
proiect nr. 6861/1974, este întocmit tot de I.P.J.Mureş, arhitecţi Nits
Ileana şi Liviu Stelian (fig. 20). De fapt, prin documentaţie se fac propuneri pentru
amplasarea noii baze de producţie a Serviciului străzi şi zone verzi al municipiului,
deoarece vechiul sediu urma să fie desfiinţat. Se prevede amplasarea bazei la vest de
noul traseu propus al străzii Barajului (H). Planul de situaţie cuprinde o bună parte din
teritoriul oraşului, de pe cele două maluri ale râului Mureş, respectiv din prevederile
generale ale schiţei de sistematizare din anul 1973. Sunt prezentate zonele de locuinţe
cu parter ce se menţin (notate de noi A 1), cele rezervate pentru viitoarele parcelări
(A2), locuinţele cu P+ 1etaje (B 1) şi cele nou propuse (82), rezervele pentru blocurile cu
P+5 - P+ 1O etaje (C 1); zona rezervă pentru dotări de cartier (O); unităţi comerciale
existente (E 1), şi de viitor (E2); unităţi industriale existente (F 1), cele nou propuse (F2)
şi de largă perspectivă (F3 ); zonele verzi şi de agrement şi sport existente (G 1), şi cele
nou propuse (G2).
Pentru zona industrială cea mai importantă din oraş, din Mureşeni, în anul 1966
este elaborată documentaţia ,,Reactualizarea detaliului de sistematizare zona
47
industrială Mureşeni", proiect nr. 752811976, întocmit de I.P.J. Mureş, arhitect Nits
Ileana şi Ing. Nagy Zoltan.
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Documentaţia prezintă

principalele zone funcţionale, cum sunt: zona de locuinţe
în blocuri P+2 - P+ 1O etaje; zonele de locuinţe cu P, P+ 1 etaje; unităţile productive şi
de depozitare; dotările comerciale; dotările de învăţământ; dotările social-culturale,
zonele speciale; zonele de producţie agricolă; zona căii ferate; cursurile de ape. Planşa
cu situaţia actuală prezintă unităţile industriale, precum şi etapele de dezvoltare propuse
pentru anii 197 6-1985 ,etapa I; 1980-1990, etapa II; şi după 1990, etapa III. Sunt
prezentate unităţile industriale, după cum urmează:
Zona situată în partea dreaptă a străzii Gh. Doja:
Într. IMATEX
6,28 ha
Într. de Industria Cărnii
2,53 ha
Siloz cereale IVCPT
1,50 ha, etapa II
Într. de morărit şi panificaţie
2,16 ha
27,10 ha, existent
Într. de Industrializare a sfeclei de zahăr
4,27 ha, etapa II
Staţia de întreţinere auto (ITA)
2,03 ha
Centrul de seminţe (IVCPT)
4,27 ha
Baza de prod. A Trust pt. lucrări tehnice speciale
3,01 ha, existent
Complex depozite a MCI
Depozitele lntr. Comerţ cu ridicata pentru textile
1, 90 ha, etapa II
şi încălţăminte
1,55 ha, etapa II
Complex de depozite ICV A
17,90 ha, extindere
Într. de industria cărnii. Îngrăşătoria de bovine
1,10 ha
Depozite pt. preluare deşeuri metalice
5,22 ha, existent
Baza jud. de aprovizionare tehnico-materială
0,08 ha, etapa II
Baza de producţie IPJ Mureş
7 ,93 ha, extindere
Baza de producţie a TCM Mureş
2,40 ha, extindere
Depozitul de legume şi fructe
2,53 ha, etapa II
Baza de aprovizionare teh. materială pt. agricultură
3,62 ha
Intr. Ind. loc. pt. prelucrarea lemnului (ILEFOR)
98,60 ha
CIC „AZOMUREŞ"
12,97 ha
Baza de preluarea Min.Constr. Ind.
Baza de preluare a grupului de şantiere construcţii
2,69 ha, etapa II
montaj şi reparaţii Ind. chimică
1,42 ha, etapa II
Staţia transcontainere Cristeşti
0,35 ha. etapa II
PECO str. Gh. Doja
Dezafectarea fostei localităţi Mureşeni
Propuneri de sistematizare:
Bazin omogenizare la CIC „AZOMUREŞ"
30,0 ha
Batal
Amenajări, extinderi ale zonei din dosul CIC
Amenajări şi extinderi ale zonei industriale din fosta
Localitate Mureşeni
Creare drum legătură de la str. GH. Doja spre Sâncrai după ILEFOR
Zona situată în partea stânga a străzii Gh. Doja:
Autogara
1,27 ha, cu extinderi până la 1980
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8,78 ha, cu extinderi de 3,56 ha
Într. de reparaţii auto
1, 12 ha, până la 1980
Baza de prod. Electromontaj
7,51 existent
Într. Metalotehnica
2,52 ha, existent
Într. de industrializarea laptelui
2,61 ha, existent
Autobaza de transport orăşenesc
6,87 ha, existent
Într. „PRODCOMPLEX"
Trustul Staţiunilor pentru Mecanizarea
8,43
Agriculturii
17 ,49 ha, existent
Fabrica de cărămizi „Mureşeni"
Într, pt. producerea, industrializarea
3,60 ha
legumelor şi fructelor (IPILF),
3,28 ha
Fabrica de piele şi mănuşi
1,60 ha
Ţesătoria de bumbac
2,15 ha
Ţesătoria de mătase
1,33 ha
Filatura de lână
0,30 ha
Fabrica de tricotaje
Într. de preindustrializare şi achiziţii
1,07 ha, ultimele 5 până la 1980
În anul 1982 se revine pentru amenajarea teritoriului de pe malul drept al râului
Mureş, întocmindu-se documentaţia „Organizarea structurală şi detaliu de
sistematizare zona Nord Tg.Mureş ", 48 proiect nr. 0002.0/1982, întocmit de I.P.J. Mureş,
arhitect Nits Tiberiu şi ing. Nagy Zoltăn (fig. 21 ). De altfel, premisele dezvoltării zonei
de pe malul drept al râului Mureş, într-o unitate urbanistică complexă au fost create prin
lucrările de regularizare şi îndiguire a râului Mureş; construirea podului nou peste
barajul de priză apă industrială; construirea podului peste râul Mureş şi calea ferată din
strada Călăraşilor, amplasarea unor întreprinderi mari, precum Fabrica de cablu, Fabrica
de materiale fotosensibile, Fabrica de băuturi răcoritoare, Întreprinderea
„Electromureş'', Uzina de apă. Sunt asigurate legăturile cu restul oraşului prin două
puncte.
Malul drept al Mureşului prezintă un teritoriu cu o suprafaţă de cca 7 kmp,
constituind lunca Mureşului. Teritoriul analizat cuprinde 710 ha, pe care se propun
următoarele:

Zona căii ferate şi de tranzit. ................................... 34 ha
Autogara ............................................................. 3 ha
Ape şi zona aferentă digului de apărare ....................... 15 ha
Zone industriale şi unităţi economice ......................... 78 ha
Spaţii verzi şi de protecţie ....................................... 56 ha
Zone de locuit. ................................................... 392 ha
Circulaţie .......................................................... 132 ha
TOTAL ............................. 710 ha
Sunt propuse două variante, ele diferind ca suprafaţă a zonelor de locuit, tramă
stradală, dotări industriale, în mare fiind păstrate prevederile schiţei din anul 1973.
Unităţile industriale existente la acea dată ocupă o suprafaţă de 29,62 ha, din care Uzina
de apă cu 15 ha, Fabrica de materiale fotosensibile 6,48 ha, Fabrica de cablu 2,66 ha. În
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general, planul păstrează structura propunerilor din anul 1973 (proiectul nr. 6750/1973,
cu unele modificări ale structurii străzilor, a formei şi mărimea zonelor funcţionale.
În anul 1983 este elaborat un „Studiu pentru stabilirea zonelor cu puţine
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nivele", proiect nr. 0297.0/1983, elaborat de I.P.J. Mureş, arhitect Nits Tiberiu şi teh.
Kacso E. (fig.22). Planşa cuprinde partea de pe malul stâng al Mureşului şi mai puţin de
pe malul drept şi cuprinde principalele zone funcţionale ale oraşului. Sunt prezentate:
zona de locuit existentă cu P+ 2-3 etaje, zonele cu clădiri existente cu P+4 etaje şi peste;
zonele industriale şi de depozitare; zonele verzi şi cimitirele; propunerile pentru P+2-4,
eventual P+ 1O etaje, preponderent cu execuţie de către unităţi de stat.
Propuneri cu P+ 1-2 cu execuţie de populaţie în regie; propuneri pentru etapa I cu
locuinţe P+ 1-2 pentru studii; sunt marcate zonele cu monumente şi rezervaţiile cu
caracter specific arhitectural-urbanistic. Principala reprezentare este aceea a zonelor de
locuit cu clădiri P, P+ 1 etaje, stabilite a se păstra, ele fiind următoarele: zona
Orizontului - Comeşti cu propuneri pentru etapa I cu locuinţe P+ 1-2 pentru studii;
zonele cu propuneri de P+ 1-2 cu execuţie preponderent în regie şi anume zonele: Mihai
Viteazul, Avram Iancu, Eminescu I, Eminescu II, Muncitorilor, Sălişte, Retezatului,
Cartierul Funcţionarilor, Arany Janos, Piaţa Armatei, Ady - Libertăţii, Budiului,
Vulturilor, Substejeriş, 8 Martie, Remetea (străzile cu denumiri de sergenţi), zona
cimitirului nou din Sângeorgiu de Mureş.
După cum am constatat, schiţele de sistematizare şi detaliile de sistematizare au
prevăzut numeroase lucrări de amenajare a teritoriului oraşului. Cele mai multe au fost
realizate, fie aşa cum au fost prevăzute, fie cu unele modificări, însă unele dintre ele,
care ar fi avut un impact major asupra vieţii economice şi sociale a oraşului, nu au mai
fost realizate. Motivele sunt multiple, unele de ordin obiectiv, altele de ordin subiectiv.
În primul rând a rămas nerealizată strămutarea căii ferate pe malul drept al râului
Mureş. În anul 1984, la solicitarea Consiliului popular al Judeţului Mureş, Comisia de
sistematizare a municipiului Târgu-Mureş, de pe lângă Consiliul Municipal, emite
avizul nr. 23 din 19 octombrie 1984, pentru varianta „B", din documentaţia: ,,Studiu de
sistematizare şi dezvoltare a reţelei feroviare din zona Târgu-Mureş între staţia
Ungheni - Tg.Mureş şi localitatea Sângeorgiu de Mureş '',respectiv pentru traseul nou
propus pe partea dreaptă a râului Mureş, 50 însă după cum am mai văzut a rămas la faza
de studiu. Ca urmare, nu s-a mai realizat nici drumul de rocadă, paralel cu calea ferată,
nici prelungirea străzii Călăraşilor şi, în mod firesc nici ansamblurile de locuinţe de pe
malul drept al Mureşului. Nu s-au realizat locuinţele, şi nici Centrala termoelectrică
(proiect nr. 0464.011983 a I.P.J. Mureş) pe amplasamentul fostului aeroport, devenit
Aeroclubul din Târgu-Mureş.

Note:
1.

Cincinat Sfinţescu, Urbanistica generală, I, Bucureşti, institutul Urbanistic al
României, 1933; Idem, Urbanistica specială, II, Bucureşti, 1934.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Cincinat Sfintescu, Urbanistica generală, p.11-13.
Dr. arh. Pete~ Derer, Locuirea ~rba~a. S~hiţă pentru o abordare evolutivă, Bucureşti,
Ed. Tehnică, 1985, p.117.
Ibidem, p.127.
Ibidem, p. 127.
Ibidem, p.129-130.
Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe (modificată în 1980),
Legea nr. 58/1974 a sistematizării, Legea nr. 9/1880, a investiţiilor, Legea nr 59/1974, a
fondului funciar, Legea nr. 37/1975, a străzilor şi altele.
Dr. arh. Peter Derer, op. cit.p.132
Ibidem, p.13 7.
La scara 1:25000, planşa se află în Arh. Arhitect Şef f.n. Ulterior, pe hartă s-a trecut şi
sistemul de triangulaţie a oraşului.
Manuscrisul, scris cu cerneală, pe două pagini, se află în posesia autorului cărţii de faţă.
Procesul-Verbal din 9 septembrie 1953 aflat la Arh. Arhitect Şef, fără an şi nr, în copie
şi la autorul cărţii de faţă.
,,Indicatorul alfabetic al străzilor municipiului Târgu-Mureş. 1935". Ed. Librăriei
„Erneszt Revesz", Târgu-Mureş, 1935.
Maroswisarhelythj. Sz. Kir. Varos utoinak, utcainak es tereinek. Betiisoros nevjegzeke,
Ediţia II, 1944, Târgu-Mureş.
Pal-Antal Sandor, A marosvtisarheZv utcak, kăzăk es terek tărteneti nevtiira Indicatorul istoric al străzilor, pasajelor şi pieţelor din Târgu Mureş. Consultant tehnic:
Man Ioan Eugen, Târgu-Mureş, Ed. Mentor, 1997, p.38.
Ibidem, p.38-39.
Indicatoru/ alfabetic al străzilor municipiului Târgu-Mureş. Marosvasarhelythj varos
utcainak Betiioros nevjegyzeke, Târgu-Mureş, Ed. „Helikon", 1946.
Pal-Antal Sendor, op. cit., p.39.
Indicatorul alfabetic al străzilor municipiului Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, Oficiul local
de turism, I 949.
Pal-Antal Sandor, op. cit., p.39-40.
Kimutatas Marosvasarhely-varos utcair61 es tereirel. Arh. Arhitect Şef f.n.
Pal-Antal Sandor, op. cit., p.40.
Indicatorul alfabetic al străzilor din mun. Târgu-Mureş. 1974. În manuscris, se află în
Arh. Arhitect Şef, f.n.
Potrivit evidenţei întocmite de autorul cărţii de faţă.
În anul 1990 s-au atribuit denumiri unor străzi din cartierul „Unirii", ele fiind realizate
anterior, cel târziu în anii 1988-1989.
Documentaţia se află în Arh. Arhitect Şef f.n.
Ibidem, în copie fiind şi în posesia autorului cărţii de faţă.
Dintre acestea remarcăm următoarele unităţi industriale: 1- ILEFOR, 3- Fabrica de
cărămizi „Mureşeni", 4- Îngrăşătoria de bovine, 6- Fabrica de zahăr, 7- Întreprinderea
„Encsel Mauriciu", azi „Metalotehnica", 8- IRT A; 12- Trustul de construcţii; 15Abatorul; 16- Cooperativa „Ciocanul", azi „Electromureş", 17- Lemn Mobila, 19 Întreprinderile comunale, 23- Întreprinderea „Textila Mureş", 24- Fabrica de mobilă
„Simo Geza", azi „MOBEX", 30- Fabrica de cărămizi din strada Evreilor Martiri.
Ideea mutării gării şi căii ferate persistă şi în continuare, ea rămânând însă o „utopie"
nerealizabilă, dar şi un subiect de discuţie în campaniile electorale.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

3 7.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ANDJ Mureş, fond Comitetul Regional P. C.R. Mureş, dos.329 (Şedinţe de birou), f. 98113.
Ibidem, f. 99-100.
Ibidem, f. 109.
Documentaţia se află în Arh. Arhitect Şef, f.n.
Harta se află în Arh. Arhitect Şef, f.n., şi în copie în posesia autorului cărţii de faţă.
Ibidem.
Schiţa de sistematizare a municipiului Târgu-Mureş din 1973, în Arh. Arhitect Şef,
dosar nr. O1311973 Datele din documentaţie sunt redate doar în măsura în care prezintă
interes pentru lucrarea noastră, îndeosebi cele privitoare la situaţia existentă, de
perspectivă apropriată şi de viitor.
Ibidem. p.1-2.
Ibidem. p.11
Ibidem. p.20.
Ibidem. p.22.
Ibidem. p.77.
Ibidem. p.126.
Ibidem, p.132-138
Ibidem, p.139-142.
Arh. Arhitect Şef,
Ibidem, f.n.
Ibidem, Dosarul cu documentaţia tehnică, f.n.
Ibidem, Dosarul cu documentaţia tehnică, f.n.
Ibidem, f.n.
Ibidem, f.n.
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Fig. 3. Studiul preliminar pentru schiţa de sistematizare din anul 1955.
Proiect nr. 143/1955. a - Evoluţia istorică; b - Schema cu principii generale
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Fig. 4 . Studiul preliminar pentru schiţa de sistematizare din anul 1955.
Proiect nr. 143/1955. a - Zonarea oraşului; b - Relieful şi circulaţia
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Fig. 18. Schiţa de sistematizare a municipiului Târgu-Mureş .
Proiect nr. 5646/1973. Schiţa generală simplificată
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Fig. 20. Planul de situaţie cu valorificare teren din strada Barajului şi propuneri
amenajare mal drept al râului Mureş. Proiect nr. 6861/1974
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Capitolul II

DETALII DE SISTEMATIZARE PENTRU BLOCURI PLOMBĂ ŞI ANSAMBLURI DE LOCUINŢE
Lipsa de la început a unei schiţe de sistematizare, precum şi stabilirea unor
principii generale directoare, pe baza unei atente analize a condiţiilor locale, într-o
primă etapă, a constituit o piedică serioasă în dezvoltarea armonioasă a oraşului. De
asemenea, lipsa unor cartări complexe, a unor evidenţe şi analize ale structurii
populaţiei şi a tendinţelor de creştere a numărului locuitorilor a îngreunat programul
construirii de locuinţe. Sistematizarea unor zone importante din oraş, legate mai mult
sau mai puţin de oraşul vechi, pune problema exploatării condiţiilor favorabile ale
peisajului, a relaţii"lor dintre vechi şi nou, astfel încât să se obţină ceva unitar.
Până prin anii 1956-1957, s-au realizat câteva construcţii, îndeosebi pentru
locuinţe, în câteva puncte ale oraşului, concomitent cu trecerea la modernizarea unor
spaţii comerciale, când, în mai multe situaţii, parterul acestora, uneori în stilurile create
de-a lungul timpului, a suferit ample transformări, degenerând faţada clădirii. Nici
schiţa de sistematizare elaborată în prima parte a anului 1960 nu a contribuit la o
reorganizare armonioasă şi economică a oraşului, fiind prevăzute şi demolări masive.
Programul de proiectare de noi constructii la Târgu-Mureş a crescut treptat, de
- - - - - - - - - · · · - - - - - - - - - - · - - - · ---·-·~
la o _ser.ie de clădiri dispersate, prin plombare, la mici ansambluri, ca ulterior să se treacă
ra··proiectarea de ansambluri-mari. În intervalul anilor 1959-J 962, în_ Piaţa Trandafirilor
s-au amplasat mai mute clădiri de locuit, dar şi unele dotări, la restructurarea zonei fiind
prevăzute trei acţiuni paralele: „1- demolarea unor clădiri cu aspect necorespunzător şi
înlocuirea acestora cu clădiri noi"; 2- reconstruirea parterului pieţei, adică crearea
arterelor carosabile şi a plantaţiilor centrale; 3- refacerea fronturilor existente prin
reconstruirea portalurilor magazinelor de la parterele clădirilor". 1 Deşi lucrările s-au
realizat în lipsa unui proiect conceput unitar, totuşi, datorită aportului arhitecţilor s-a
reuşit formarea unor fronturi cu aspect unit~~- În anul 1958 a fost stabilit şi traseul
definitiv al fronturilor şi trotuarelor pieţei, s-a terminat reasfaltarea şi s-au poziţionat
reţeÎ~ie,electrice. S-au realizat unele fronturi mai lungi îndeosebi în zona sudică, ca şi în
partea de nord, unde majoritatea construcţiilor existente fiind valoroase, cu un aspect
specific local, sau ridicat construcţii-plombă. Aceste construcţii din zona centrală s-au
unele trăsături comune:
„ - realizarea în front închis, calcan la calcan;
- colorarea variată, pastelată afaţadelor;
- înscrierea în regimul de cornişă - în majoritatea cazurilor la P+ 4 niveluri;
- învelitori colorate, pe ferme, la toate construcţiile;
2
·~ - toate parterurile cuprind unităţi de deservire pentru public. "
Cele câteva realizări din zona centrală a oraşului arată preocuparea proiectanţilor
pentru obţinerea unei arhitecturi exterioare cât mai eterogene, însă în totalitatea sa
ansamblul poate fi discutat. Astfel, privitor la existenţa unei arhitecturi tradiţionale cu
specific local, arhitectul târgumureşean Puskas Alexandru, după ce face menţiunea că
în zona centrală a oraşului clădirile „poartă o amprentă incontestabilă a diferitelor
.

.
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epoci istorice," menţionează că nu este cazul, „dar nu poţi să nu cugeţi, totuşi că aceste
clădiri mai vechi, din diferite epoci şi realizate în stilul respectiv al epocii, au unele
elemente comune. În acest caz se poate vorbi de o anume masivitate, dar, în acelaşi
timp, de o proporţie deosebit de rafinată a raporturilor dintre plinuri şi goluri, de
existenţa acoperişurilor cu ţiglă, toate, absolut toate aceste clădiri, adaptate perfect în
condiţiile climatice ale locului" ... "Putem vorbi, eventual, de un „ spirit al locului"
privind proporţia şi relaţiile între volumetria şi ritmul clădirilor şi al spaţiilor liberepiaţetelor ". 3 Oric_!l_!!l.L_-~~~ificul oraşului, 01jg~1:1~Etaţ~()._. _s_a„ _.ş_-_a__Jormat în timp,
· compoziţia urba;ă a cenmi'Î~i---pnriiind.
personalitate pronunţată. Este firesc,
modernizarea, ca acţiune unitară, nu înseamnă nici distrugerea şi nici păstrarea fără a
diferenţia tot ceea ce este vechi. Începând cu anul 1962, activitatea proiectanţilor de la
D.S.A.P.C Târgu-Mureş (actualul SC. „Proiect" SA), s-a concentrat pe întocmirea unui
plan de reconstruire a oraşului, cu realizarea de ansambluri mai mari, închegate, precum
cele din cartierele: 22 Decembrie 1989 (fostă 7 Noiembrie), Victor Babeş, Argeşului
(Babits Mihaly), în pregătire fiind cartierele Aleea Carpaţi (fostă Karl Marx) şi strada
Tudor Vladimirescu, etapa I, (fostă Corunca).
· ---· .-- - Dată fiind dispersarea lucrărilor de construcţii pe întregul teritoriu al oraşului,
din prima parte a anilor postbelici, cât şi diversificarea acestora, într-o primă etapă ne
mărginim a prezenta realizările din zona centrală, respectiv construcţiile-plombă sau cu
fronturi mai reduse, apoi şi altele de pe teritoriul localităţii. Piaţa Trandafirilor, rezultată
istoric, prin forma sa alungită, închisă între două fronturi construite, cu un bogat spaţiu
plantat, ca şi centrul de la Arad, constituie un exemplu deosebit de interesant. Ca şi în
alte oraşe mari din ţară, precum Cluj, Timişoara sau Craiova, actualul centru din TârguMureş este altul decât cel istoric. Prin extinderea continuă a oraşului, vechiul nucleu
aflat în zona superioară a străzii Bolyai şi a cetăţii feudale, rămâne oarecum excentric
faţă de cel ce va deveni centrul actual al oraşului.
Un plan de ansamblu al zonei centrale a oraşului Târgu-Mureş (fig. 23), publicat
în revista „Arhitectura" în anul 1963,4 prezintă principalele construcţii (locuinţe sau
sedii pentru instituţii), situate în acesta, după numărul de ordine din planşă, fiind
următoarele: 1 - Bloc de locuinţe în strada Lenin (actuala Revoluţiei) nr. 2; 2 Sucursala Băncii de Stat; 3 - Bloc de locuinţe în strada Lungă (azi str. Ştefan cel Mare
nr. 3 7); 4 - Blocuri de locuinţe în strada Bolyai; 5 - Hotelul Transilvania; 6 - Bloc de
locuinţe în str. Bolyai nr. 6; 7 - Sala de teatru „Studio"; 8 - Bloc de locuinţe în Piaţa
Trandafirilor nr. 39; 9 - Bloc de locuinţe în Piaţa Trandafirilor nr. 38; 11 - Blocul de
locuinţe „Mikszat"; 12 - Blocul de locuinţe cu atelierul „Coafura" (azi Piaţa Victoriei
nr. 33); 13 - Monumentul Eliberării (nu s-a realizat); 14 - Sistematizare „Piaţa Eroilor
Sovietici - str. Gh. Doja" (azi Piaţa Victoriei); 15 - Sediul D.S.A.P.C.; 16 - Sfatul
Popular regional (azi Primăria Municipiului Târgu-Mureş); 17 -. Clădire publică
(actuala Prefectură şi Consiliul Judeţean Mureş); 18 - Palatul Culturii; 19 - Blocul
„Horea"; 20 - Casa Toldalagi; 21 - Ansamblul Teatrului de Stat. Ne rezumăm a
semnala doar preocuparea, încă din acea perioadă, pentru amenajarea celor două
porţiuni ale zonei centrale, respectiv aceea destinată Teatrului Naţional şi a zonei de
intersecţie a Pieţei Victoriei cu B-dul 1 Decembrie 1918 şi str. Gh. Doja, obiective
realizate mai târziu, în anii 1972-1974, respectiv 2005-2008.

o.
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X

X
Aşadar,

X

programul de reconstruire a oraşului s-a axat pe
realizarea de construcţii cu regim izolat - plombă - sau cu fronturi reduse menite să
ascundă restul construcţiilor mai vechi, pe terenuri virane, în condiţiile unui procent
scăzut de demolări. Din punct de vedere arhitectural-urbanistic, realizarea acestor
plombări, flancări parţiale, constituie integrarea mimetică, destul de frecventă în
localităţile mai vechi, formând fronturi stradale cu aceleaşi alinieri. Aproximativ
cronologic, dar şi pe zone, prezentăm construcţiile realizate la Târgu-Mureş, în primul
rând pe cele situate în zona centrală, păstrând numerele de ordine din planul de situaţie
descris mai sus, apoi restul edificiilor.
!""
De la început se cuvine să facem o observaţie. Indiferent de aspectul iniţial avut,
blocurile de locuinţe realizate în perioada anilor 1945-1989, îndeosebi în perioada
următoare, au suferit modificări de ordin estetic şi structural, dând naştere în cele mai
multe situaţii la modificări de-a dreptul groteşti, datorate deţinătorilor acestora. Unul
)
dintre principalele motive de modificare a aspectului acestor construcţii îl constituie
lipsa de educaţie a deţinătorilor - proprietari sau chiriaşi - aceştia procedând la
închiderea şi modificarea balcoanelor şi logiilor, prin diferite sisteme, forme şi
materiale, în majoritatea situaţiilor chiar şi la blocurile reuşite ca aspect, componenţă şi
structură. O altă cauză, ivită după anul 1989, este schimbarea destinaţiei locuinţelor de
la parter în spaţii comerciale, birouri etc., nu numai prin modificarea golurilor, dar şi
prin crearea altora, desfiinţarea unor elemente portante şi despărţitoare, astfel încât, pe
lângă modificările de ordin estetic, se poate pune în discuţie şi atentarea la stabilitatea
într-o

primă etapă,

clăffirii.

După

demolarea vechii clădiri a hotelului „Transilvania", terenul a rămas liber
de construcţii, fiind amplasat de-a lungul străzii Bolyai, pe tronsonul dintre Piaţa
Trandafirilor şi Liceul „Bolyai". După ce, în prealabil, în anul 1957, s-a procedat la
dezmembrarea terenului, 5 în anul 1959 este realizat şi blocul de locuinţe, aflat în strada
Bolyai nr. 1, dat în folosinţă în 1960, fiind creaţia arhitectului Mircea Damian. Cu un
total de 36 apartamente, blocul este dispus pe P+ 3 niveluri, cu spaţii comerciale la
parter (fig.24.a). Datorită configuraţiei terenului aflat în pantă, blocul a fost secţionat în
5 tronsoane, fiecare cu cota de 0,00 la înălţimi diferite. Ca aspect, blocurile sunt tratate
în mod deosebit, atât compoziţional, dar şi ca arhitectură exterioară, diferă prin mărimea
golurilor de la ferestre, dispunerea balcoanelor, fie lateral, fie dezaxat şi îngemănate
(fig. 24.b,c,d).
Tot în strada Bolyai, însă la nr. 6, în anul 1961, arhitectul Bir6 Gabor, realizează
actualul bloc de locuinţe, cu P+ 3 niveluri. Având intrarea comună cu imobilul nr. 4,
blocul cuprinde un număr de 8 apartamente, parterul fiind destinat ca spaţiu comercial
(fig. 25). Cu patru axe, faţada dinspre stradă, pe cele două laturi ale etajelor are logii cu
parapet metalic format din bare, totul în ritmul 1-2-1. Complet diferit, ca formă şi
culoare, este parterul destinat comerţului
Principalele şantiere s-au desfăşurat în Piaţa Trandafirilor. Pe terenul rămas liber
ca urmare a demolării unor clădiri mai vechi, situate spre piaţă, între care şi biserica
evanghelică (strămutată în strada Spitalului Vechi), teren situat între Palatul Culturii şi
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strada Horea, dezmembrat în acest scop, arhitectul Emil Truţă proiectează blocul
„Horea'', din Piaţa Trandafirilor nr. 27-29. Cu parter şi 4 niveluri, blocul înscrie un front
de 73 m (fig. 26) şi cuprinde 36 apartamente, la parter având spaţii comerciale, de la
data realizării, din anii 1958-1959, aici funcţionând cunoscutele galerii „Guliver"
(poziţia 19 din planul de situaţie al zonei centrale). Cu 18 axe, simetric tratate, blocul
prezintă patru registre verticale de balcoane şi trei panouri cu ferestre, în ritmul 1-4-2-42-4-1. În aceeaşi perioadă sunt realizate alte trei blocuri, pe partea opusă a pieţei (fig.
27.a,b). La nr. 34-35 este realizat blocul cu cinematograful „Arta", autor fiind arhitectul
Mircea Damian. 7 Ansamblul cuprinde 32 apartamente, la parterul blocului aflându-se
intrarea în cinematograf. Soluţia finală, cu o singură scară şi coridor central, a permis
realizarea a câte 8 apartamente pe fiecare nivel, toate apartamentele având câte 2
camere, cu circa 30-31 mp suprafaţă locuibilă (fig.28.a,b,c). La faţadă s-a urmărit
încadrarea în arhitectura cu un caracter destul de specific al pieţei, cu un acoperiş în
două pante frânte şi învelitoare din ţiglă smălţuită (fig. 29.a). Remarcăm copertina
puternic ieşită din aliniament, curbată, ce delimitează parterul de etaj, la parter având
scoşi în evidenţă stâlpii de susţinere dreptunghiulari, dând posibilitatea formării unui
gang spre trotuar. Nivelurile superioare formează şiruri alternative verticale de balcoane
şi ferestre. Pe latura dinspre strada Artei, pe cele două laturi ale ferestrei centrale a casei
scărilor, s-au desenat, în tencuială, două reprezentări umane, reprezentând ştiinţa şi
cultura. După anul 2000 parterul a fost profund modificat, o parte din galeria exterioară
şi holul cinematografului fiind amenajate în spaţii de deservire.
Următoarele două blocuri păstrează caracteristicile generale deja stabilite. Blocul
de la nr. 36-38 este creaţia arhitectului Lucian Popescu şi cuprinde un număr de 32
apartamente, dispuse pe 4 niveluri şi acesta la parter având spaţii comerciale. Alipit de
acesta se află blocul nr. 39-41, dat în folosinţă în 1960, autor fiind arhitectul Dee
Francisc, cu un total de 32 apartamente. Este dispus pe P+4 niveluri, la parter având
spaţii comerciale, aici, timp îndelungat, aflându-se cunoscutul magazin alimentar
„Extra" (fig. 29.b). Toate cele trei blocuri, parţial realizate în locul unor construcţii mai
vechi, sau pe terenuri virane, în prezent formează un front continuu, pe o lungime de
190 m, dezmembrat aparte, însă cu curte comună. 8
La poziţia nr. 1 a planului de ansamblu al zonei centrale, se află blocul din strada
Revoluţiei nr. 2. Autorul acestuia este arhitectul Bir6 Gâbor, care a prevăzut un bloc cu
P+ 3 niveluri şi un număr de 12 apartamente. Ca şi celelalte blocuri din zonă, parterul
este prevăzut cu spaţii comerciale şi de deservire a populaţiei ( fig. 30).
Trei blocuri plombă s-au realizat în zona străzii Ştefan cel Mare, toate fiind
construite în jurul anului 1962. Primul bloc, cel de la nr. 11 (fig. 31.a,b ), este realizat cu
P+ 3 niveluri, cuprinzând un număr de 12 apartamente. Simetric tratată, faţada principală
a blocului cuprinde un număr de 7 axe, pe cele laterale fiind situate balcoanele. În trei
pante, o latură a blocului având zid calcan, acoperişul este confecţionat din şarpantă de
lemn cu învelitoare din ţiglă. Blocul de la nr. 24 este realizat cu S+P+3 niveluri şi
cuprinde un număr de 16 apartamente (fig. 32.a,b ). Spre stradă, faţada principală înscrie
5 axe, cele laterale fiind destinate balcoanelor. Cel de-al treilea bloc, de la nr. 3 7, notat
în planul de ansamblu al zonei centrale la nr. 3, este realizat de arhitectul Mircea
Damian. Este un bloc cu P+3 niveluri, cuprinzând 15 apartamente, având parterul
6
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destinat spaţiilor comerciale, iniţial, aici funcţionând cunoscutul magazin alimentar
„Rapid" (fig.32.c). Fiind amplasat la intersecţia cu B-dul 1 Decembrie 1918, pentru
asigurarea unei mai bune vizibilităţi, cele două aripi se intersectează astfel încât
formează o retragere. Remarcăm, de această dată, existenţa acoperişului terasă.
În strada Marton Aron (fostă strada Lupeni), nr. 12, în anii 1960-1961 este
realizat blocul garsonieră cu 29 apartamente. Este o clădire cu parter şi două niveluri,
spre stradă având câte trei rânduri duble de balcoane, decorate în albastru, la parter
formând jardiniere pentru flori (fig. 33.a,b ).
Tot în zona centrală, în strada Ion Creangă nr. 7, în anii 1967 - 1968, 9 s-a
construit blocul de locuinţe cu P+ 3 niveluri, ce cuprinde un număr de 8
apartamente, proiect I.P .J. Mureş, nr.4253/1966. Fiind situat la intersecţia cu strada
Târgului, blocul are planul în formă de „L" şi ca urmare şi la acesta s-a prevăzut acea
rupere a aliniamentului, în dreptul căreia, la nivelurile superioare, începând cu etajul I,
s-au prevăzut balcoane. Tot balcoane, s-au realizat şi la capetele clădirii (fig. 34.a,b ).
Două blocuri plombă s-au realizat în strada Enescu, la nr. 4 în anii 1958-1960, cu 12
apartamente şi la nr. 4/a, cu Autorizaţia de construire nr.358/37523/1967, de către
Direcţia Economiei Forestiere şi Industria Lemnului, azi Ocolul Silvic (fig.35), cu 5
niveluri şi 9 apartamente. Sunt blocuri simplu tratate, fără a conţine detalii deosebite.
În strada Tineretului nr. 1 (fig. 36.a.b ), în anul 1959, este realizat blocul de
locuinţe cu P+4 niveluri, cuprinzând un total de 34 apartamente, repartizate pe două
casa scării, al căror geam la stradă este mascat de un panou traforat, confecţionat din
elemente ceramice.
Alte două blocuri-plombă s-au realizat în Piaţa Victoriei. În anii 1960 este
realizat şi dat în folosinţă blocul de locuinţe din Piaţa Victoriei nr. 11-13, în locul unor
10
clădiri mai vechi cu parter, terenul aferent fiind dezmembrat.
Acesta are rolul de a
constitui un capăt de perspectivă a pieţei, pe tronsonul dintre străzile Gh. Doja şi Liviu
Rebreanu (fig. 37.a,b). Este realizat cu S+P+4 etaje şi cuprinde un număr total de 32
apartamente, respectiv câte 16 apartamente la fiecare scară. Faţada principală înscrie
1O axe, din care axele 3 şi 8 sunt constituite de golurile ferestrelor de la casa scării.
Următorul bloc din piaţa Victoriei nr. 33 este realizat între două calcane ale imobilelor
învecinate. Este creaţia arhitectului Sofia Popescu, din anul 1961 (fig.38.a,b ). Blocul
este realizat cu P+ mezanin+ 3 niveluri şi cuprinde un total de 8 apartamente, parterul
fiind spaţiu de deservire, respectiv coafură-frizerie. Parterul blocului comunică cu
mezaninul printr-o scară liberă, curbă. Spaţiul de la parter are ferestre pe toată înălţimea
11
încăperilor, interiorul fiind tratat în culori pastelate. La nivelul etajelor, faţada prezintă
trei axe, primele două având câte un balcon cu parapet metalic, iar la axa a treia, aflată
deasupra porţii de intrare, se află doar ferestrele cu câte trei cercevele.
Părăsim Piaţa Trandafirilor cu blocurile de locuinţe de la nr. 33, respectiv
12
corpurile I-IV, ce formează o curte comună. Întregul ansamblu cuprinde un total de 72
apartamente, autorul acestora fiind arhitectul Lucian Popescu. Dispuse cu P+4; P+4 - 6
niveluri, clădirile respective, la parter cuprind spaţii comerciale, în prima fază, aici fiind
şi sediul Oficiului Naţional de Turism. Autorul acestui ansamblu este arh. Ana Pojan.
Aripa cu P+6 niveluri, ce flanchează împreună cu Blocul „Horia" capătul de sud al
pieţei, a fost realizată din înglobarea unei construcţii existente cu P+ 2 niveluri, prin
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supraetajare (fig. 39.a,b), la ultim~le niveluri s-au amenajat trei ateliere pentru artişti
plastici. 13 Lucrările la aceste blocuri ~u fost realizare în anii 1958-1959.
În strada Tuşnad (fostă Edison), relativ concomitent, s-au realizat alte trei
blocuri-plombă, cu fronturi mai largi spre stradă, fie pe terenuri virane, fie în locul unor
construcţii mai vechi, insalubre. Cronologic, prezentăm blocul din strada Tuşnad nr. 3,
realizat în anul 1959. Iniţial, s-a prevăzut ca blocul să aibă două tronsoane (de la nr. 1 şi
nr.3), pentru început fiind realizat cel de la nr. 3. Proiectantul blocului este arhitectul
Lucian Popescu. 14 Construit cu P+3 niveluri, blocul cuprinde un număr de 12
apartamente, din care 2 cu 1 cameră, 9 cu 2 camere şi 1 cu 3 camere (fig.40.a,b,c,d).
Faţă de proiectul prezentat, faţada principală conţine unele modificări. Se păstrează
numărul de axe, în număr de cinci, dar la capete, spre strada Bulgarilor, blocul are logii
în loc de balcoane. Ceva mai târziu, după realizarea blocului de la nr. 1, pentru
obţinerea unei cornişe uniforme, s-a procedat la etajarea blocului cu un nivel mai scund,
ridicând numărul apartamentelor la 17. Blocul de la nr. 1 (fig. 41) diferă de clădirea
alăturată, de la început fiind realizat cu P+4 niveluri, cu 20 apartamente. Blocul a fost
realizat în anul 1960. Tot în strada Tuşnad, la nr. 2, în anul 1960 este realizat blocul de
locuinţe cu P+4 niveluri, cu un total de 60 apartamente, dispuse în trei scări (fig. 42.a,b ).
Întreaga faţadă prezintă un parter jos, despărţit de partea superioară printr-un ciubuc
simplu, iar partea superioară, aferentă celor patru niveluri, este împărţită în registre
verticale, singurele elemente decorative constituindu-le ferestrele largi, cu câte trei
cercevele.
Alte două blocuri sunt situate în zona centrală a oraşului. În strada Poligrafiei nr.
6, în anul 1962, este realizată construcţia cu P+4 etaje (fig. 43.a,b), cu un total de 24
apartamente. Cu nr. 33789 din 1O noiembrie 1961, s-a vizat dezmembrarea terenului, iar
cu nr. 38261, din 29 decembrie 1961, fostul Sfat Popular orăşenesc a vizat
amplasamentul, inclusiv propunerile de trecere la Statul Român a două terenuri şi
demolarea unei fundaţii de beton. Tot în anul 1961, la 3 noiembrie, cu nr. 712/1961
fostul Sfat Popular al R.M.A.M, emite acordul pentru realizarea blocului din strada
Poligrafiei (fostă Egresi Găbor), cu o valoare de 999.000 lei. 15 Înscriind două tronsoane
cu casa scării aparte, spre stradă, faţada blocului prezintă o tratare unitară, la cele două
capete având câte un registru de balcoane şi altele duble la mijloc. Al doilea bloc, situat
în strada Primăriei nr. 3, a fost realizat în 1959 iar în anul 1960, dat în folosinţă. Este o
construcţie cu P+4 niveluri şi cuprinde un număr de 38 apartamente, repartizate pe două
tronsoane (fig. 44.a,b). Aici remarcăm faţada principală, al cărei câmp de culoare verde,
străpuns de ferestrele larg dimensionate, este împărţit vertical de largi lesene, ce pornesc
de la nivelul parterului, până la nivelul streşinei. Cu blocul din strada Tineretului nr. 4,
încheiem prezentarea blocurilor-plombă din zona centrală a oraşului (fig. 45.a,b). A fost
realizat în anul 1961, cu D+P+4 niveluri, cuprinzând un total de 30 apartamente.
După cum am mai subliniat, lucrările de restructurare a zonei centrale, îndeosebi
celei din Piaţa Trandafirilor, s-au desfăşurat fără a avea la bază un proiect unitar
conceput, acordându-se atenţie doar obţinerii unor fronturi cu aspect unitar. Astfel,
studiile în adâncime au fost omise şi ca atare ideea de a se efectua unele spărturi în
fronturi pentru valorificarea versanţilor, s-a redus doar la unele pasaje pietonale.
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Cu blocul din strada Libertăţii nr. 67 trecem la celelalte zone ale oraşului (fig.
46.a,b ). Realizat în anul 195 8, blocul este cu P+ 1 nivel, având doar 8 apartamente şi
face parte din categoria locuinţelor colective mai mici.
În partea de nord a oraşului, relativ destul de apropriate ca amplasare, sunt alte
două blocuri de locuinţe. În strada N. Grigorescu nr. 1-3, în anii 1960, în locul unor
clădiri cu parter demolate cu ocazia construirii blocurilor din strada 22 Decembrie 1989
(fostă 7 Noiembrie), s-a realizat blocul de locuinţe cu P+4 niveluri (fig. 47). Cu un
număr de 32
apartamente, cele două componente, de la nr. 1 şi 3, sunt tratate uniform, cu o
arhitectură aparte, cu retrageri şi ieşinduri creând o atmosferă modernă şi totodată
estetică.

Următorul

bloc de locuinţe se află în strada Victor Babeş nr. liA, aflat în
aproprierea ansamblului Mihai Viteazul - Victor Babeş (fig. 48), a fost realizat în anii
1964, având un regim de P+4 niveluri, cu un total de 60 apartamente, dispuse în trei
tronsoane. Ca şi la alte edificii prezentate, şi în acest caz, faţada este simplă, singurele
elemente ce definesc clădirea sunt profilele şi ferestrele larg dimensionate.
Pentru angajaţii proprii, C.F.R. realizează pe teritoriul oraşului, alte două blocuri
de locuinţe. În anii 1960, este ridicat blocul de locuinţe din strada Rodnei nr. 91, ce
cuprinde un număr de 12 apartamente. Cu P+2 niveluri, clădirea a moştenit influenţa
arhitecturii sovietice, parterul fiind striat orizontal, pe axa de mijloc având portalul
mărginit de două profile verticale şi copertină îngustă, etajele având ferestrele încadrate
de câte un chenar de profile simple (fig. 49.a,b ). În schimb, blocul din strada Liviu
Rebreanu nr. 19 (fig. 50) situat aproape de intersecţia cu strada Rodnei, este cu P+2
niveluri, cuprinde un număr de 9 apartamente, dispuse pe un singur tronson, al cărui
aspect este tratat potrivit „modei" timpului, a anilor 1960-1965, tinzând spre forme
modeme.
Tot o unitate industrială, !PROFIL „23 August'', îşi construieşte blocul de
locuinţe cu 12 apartamente, din strada Bradului nr. 17, în locul vechii clădiri ce
odinioară adăpostea „Şcoala Franceză", noua clădire fiind realizată în baza AC nr.
144113896, din 22 iulie 1970. La rândul ei, unitatea cooperatistă, UJECOOP Mureş,
realizează blocul de locuinţe din strada Năvodari nr. 9 - 13. Cu P+3 niveluri blocul
cuprinde un număr de 12 apartamente, fiind realizat ceva mai târziu, în anul 1972, cu
AC nr. 344/18460/1872 (fig.51.a,b ), valoarea investiţiei fiind de 902.000 lei. În fine,
mai amintim blocul de locuinţe din strada Gh. Doja nr.199/ A, realizat de ILEFOR
Târgu-Mureş, prin anii 1959, constituit din două tronsoane cu un total de 28
apartamente.
Înainte de a trece la descrierea sumară a ansamblurilor de locuinţe, prezentăm
câteva blocuri, realizate în anii 1955-1960, a căror arhitectură exterioară poartă
amprenta arhitecturii sovietice.
Între anii 1955-1956, în Bulevardul 1 Decembrie 1918, la nr. 36, 38, 40 (fost str.
Lungă nr. 86/B, 86/C, 86/C), s-au realizat trei blocuri, cu câte un subsol, parter şi etaj.
Blocul de la nr. 36 are un număr de 14 apartamente, cel de la nr. 38 are 22
apartamente, iar cel de la nr. 40 un număr de 20 apartamente, toate cele trei clădiri
16
făcând parte din ansambluri de blocuri, mai vechi sau mai noi ale B-ului 1 Decembrie
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1918. La toate cele trei edificii, intrarea se află într-un uşor ieşind, alcătuind un fronton
ornat în partea superioară, intrărilor dându-li-se o atenţie aparte, fiind prevăzute cu
ancadramente ornate. La rândul lor, ferestrele sunt înzestrate cu chenare profilate,
deasupra având câte un fragment de cornişă (fig.52.a,b,c,d).
Aceleaşi principii decorative le întâlnim şi la blocurile nr. 99 şi 1O1 din strada
Libertăţii, ambele realizate între anii 1956-1960, ele constituind nucleul viitorului
ansamblu de locuinţe (fig. 53.a,b,c,d,). Blocul de la nr. 99, realizat cu S+P+2 niveluri,
cuprinde două tronsoane, cu un număr total de 40 apartamente, pe când blocul de la nr.
1O1, tot cu acelaşi regim de înălţime, cuprinde un număr de 18 apartamente. Intrarea
blocului de la nr. 99 este flancată de doi pilaştri monumentali, ce pornesc de la baza
portalului, ce se sprijină pe un soclu aparte, înălţându-se până în partea superioară a
clădirii, întrerupţi doar de cornişa puternic reliefată, deasupra formând câte un atic
triunghiular. Intrarea blocului de la nr. 1O1, în zona parterului este mărginită doar de
ancadramentul simplu profilat, deasupra însă, cuprinde pilaştri ce se sprijină pe un
fragment de cornişă, la rândul ei sprijinindu-se pe console curbate, între cele două etaje
fiind întrerupţi doar de profilul ce separă cele două niveluri. În anul 1961, este întocmit
primul plan detaliat de construire de locuinţe, iar în următorul, din anul 1965, s-au
prevăzut noile ansambluri din zona de sud-est a oraşului.
Integrarea satisfăcătoare a noilor ansambluri rezidenţiale, în aşa fel încât să
corespundă criteriilor economice şi sociale, a constituit o altă preocupare a
proiectanţilor şi a edililor oraşului. Punctul de pornire l-a constituit cartarea valorică a
amplasamentelor propuse, luându-se în considerare însuşirile acestora, atât luate separat
cât şi în corelare cu celelalte, principalii indici fiind: suprafaţa şi forma terenului, date
geometrice exterioare, relief, plantaţii, ape, starea geotehnică, modul de însorire etc.
Privitor la vecinătatea apropiată sau depărtată sunt utile date precum: date geografice
generale, situarea în raport cu oraşul, asigurarea accesului, gradul de amenajare a
zonelor adiacente etc. La localizarea amplasamentelor sesizăm predilecţia pentru
amplasamente în zona centrală a localităţii, apoi terenurile marginale libere de
construcţii sau slab construite. Dacă la Târgu-Mureş existenţa pieţelor Trandafirilor şi
Victoriei au determinat excluderea edificării unui „nou centru" precum s-a petrecut în
mai multe oraşe din ţară, demn pentru un oraş de tip nou „socialist", cele câteva cartiere
de blocuri, provenind de prin anii 1950-1960, rămân mărturia conceptului „utopic" - de
locuire socialistă.
Mai recentele ansambluri de locuit au exercitat totuşi influenţe asupra oraşului,
prin crearea unui model ameliorat de viaţă, având asigurat confortul edilitar, dar încă
ridicând probleme ca transportul în comun, aprovizionarea cu mărfuri şi chiar
satisfacerea solicitărilor culturale. Şi în ceea ce priveşte influenţele compoziţionale,
deoarece nu puţine ansambluri se regăsesc în imaginea tradiţională a oraşului,
intervenţia estetică cea mai vizibilă din oraş o are ansamblul „Dâmbul Pietros". Nu
lipsită de interes e relaţia elementelor constitutive ale ansamblurilor, adoptându-se
numeroase soluţii, cu combinaţii de locuinţe cu magazine la parter, artere de deservire,
spaţii pentru alimentaţia publică, birouri etc, în unele situaţii, precum la ansamblul
„Dâmbul Pietros", înşiruite de-a lungul străzii centrale. Diversă este şi dispunerea
blocurilor, liniare, în formă de „L", în vinclu dublu, în forme pătrate, cu o curte
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i:·g. 23 PI nu! de ansa rnb!u a zonei centrale a oraşu l i, cu indicarea unor
ciădi r i „pl ombă ". Nr. 1, 2, 3, 6, 9. 11, 12, ca locuinţe; nr. 5, 7, 10, 13, 16,
15, 17, 18, 20, clădiri interes comun
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Fig. 25. Blocul de locuinţe din strada Botyai nr. 6. Starea actuală

Fig. 26. Blocul de

locuinţe

din

Piaţa

Trandafirilor nr. 27-29.

a - Planul de situaţie; b - Starea

actuală
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a

b
Fig. 27. Blocurile de locuinţe din Piaţa Trandafirilor nr. 34, 36-41.
&.-Planul de situaţie (A- Cinematograful); b - Faţada blocului nr. 34
(După „Arhitectura", 1963/5
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Fig. 28. Proiectul blocului nr. 34 şi alcinematografului. a - Plan parter; b - Plan
Nivel curent la bloc; c-Secţiune longitudinală (După „Arhitectura", 1963/5)
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o

b
Fig. 29. Blocurile de locuinţe din Piaţa Trandafirilor nr. 34-41.
a - Blocul nr. 34; b - Blocurile nr. 36-38; 39-41 . Starea actuală
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Fig. 30. Blocul de locuinţe din strada Revoluţiei nr. 2. Starea actuală

b
Fig. 31. Blocul de locuinţe din strada Ştefan cel Mare nr. 11.
a - Planul de situaţie; b - Starea actuală
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b

c
Fig. 32. Blocurile de locuinţe din strada Ştefan cel Mare nr. 24 şi 37.
a - Planul de situaţie· b - Blocul nr. 24; c - Blocul nr.37 . Starea actuală
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b
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Fig. 33. Blocul de locuinţe din strada Marton Aron nr. 12.
~ - Pl~n c1e situa ·e· b-Starea actuală

b
Fig. 34. Blocul de locuinţe din strada I. Creangă nr. 7.

a - Planul de situaţie; b - Starea
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actuală
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Fig. 35. Blocurile de locuinţe di n strada Enescu nr. 4, 4/A. Plan de situaţie

.

~
,,_

o

Fig. 36. Blocul de locuinţe din strada Tineretului nr. 1.
a - Planul de situaţie; b - Starea actuală
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a
Fig. 37. Blocul de locuinţe din Piaţa Victoriei nr. 11-13.
a - Plan de situaţie; b - Starea actuală

o

Fig. 38. Blocul de l ocuinţe din Piaţa Victoriei nr. 33
a - Planul de situaţie; b - Starea actuală
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Fig. 39. Blocuri! de l oc uin ţe di n P iaţa Tranda fi rilo r nr 33 . Blocul „ M ikszath" .
a - Plan de s itu a ţ i ; b - Starea actu a l ă
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Fig. 40. Blocul de l oc u i nţe din strada Tu ş nad nr. 3. a - Plan de situaţie
simplificat; b- Faţa da principală (D upă „Arhitectura", 1958/1-3); c - Plan
de situaţ i e ; d - St area actuală
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Fig. 41. Blocul de locuinţe din strada Tuşnad nr. 1. Starea actuală

a

b

Fig. 42. Blocul de l ocuinţe din strada T uşn ad nr. 2. a. - Pl an de
Situaţie; b - Starea act u a l ă
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o
Fig. 43. Blocul de locuinţe din strada Poligrafiei nr.6.
a - Plan de situaţie; b - Starea actuală

b
Fig. 44. Blocul de

locuinţe

din strada Primăriei nr. 3. a - Plan de
situaţ i e; b - Starea actuală
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Fig. 45. Blocul de locuinţe din strada Tineretului nr. 4. Plan de situaţie

Fig. 46. Blocul de locuinţe din strada Libertăţii nr. 67. a - Plan de
s ituaţie ; b - Starea actuală
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Fig. 47. Blocul de locuinţe din strada Grigorescu nr. 1-3. Plan de situaţie

str,V1ctor

Fig. 48. Blocul de

locuinţe

din strada Victor

.

a os

Babeş

nr.lA. , - Plan de situaţie
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Fig. 49. Blocul de locuinţe din strada Rodnei nr. 91.
a - Plan de situaţie; b - Starea actuală

b

Fig. SO. Blocul de l ocuinţe din strada Liviu Rebreanu nr. 19. Starea actuală
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Fig. 51. Blocul de locu inţe din strada Năvodari nr. 13.
a - Plan de situaţie; b - Starea actuală
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B-dul 1 DECEMBRII 19f8

a

b

c

d
Fig. 52. Blocurile de locuinţe din B-dul 1Decembrie1918 nr. 36, 38, 40.
a - Pla n de situaţie; b- Blocul nr. 36; c- Blocul nr. 38; d - Blocul nr.40

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 53. Blocurile de locuinţe din strada Libertăţii nr. 99-101.
a - Plan de situaţie; b- Blocul nr. 99; b- Blocul nr. 101. Starea actuală
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interioară,

cum· este clădirea din B-dul „1848" nr. 37 etc., variabilă fiind şi modul lor de

grupare.
X

X

X

Pe cât este posibil, prezentăm ansamblurile de locuinte în ordinea lor
'
cronologică, luând în calcul anul construirii primelor blocuri, deoarece multe asemenea
ansambluri s-au realizat etapizat, în timp de câţiva ani. Lăsăm la urmă marile cartiere
ale oraşului, precum „Dâmbul Pietros", „Tudor Vladimirescu", „Mureşeni" sau
„Unirii", ele fiind realizate timp de mai mulţi ani.
Pentru început, prezentăm un vechi cartier de locuinţe, Gh.Doja - Liviu
Rebreanu - Piaţa Gării - cu un total de 845 apartamente (fig. 54). Într-o primă etapă
(1953-1955), s-au realizat blocurile din străzile Gh. Doja nr. 34/A, 40, 54 şi Liviu
Rebreanu nr. 31/A-33/ A, pe amplasamentul fostei Rafinării de ţiţei, distrusă de
bombardamentele din luna septembrie a anului 1944 de armatele germane în retragere.
Proiectantul acestei prime etape a fost arhitectul Lucian Popescu, care, pe un teren de
circa 33.000 mp, prevede realizarea a 13 blocuri cu un total de 276 apartamente (fig.
55.a) Ulterior s-a realizat şi blocul din strada Gh. Doja nr. 38. Au fost prevăzute trei
tipuri de blocuri şi anume: „ 6 blocuri mari - cu trei tronsoane - cu un total de
I 62 apartamente. 5 blocuri mici - cu două tronsoane - cu un total de 90 apartamente.
2 blocuri speciale - cu două tronsoane - având magazine la parter - cu un total de 24
apartamente" 17 Apartamentele sunt compuse din 1, 2 şi 3 camere înzestrate cu
dependinţele aferente, cele mai numeroase fiind cele cu 2 camere, în total 187
apartamente (fig. 55.c). Aspectul blocurilor este sobru, singurele elemente cu u8n
oarecare efect fiind ferestrele, logiile, balcoanele şi intrările (fig. 55.b; 56.a,b ). În anii
1973-1974 sunt realizate blocurile din Piaţa Gării nr. 1, 2 şi 3. Sunt blocuri cu P+ 1O
etaje, cu acoperiş terasă, realizate prin glisare, cu un total de 120 apartamente, arhitecţi
fiind Nits Ileana şi L. Stelian, proiect nr. 6366/1972, 6640/1972 a I.P.J. Mureş. 18 Pentru
blocurile nr. 1 şi 2 s-a emis AC nr. 17/1738/1974, valoarea investiţiei fiind de 6.973.500
lei. La parterul blocurilor s-au realizat spaţii comerciale şi de deservire a populaţiei (fig.
57.a). În anul 1976, prin proiectul nr. 737211976, se autorizează extinderea ansamblului,
prin AC. Nr. 3311774/1976, constituind etapa a treia, cu blocurile din străzile Gh. Doja
nr. 58,60, Liviu Rebreanu nr. 35-41 şi Piaţa Gării nr. 5. 19 Clădirea din strada Gh. Doja
nr 58 este cu P+4 niveluri (fig. 57.b). Aceste ultimele blocuri sunt edificii mai modeme,
a căror tratare exterioară a fost realizată cu atenţie, parterul acestora fiind destinat
activităţilor comerciale (fig. 58.a,b ). Cu excepţia blocurilor alipite ce definesc Piaţa
Gării, ansamblul are un regim mixt, compus din blocuri bară, ce formează incinte
semiînchise, cel din prima etapă cuprinzând şi spaţii plantate.
Tot în mai multe etape a fost realizat ansamblul 22 Decembrie 1989 Tâmplarilor - Secuilor Martiri - Păcii, cu un total de 565 apartamente (fig. 59.a). Întro primă etapă, între anii 1958-1963, sunt construite blocurile din străzile 22 Decembrie
1989 nr. 37-47, Secuilor Martiri nr. 9-13, Tâmplarilor nr. 2-6 şi Luceafărului nr. 2 şi 5,
cronologic apărând blocurile din strada 22 Decembrie 1989, strada Secuilor Martiri nr. 9
şi Luceafărului nr. 5, toate între anii 1958-1959, apoi blocurile din strada Tâmplarilor,
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din anul 1963, cele din strada Secuilor Martiri nr. 11, 13, Luceafărului nr. 1,3, acestea
din anii 1961-1962. În anii 1975, sunt realizate blocurile din strada Păcii nr. 68-74.
Blocurile mai vechi, situate pe artera principală, sunt mai modeste ca mărime şi prezintă
un regim închis, cu o singură străpungere frontală, având doar câte 2 etaje şi modeste ca
aspect, pe când cele din strada Tâmplarilor au forme mai modeme, la care remarcăm
balcoanele ce se desfăşoară pe toată lăţimea construcţiei, iar la laturile mai lungi, cele
două plinuri ce intercalează registrul ferestrelor
(fig. 59.b ). Restul blocurilor din
ansamblu au un regim deschis, izolat, fiecare clădire fiind izolată de cele învecinate.
În două mari etape este realizat ansamblul de locuinţe Nicolae Bălcescu Ialomiţei - Libertăţii - Piaţa Armatei (fig. 60.a), cu un total de 381 apartamente, fără
fostul cămin de nefamilişti al Fabricii de zahăr. Cele două blocuri din strada Libertăţii
nr. 99 şi 1O1, au fost prezentate anterior, însă tot din prima etapă, de până la 1960, luăm
în considerare blocurile din Piaţa Armatei nr. 32 (1960), nr. 34 (1958) şi nr. 36 (1957),
precum şi căminul Fabricii de zahăr din strada Nicolae Bălcescu nr.48 (1953-1954). În
etapa următoare (1961-1965) intră blocurile din Piaţa Armatei (fig. 61.a), nr. 30 şi 38
(1961), strada Ialomiţei (fig. 61.b), nr. 8 (1965), strada Nicolae Bălcescu (fig. 60.b) nr.
50 (1961) şi nr. 58 (1962). În centrul cvartalului se află Şcoala Generală nr. 13, cu cele
două corpuri de clădiri. Cu excepţia blocurilor bară, aflate spre strada Nicolae Bălcescu
şi care formează un front aproape închis, restul blocurilor, de tip bară şi de diferite
mărimi, formează un regim deschis. Ca aspect, blocurile prezintă unele diferenţe,
datorate perioadelor în care au fost realizate, toate având însă acoperişuri cu şarpantă de
lemn şi învelitoare din ţiglă ..
La sfărşitul deceniului al cincilea din secolul al XX-iea, s-a creat grupajul de
blocuri Gh. Marinescu - Dr. C. Ciugudean (fostă strada Furcii) cuprinzând patru
blocuri (fig. 62.a) Blocul din strada Dr. C. Ciugudean nr, 23-25 este o construcţie cu
P+ 1 etaj, cele două scări având câte 4 apartamente pe nivel, în total 8 apartamente. A
fost realizat pentru lucrătorii celor două cotidiene locale, cu AC nr. 317 /11675/1959, cu
o valoare de investiţie de 168.600 lei. Dacă blocul de mai sus nu prezintă nici o valoare
constructivă sau de ordin arhitectural, fiind realizat în perioada de după război, cele trei
blocuri din strada Gh. Marinescu, nr. 26, 28-30 şi 32, realizate tot în anul 1959, dintre
care, cel de la nr. 28-30 cu AC nr. 25/1597611959, 20 cu un regim de P+ 3 etaje şi un total
de 42 apartamente, prezintă preocuparea arhitecţilor pentru a-i conferi un oarecare
interes de ordin estetic (fig. 62.b ), fie prin amplasarea balcoanelor şi logiilor, fie prin
ieşirea din aliniament a corpului ce constituie casa scărilor. În ultima perioadă, blocurile
de la nr. 26 şi 28, prin lucrările de supraetajare şi de aplicare a unui trat de termoizolaţie,
în parte şi-au pierdut formele iniţial avute.
În anii 1958-1962 este creat ansamblul din strada Liviu Rebreanu nr. 21 IC-23/C,
format din 5 blocuri de locuinţe pentru funcţionarii de stat şi partid (fig. 63.a), pe un
teren dezmembrat din cel aflat în strada Gh. Doja, unde se afla sediul Trustului de
21
Construcţii-Montaj Mureş.
Din ansamblu fac parte blocurile nr. 21/C cu 8
apartamente; nr. 21/D cu 12 apartamente, nr. 23/A cu 9 apartamente; nr. 23/B cu 12
apartamente şi 23/C cu 6 apartamente, în total 36 apartamente. Ca şi alte blocuri din alte
ansambluri de locuinţe, şi acestea sunt simplu tratate, fără elemente care să le confere
vreo valoare arhitecturală (63.b).
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Cu timpul, construirea locuinţelor necesare populaţiei devine una dintre
problemele majore care necesitau o rezolvare. Creşterea condiţiilor de trai impunea, ca
pe lângă activităţile productive, să se dezvolte şi preocupările culturale şi intelectuale,
de recreaţie şi destindere a locuitorilor. Pentru aceasta, în locul construcţiilor
rezidenţiale izolate, s-a trecut la realizarea ansamblurilor de locuinţe. Se trece la o nouă
exprimare plastică a blocurilor, imprimând locuinţelor un caracter mai aparte, apropriat
de cel al edificiilor publice. Destul de curând, arhitecţii caută să dea o formă mai
adecvată clădirilor, fără ostentaţie, folosind uneori tradiţiile noastre tradiţionale. Se
acordă tot mai mare atenţie soluţiilor de plan, folosindu-se sau adoptându-se tronsoanele
tip. S-a trecut la adoptarea unor măsuri cu caracter general, menite a rezolva unele
probleme, precum mărirea suprafeţelor şi a numărului de camere, cunoscând faptul că
acestea sunt legate de componenţa familiei şi a nevoilor ei.
Au fost unele preocupări de ridicare a nivelului de trai, creşterea numărului de
locuinţe şi a indicatorului număr de persoane/locuinţă, rezultatele fiind destul de
relevante. Potrivit datelor recensământului din anul 1966, la nivel naţional se
înregistrează următoarele date: de la 8-9 persoane/locuinţă cât erau în anul 1930, în
câteva decenii, în 1960, se ajunge la 4,36 persoane/locuinţă, iar în anul 1966 la 3, 1
persoane/locuinţă. 22
Înfiinţată în anul 1959 Direcţia de Sistematizare, Arhitectură şi Proiectarea
Construcţiilor (D.S.A.P.C) aceasta a devenit principalul întocmitor de proiecte, menite
să asigure dezvoltarea sistematică a localităţilor din regiune. Colectivului instituţiei din
Târgu-Mureş i-a revenit sarcina de a asigura proiectele necesare construirii de locuinţe,
a obiectivelor industriale, precum şi a altor dotări social - culturale. Şi la Târgu-Mureş sa pus problema exploa~pi_cQp.diţiilor favorabile ale peisajului, a relaţiilor dintre vechf
- - - - - - - - -- ------·--------------·---- - ------- -----· -------- --·ş1 nou , în veder~~--9I.eă_rii_µl!_uj_9~a_ş_ -~m!tar. J)e la cele câteva construcţii disparate,
~nii 1959-1961, s-a trecut la realizarea de ansambluri de locuinţe tot
mai mari şi mai complexe, uneori prin înglobarea în sit a unor blocuri mai vechi. Sunt
promovate planuri de blocuri noi cu soluţii funcţionale tot mai corespunzătoare, un mare
rol revenindu-le arhitecţilor de la institutul de proiectare din Târgu-Mureş, activitatea
acestora extinzându-se şi în alte judeţe. Pe lângă blocurile cu 5 niveluri, sunt realizate şi
blocuri turn cu 9-1 O niveluri (primul asemenea bloc - turn este cel din strada Mihai
Viteazul nr. 29, diferit de celelalte ce se vor realiza, prin copertina de deasupra casei
lifturilor). S-a trecut la realizarea unor ansambluri de locuinţe tot mai bine rezolvate, cu
dotări comerciale şi social-culturale, între care, la Târgu-Mureş, ansamblurile 22
Decembrie 1989 - Constantin Romanu Vivu (fostă strada Floreasca); Mihai Viteazul Victor Babeş; Argeşului (fostă strada Babits Mihâly). În anul 1963 s-a trecut la
elaborarea documentaţiilor pentru cartierele Aleea Carpaţi (fostă strada Karl Marx) şi
Tudor Vladimirescu, etapa I (fostă strada Corunca).
La aproape un deceniu şi jumătate de la înfiinţarea sa, în anul 1973 I.P .J ._ I'1l1~~~-prezintă jal6anele care au stat la baza activităţii sale de proiectare. Considerându-se că
la nivel de judeţ există un fond locuibil destul de valoros, „dar incomplet închegat, cu
~iente terenuri neconstruite în zonele centrale valorificarea acestor posibilităţi a
constituit obiectul principal al primei etape (1960-1964). După ce aceste obiective au
ost rezolvate în mare măsură, ponderea eforturilor s-a concentrat asupra creării unor
~---
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ansambluri noi, adiacente oraşului existent "23 Ţinând cont de existenţa mediului
construit, cu o atmosferă arhitecturală proprie, cu clădiri ce se presupune că vor exista şi
peste 50 de ani, s-a „considerat necesar ca noul să se subordoneze existentului,
încadrându-se nu numai ca înălţime (gabarit) dar şi ca formă generală", căutându-se
păstrarea unei libertăţi de compoziţie, evitarea unei exagerări a densităţii iraţionale, ca şi
promovarea unui alt principiu ,.pentru realizarea unui specific local", 24 folosindu-se
cu precădere secţiunile refolosibile proprii. Privitor la sistemul constructiv, se realizează
construcţii înalte cu pereţi turnaţi în cofraje glisante şi planşee turnate simultan. Sunt
folosite şi panourile mari prefabricate, însă fără a se obţine rezultate mulţumitoare.
Cu aceste constatări generale, continuăm să prezentăm şi celelalte ansambluri de
locuinţe. Potrivit programului de construire de locuinţe, etapizat, stabilit în 1960, astfel
încât să acopere volumul de investiţii pentru locuinţe până în anul 1975, ca un prim
amplasament este cel din strada 22 Decembrie 1989 - Constantin Romanu-Vivu (fostele
străzi 7 Noiembrie şi Floreasca). Amplasamentul ales, aproape lipsit de construcţii, a
permis, în câţiva ani, construirea mai multor blocuri, cu un total de 432 apartamente
(fig. 64.a). Potrivit proiectului, 25 pe terenul cuprins între strada 22 Decembrie 1989 Secuilor Martiri şi versantul primei terase superioare a Mureşului (fig. 65.a) s-au
realizat trei tipuri de blocuri (fig. 65.b,c,d.). Secţiunea de la fig. 65.b, aparţine blocurilor
din strada Constantin Romanu-Vivu, nr. 2-1 O, având câte 4 apartamente pe fiecare
palier, cu câte 3 camere şi dependinţe; secţiunea de la fig. 65.c aparţine blocurilor din
strada Secuilor Martiri nr. 3A,5A, 7 şi str. 22 Decembrie 1989, nr. 20, 22, 24, având tot
câte 4 apartamente pe nivel, ce cuprind câte 3 camere cu dependinţe; secţiunea de la fig.
65.c, aparţine blocurilor din strada Constantin Romanu Vivu, nr. 1-11, cu câte 4
apartamente la fiecare nivel, având câte 2 camere cu dependinţe. Spre strada 22
Decembrie 1989 încă în anii 1959-1962 s-au realizat blocurile bară de la nr. 16 şi 18,
fiecare cu câte 32 apartamente şi nr. 26 cu 24 apartamente. Spre aceeaşi stradă, în anii
1961, printr-o retragere mai accentuată, se mai realizează blocurile nr. 20-24, cu un total
de 80 apartamente, câteva blocuri din strada Secuilor Martiri cu câte 24 apartamente (nr.
3/A, 5/A, 7) şi cu câte 20 apartamente (nr. 3/B, 5/B, 7/B). Tot atunci este realizată strada
Constantin Romanu-Vivu, inclusiv cele 6 blocuri cu nr. 1-11, fiecare a câte 16
apartamente, ca în anii 1963-1964 să se realizeze şi blocurile de la nr. 2-1 O (fig. 64.b ),
cu câte 20 apartamente. Faţă de restul construcţiilor din zonă, aceste ultimele blocuri
sunt realizate cu acoperiş terasă. Ansamblul constituie unul dintre cele mai elocvente
exemple de blocuri în regim deschis, formând combinaţii de forme tip bară sau gemene,
ce urmăresc configuraţia curbelor de nivel.
În partea de nord-est a oraşului, în zona spitalelor, este situat ansamblul de
locuinţe Mihai Viteazul - Victor Babeş (fig. 66.a,b). Conceput a fi realizat pe un teren
de circa 4 ha, cu un număr total de 700 apartamente, ansamblul al cărui proiectant este
arhitectul Emil Truţă, este realizat în două etape. În prima etapă, realizată în anul 1963,
sunt construite 300 apartamente, cuprinse în 8 blocuri, bare scurte, a câte 20
apartamente, cu P+4 niveluri, un bloc bară lungă, situat în strada N. Grigorescu nr. 4,
cuprinzând 100 de apartamente, dispuse în 5 tronsoane şi un bloc turn cu P+9 niveluri,
cu 40 apartamente, situat în strada Mihai Viteazul nr. 29 (fig. 67.a,b,c). 26 Blocul turn
(fig.68.a), prima construcţie pentru locuinţe mai înaltă din oraş, a fost realizat motivat

https://biblioteca-digitala.ro

de faptul că în vecinătate s-au realizat blocurile de locuinţe din strada Argeşului, aflate
cu circa 6 m mai sus decât nivelul străzii Mihai Viteazul, deci era necesar a se soluţiona
sistemul de încălzire a cartierului. Retras de la aliniamentul străzii, în faţa blocului s-a
creat un spaţiu verde, flancat de blocul bară scurtă şi complexul comercial. Întregul
ansamblu reprezintă un pas înainte în soluţionarea unor aspecte urbanistice, blocuri cu
faţade frumoase (fi~.68.b), armonios concepute, plăcut colorate, în diverse volume
(blocuri bară de diferite lungimi), blocul turn, modemul complex comercial. Întregul
ansamblu, împreună cu blocul din strada Nicolae Grigorescu, realizat în anul 1953,
cuprinde un total de 336 apartamente.
Tot arhitectul Emil Truţă este creatorul ansamblului de locuinţe Aleea Carpaţi
(fostă strada Karl Marx), iniţial fiind prevăzut a avea circa 1100 apartamente, fiind
stabilite 6 blocuri cu câte 1O niveluri, executate prin sistemul de cofraje glisante şi
planşee din dale prefabricate. În fază de proiectare, în anul 1963, ansamblul urma să se
realizeze pe un teren liber de construcţii, situat între canalul de aducţiune a apei la uzina
electrică (turbina) şi râul Mureş, cu un teren apt pentru fundaţii. Potrivit descrierii din
revista „Arhitectura" 27 „ansamblul este realizat dintr-o suită de cinci grupe de câte
două clădiri de P+9 etaje, respectiv P+4 etaje, care prin dispunerea lor permit, pe de o
parte, realizarea unor incinte liniştite între clădiri" ... "În aceste zece clădiri se prevăd
900 de apartamente cu 2 şi 3 camere. În extremitatea de nord-est a ansamblului ... s-a
amplasat complexul comercial şi de deservire, legat de o clădire cu P+9 etaje
cuprinzând 160 de garsoniere". Datorită existenţei căii ferate, în acea perioadă fiind
prevăzută a fi mutată în extravilanul oraşului, cartierul este împărţit în două componente
cunoscute ca: Aleea Carpaţi mică şi Aleea Carpaţi mare.
Faţă de prevederile iniţiale, în etape succesive, ambele subzone au fost întregite
cu alte construcţii. Pentru Aleea Carpaţi mică, încă din anul 1961 s-a dezmembrat
terenul, documentaţia fiind vizată de organul orăşenesc cu nr. 33788, din 10 noiembrie
1961, şi nr. 17055, din 5 iulie 1963, şi aprobată de fostul Sfat Popular al R.M.A.M, cu
nr. 9118, din 1 mai 1963, terenul de 3, 7450 ha fiind preluat de la Liceul agricol 28 (fig.
69.a,b). Subansamblul cuprinde blocurile de locuinţe nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, însumând
un total de 136 apartamente. Pentru subansamblul Aleea Carpaţi mare, cu un teren în
suprafaţă de 12.4700 mp, prin Decizia nr. 113 din 5 februarie 1964, a fostului Sfat
Popular al R.M.A.M, terenul din fosta stradă Karl Marx, cu 5,4047 ha, trece în favoarea
oraşului Târgu-Mureş, în vederea construirii unor blocuri de locuit. Ulterior s-au mai
construit şi alte blocuri de locuinţe (fig. 70). Au fost realizate blocurile nr. 25, 37, 53 şi
55. Cu Autorizaţia de construire nr 316/32480/1967 s-au realizat 6 blocuri cu P+4,
proprietate personală, iar cu autorizaţia nr. 319/3263711967, încă două blocuri cu P+9
etaje. Cu Decizia nr. 1100, din 18 octombrie 1967, Sfatul Popular al R.M.A.M aprobă
atribuirea de terenuri de câte 845 mp, pentru construirea a 6 blocuri proprietate
personală, fiecare cu câte P+4 etaje. Proiectul pentru aceste blocuri, cu nr. 445911968 a
fost realizat de către I.P .J. Mureş, arhitecţi fiind Havas Andras şi V amai Andras
(blocurile nr. 25/a, 27 /a, 31/a, 39/a, 43/a). În luna februarie a anului 1967 a mai fost dat
în folosinţă şi blocul garsonieră cu P+ 1O etaje şi 340 apartamente, de la nr. 51. În total,
în Aleea Carpaţi mare s-au realizat 1340 apartamente şi 340 garsoniere (fig. 71.a,b;
72.a,b). În baza proiectului nr. 47011968 se mai realizează creşa, cu cel de sub nr.
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476111968 autorizat cu nr. 190/17378/1968 şi în valoare de 2.083.100 lei, se realizează
.
· ' ·
·
499/1970 gra-d·llll,a.
·t La scurt timp • prin proiectul
nr.
şcoala, iar pnn pr01ectul nr. 5
.
4994/1968 se extinde şi complexul comercial. Dispus într-un sistem geometnc aparte,
întregul ansamblu formează un regim deschis, cu spaţii largi bogat plantat_e.
.
La intersectia străzilor Nicolae Bălcescu - Dorobanţilor, pnn detaliul de
sistematizare, proi~ct nr. 3070 din 9 decembrie 1963, aprobat cu nr. 68 din 14 m~ie
1964 de către fostul Sfat Popular al R.M.A.M, s-a prevăzut construirea ansamblulm de
locuinte mentionat mai sus (fig. 73.a). În baza referatului nr. 20168, din 30 iunie 1964.
al org~nului ;egional, sunt expropriaţi 15.303 mp terenuri şi 436 mp construcţii anexă.
29 S-au realizat 5 blocuri de locuinţe cu câte P+4 etaje, din care, cele cu nr. poştal 2, 4,
6 cu câte 20 apartamente, de la nr. 8, cu 100 apartamente şi de la nr. 1O, cu 40
apartamente, în total fiind realizate 260 apartamente (fig. 73.b). La nr. 12 s-a realizat un
complex comercial mai modest.
Tot în aceeaşi perioadă este realizat ansamblul de locuinţe Strada Argeşului
(fostă strada Babits Mihaly), după proiectul arhitectului Emil Truţă (fig. 74.a,b ).
Planurile de situaţie cu amplasarea blocurilor, din anul 1967, au ca realizatori pe
arhitecţii Lucian Popescu şi Havas Andras. Încă din anul 1962 sunt demarate formele
pentru exproprierea terenului necesar realizării blocurilor nr. 2-14 din strada Argeşului
şi nr. 4 din strada Cantemir, în care scop a fost emis avizul nr.8350, din 25 februarie
1963 de către Sfatul Popular al oraşului Târgu-Mureş. Avizul a fost transmis organului
regional în vederea exproprierii a 411 O mp teren şi 310,80 mp construcţii. Pentru blocul
30
bară din strada Argeşului nr. 14 este emis avizul nr. 18826, din 21 iunie 1962. În
totalitatea sa, ansamblul este format din blocuri de locuinţe cu D+P+4 etaje. Cele
formate dintr-un singur tronson cuprind câte 22 apartamente, iar blocul bară, cu trei
tronsoane, are 63 apartamente, În totalitatea sa ansamblul cuprinde 239 apartamente.
În anii 1964-1965, sunt realizate blocurile ansamblului de locuinţe Bodor Peter
(fig. 75), ce cuprinde două grupuri a câte patru blocuri, cele de la nr. 2-8 şi nr. 22-28,
între ele fiind situate câteva case individuale, din aceeaşi stradă. Terenul s-a obţinut prin
exproprierea unor capete de imobile (grădini), aflate în străzile Liviu Rebreanu, Rodnei
sau Oituzului şi care ajungeau până în zona căii ferate. 31 Ca urmare blocurile îşi au
faţada principală orientată spre calea ferată, unde se află şi strada respectivă. Fiecare
bloc cuprinde un număr de 20 apartamente, pe tot ansamblul fiind de 160 apartamente.
Important ansamblu de locuinţe este cel cunoscut sub denumirea de Aleea
Cornişa, Victor Babeş - Nicolae Grigorescu, realizat pe platforma dintre strada Gh.
Marinescu, coama celei de-a doua terase a Mureşului şi strada Nicolae Grigorescu, pe
~are, etapizat, s-au realizat blocuri de locuinţe şi unele dotări social-culturale. (fig. 76).
Incă cu mai mulţi ani în urmă, în strada Gh. Marinescu, s-au realizat unele obiective
so_ci_al-sanitare, precum fostul Spital al oraşului (azi Spitalul Clinic chirurgie III şi
chmca nr. 2), de la nr. 1, Clinica de oncologie de la nr. 3, Clinica
de la nr. 5, precum şi blocurile de locuinţe de la nr. 7/A şi 7/B, pe care le considerăm ca
făcând parte din ansamblu. Întregul ansamblu de locuinţe a fost realizat în trei mari
etape. Pentru o primă etapă, din anii 1967-1968, proiectul nr. 458211967 prevedea
construirea blocurilor din Aleea Cornişa, cuprinzând 15 blocuri, grupate câte trei, cu
câte P+4 etaje, fiecare cuprinzând câte 20 apartamente (nr. 2-6; 20-24; 1-17) şi 5 blocuri
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turn, izolat amplasate, cu câte P+9 etaje (fig. 77.a,b), fiecare cu câte 44 apartamente
(nr. 8-18), în total 520 apartamente. Blocurile s-au realizat cu AC nr. 169/910411968 a
Consiliului Popular al Municipiului Târgu-Mureş. Autori sunt arhitecţii Vărnai Andrăs
şi Havas Andrăs. de la I.P.J. Mureş. În etapa a doua sunt realizate, prin extindere,
blocurile turn din Aleea Cornişa nr. 28-34, precum şi cele cu P+4 etaje de la nr. 19-35,
de o altă manieră estetică (fig. 77A.a,b); apoi cele din strada N. Grigorescu nr. 13-15 şi
din strada Victor Babeş nr. 13-19,32 toate cu P+4 etaje, într-un regim mixt, fie tronsoane
independente interioare, fie formând curţi. (78.a,b). În ultima fază sunt realizate
blocurile din strada Nicolae Grigorescu nr. 29-33, cu un total de 48 apartamente, cu
spaţii comerciale şi de deservire la parter, concomitent cu celelalte dotări de cartier:
Casa Tineretului şi Hotelul Tineretului. 33 Întregul ansamblu cuprinde un număr de 42
de blocuri, cu un total de 1O12 apartamente.
Necesităţile de industrializare a materialelor de construcţie reprezintă o tendinţă
progresivă ce trebuia să dea noi forme de arhitectură. De aceea, problema caracterului
specific nu se mai putea reduce doar la forma acoperişului sau la utilizarea decoraţiilor
influenţate de arta populară, deoarece specificul unui ansamblu de locuinţe sau chiar al
unui oraş, constă şi în rezolvarea plasticii unor detalii de faţade. Ansamblul descris mai
sus reprezintă un exemplu elocvent de adaptare a noilor forme, începând cu blocurile
din prima etapă şi continuând cu cele din etapa a doua, din strada Victor Babeş sau
Nicolae Grigorescu.
Către sfârşitul anului 1962, s-a întocmit documentaţia în vederea construirii
celor două blocuri cu P+4 etaje din strada Vulcan nr. 2-4 (fostă strada Berzseny Daniel),
din imediata vecinătatea a internatului Grupului Şcolar Economic, aflat atunci în
execuţie (fig.79.a,b ). Realizate în anul 1963, blocurile cuprind un număr total de 44
apartamente.
În perioada de după anul 1975 se trece la sistematizarea zonei străzii 22
Decembrie 1989 (fostă strada 7 Noiembrie), inclusiv fostele străzi Mărului şi Brânduşei,
pe tronsonul dintre Piaţa Republicii şi blocurile de locuinţe mai vechi, la care ne-am
referit. Era o zonă mobilată în cea mai mare parte cu clădiri modeste, insalubre, ce
formau în bună parte mahalaua fostei străzi Brânduşei (fig. 79A; 79B). Cu Decretul nr.
91, din 2 aprilie 1976, imobilele respective sunt expropriate, ca în următorii doi ani să
se realizeze ansamblul 22 Decembrie 1989, cuprinzând blocurile din strada 22
Decembrie 1989 nr. 1-33, cu 287 apartamente, formând o înlănţuire de tronsoane de
legătură, spre strada Lăcrămioarei fiind situat blocul de colţ, cel mai înalt şi blocurile nr.
2-14 cu 136 apartamente, fiecare independent amplasat, cu un total de 423
apartamente (fig. 80). Capăt de perspectivă, blocurile de la nr. 1-11, cu spaţii comerciale
la parter, sunt clădiri cu câte P+ 1O, P+8 şi P+ 7 etaje, cele cu nr. 19-33 fiind cu câte P+4
etaje (fig. 81.a). Diferă ca structură şi arhitectură exterioară blocurile nr. 2-14, toate cu
P+4 etaje, primele două având parterul destinat activităţilor comerciale. (fig. 81.b ).
Toate blocurile au fost realizate în anii 1977-1978.
Către sfârşitul deceniului şapte al secolului al XX-iea, în partea de nord-vest a
oraşului, pe cunoscuta postată „Râtul Măcelarilor", pe partea opusă a străzii Aradului,
au început lucrările de construire a Ansamblului de locuinţe „ Rovinari", la timpul
respectiv „Ady Endre", ca o continuare a cartierului de locuinţe de tip muncitoresc
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realizate între anii 1942-1957. Ansamblul cuprinde blocurile din străzile Rovinari nr.
18-34, 45-51, Mioritei nr. 57-59 şi str~da Aradului nr. 6-12, grupate în câte 2, 3 sau
patru tronsoane, cu ~n total de 1220 apartamente şi 225 apartamente în cămine. (fig.
82). Practic, blocurile au fost realizate în trei etape, desfăşurate la scurt timp. Primele
blocuri au fost realizate în anul 1968 (proiect nr. 5024/1968, întocmit de I.P.J. Mureş),
urmând proiectul nr. 5134/1969, al arhitecţilor Vâmai Andrâs şi Szigeti E. pentru
îndesire. Investiţia, constând din cele 850 apartamente, a fost realizată cu AC. nr.
524/2059311968, valoarea fiind de 24.121.000 lei (fig. 83), inclusiv blocurile din strada
Rovinari nr. 18, 32 şi 34, strada Mioriţei nr. 57. Ultima fază o constituie proiectul nr.
34
5496/1970, pentru blocurile din strada Aradului nr. 6-12, toate cu P+4 etaje. Numărul
mare de apartamente faţă de numărul de blocuri, se explică prin faptul că majoritatea
blocurilor, îndeosebi cele din prima etapă, la fiecare scară cuprinde câte 40 apartamente,
mai ieftine şi cu confort redus, II - III, pentru familiile mai nevoiaşe din oraş, faţă de 20
apartamente câte se regăsesc la blocurile din strada Aradului.
În etape diferite s-a realizat şi Ansamblul Grădinarilor-Budai Nagy Antal (fig.
84), blocurile fiind construite, fie pe terenuri ce formau proprietatea statului român, fie
pe terenurile expropriate cu Decretele nr. 465, din 3 noiembrie 1970, şi pentru 10523
mp şi 330,40 mp construcţii, nr. 307 din 27 iulie 1970 pentru 11989 mp teren, şi nr. 216
din 9 iulie 1980, pentru lărgirea B-dului 1 Decembrie 1918, inclusiv construirea de
blocuri. 35 Pentru a reduce procentul construcţiilor demolate, unele clădiri mai valoroase
s-au păstrat, ele rămânând intercalate între blocuri. Pentru zona străzilor Grădinarilor Bobâlna, primele două proiecte sunt cele cu nr. 5500/1970 (fiind planul cu propuneri de
exproprieri) şi nr. 5546/1970 (fig. 85), fiind planul cu propunerile de demolare,
întocmite de către arhitecţii Haim Vasile şi Lucian Popescu. Proiectul final, nr.
563611970, inclusiv pentru blocul cu spaţii comerciale „Furnica'', este întocmit de arh.
Doru Lăcătuş şi arh. Lu8cian Popescu. Lucrările au fost aprobate de Consiliul Local
Municipal Târgu-Mureş, prin AC. nr. 189/155754/1970, valoarea investiţiei fiind de
17.759.200 lei. Zona blocurilor Budai Nagy Antal - Bobâlna, a fost tratată în două
subzone: prima, aferentă străzii Mimozelor, stabilită prin proiectele nr. 5456/1970, arh.
Doru Lăcătuş şi arh. Lucian Popescu, ca primă propunere, proiect nr.5502/1970
(propuneri demolare) şi nr. 5638/1970 (proiectul de execuţie), ambele ale aceloraşi
autori (fig.85.a). Pentru zona blocurilor din străzile Narciselor, Panseluţelor, Violetelor
s-au emis proiectele (fig. 85.b), nr. 5501//1970, arhitecţi fiind Haim Vasile şi arh.
Varodi Andras şi nr. 5637/1970 (proiectul de execuţie), autori Doru Lăcătuş şi Lucian
Popescu. Lucrările s-au realizat în baza AC. nr. 174/15074/1970, de către acelaşi
emitent, valoarea lucrărilor fiind de 23.999.200 lei.
Ansamblul cuprinde străzile Mimozelor cu blocurile nr. 1, 2, 3, 4
(sc.A,B,C,D),5,6; strada Narciselor cu blocurile nr. 4, 6, 8, 14 (sc.A,B); strada
Panseluţelor nr. 1, 3, 2 (sc.A,B) şi 4; strada Bobâlna nr. 2/A şi 22; strada Violetelor nr.
1, 3, 6 (sc.A,B). Blocurile din străzile Bobâlna nr. 2/A, 22 şi strada Violetelor ne. 4 sunt
cu câte P+ 1O etaje. Blocurile de tip „C" formează tronsoane gemene, cele de tip „D"
sunt grupate independent sau câte două, trei tronsoane, pe când blocurile turn „A" sunt
amplasate independent. Întregul ansamblu de blocuri de locuinţe cuprinde un total de
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940 apartamente. Aparţin ansamblului şcoala elementară din strada Panseluţelor nr. 6 şi
creşa-grădiniţă din aceeaşi stradă, la nr. 9.
Situat între străzile Săvineşti, Furtunei, Libertăţii şi Iuliu Maniu, Ansamblul
Aleea Săvineşti, a fost realizat în două mari etape. Intr-o primă variantă, proiect nr.
412311966, s-a propus realizarea a 5 blocuri punct şi 5 blocuri bară, toate cu câte P+4
etaje (fig. 86.a). În anul 1967, cu nr. 18307 din 20 iulie 1967, fostul Serviciu de
sistematizare vizează planul de situaţie, în vederea exproprierii terenului necesar,
potrivit căruia urma să se construiască 15 blocuri punct, cu câte 20 apartamente, cu
regim de P+4 etaje şi pentru care s-a emis AC. nr. 62/5018311968. În anul 1969 sunt
realizate blocurile de la actualele nr. 1, 3, 2, 4 şi 6, lucrări aprobate prin ACV. Nr.
304/25260/1969, în valoare de 7 .206.400 lei, ca prin proiectul nr. 523611970 să se
construiască şi restul blocurilor,pentru care s-a emis AC. nr. 70/7754/1970, valoarea
investiţiei fiind de 21.880.300 lei. Blocul de locuinţe al Şantierului 53 C.F.R. a fost
autorizat cu nr. 113111163/1970, însă de această dată cu un partiu aparte, fiind de
categoria III-a de confort. 36 În totalitatea sa, cartierul cuprinde 390 apartamente. Vis-avis de acest cartier, în strada Libertăţii, cu câţiva ani înainte, sunt realizate blocurile din
strada Libertăţii nr. 60/A şi 60/8, ultimul având adresa poştală în strada Rovinari nr.
21 A, pe terenul expropriat, în baza avizului nr. 2193 7, din 23 iunie 1960, a Serviciului
de Sistematizare şi Arhitectură al Oraşului Târgu-Mureş. Pe întregul ansamblu sunt
realizate 470 apartamente (fig. 86.b).
Pe terenul aflat la intersecţia străzilor Libertăţii-Nicolae Bălcescu, în vecinătatea
unităţii militare, se află Ansamblul Libertăţii - Nicolae Bălcescu. Potrivit proiectului nr.
3810/1965, în anul 1966 sunt realizate blocurile din strada Libertăţii nr. 103, 105, 107,
109, 111, cu câte P+9 etaje (440 apartamente) şi din strada Nicolae Bălcescu nr. 25, 27,
29, 31, cu câte P+4 etaje (80 apartamente), în totalitatea sa ansamblul având 520
apartamente (fig. 87.a). Sunt blocuri turn, a căror faţadă laterală formează registre
alternative de ferestre şi logii ce se întind pe toată înălţimea blocului, ele fiind aproape
identice cu cele construite în ansamblul Aleea Carpaţi sau în strada Braşovului. Pe
fiecare parte a faţadelor se află intrarea, care face legătura cu casa scărilor şi implicit a
ascensoarelor, fiind amplasate spre capătul părţii centrale, în mijlocul construcţiei
aflându-se curtea interioară.
Cu un aspect mai deosebit, sunt realizate blocurile din Ansamblul 22 Decembrie
1989-Gh.Marinescu-Făget, autor fiind arh. Ana Preda (fig. 88). Pe străzi, componenţa
blocurilor de locuit este următoarea: strada 22 Decembrie 1989 nr. 38-52, cu 133
apartamente, strada Gh. Marinescu nr. 43-51, 54-66, cu 158 apartamente (fig.89.a),
Secuilor Martiri nr. 2-6, 10-12, cu 96 apartamente (fig. 89.b) şi strada Făget nr. 2-8, 12,
16-20 cu 178 apartamente, în total fiind 754 apartamente. Într-o primă etapă, în zona
străzilor Secuilor Martiri şi 22 Decembrie 1989 (fostă strada 7 Noiembrie), în anii 19571960, s-au creat mai multe parcele, pe care în anul 1961 erau realizate doar două clădiri
şi alte trei clădiri într-o fază incipientă de realizare. Întrucât în anul 1961, prin planul de
sistematizare a oraşului s-a prevăzut construirea de blocuri cu câte P+4 etaje, fostul Sfat
Popular al oraşului Târgu-Mureş, prin memoriul justificativ din 29 decembrie 1961,
face propuneri de expropriere a imobilelor în cauză (fig.89A). 37 În anii 1963-1964 sunt
construite blocurile din strada Secuilor Martiri, nr. 2-12, iar în anul 1964, blocurile din
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strada Făget nr. 16-18. În anii 1978, sunt realizate blocurile din strada 22 Decembrie
1989 nr. 3 8-52, Gh. Marinescu nr. 43-51, Făget nr. 5-9 şi 54-66, iar în anul 1979
blocurile din strada Făget nr. 20-34. 38 În raport de perioada realizării, diferă şi aspectul
blocurilor, cele din strada Gh. Marinescu şi 22 Decembrie 1989, indicând preocuparea
proiectanţilor pentru unui aspect corespunzător al faţadei blocurilor. Formând tronsoan~
înşiruite sau cu un regim semideschis, întâlnim blocuri de diferite tipuri, precum corpun
de capăt, de legătură în 45°, sau de colţ, cele ce mărginesc strada Gh. Marinescu
orientând privirea spre parcul Cimitirului Eroilor Români.
Atunci când lucrările de edificare a Ansamblului Piaţa Victoriei, nr. 18-25, au
fost terminate, iar schelele au fost îndepărtate, cineva exclama: ,.,Nici nu-mi vine să cred.
Aşa ceva numai în America se mai vede". Era impresia unui oarecare cetăţean al
oraşului uimit de ceea ce s-a realizat: câteva clădiri cu terase în cascadă, pe un
aliniament cu mai multe retrageri, ce se înalţă parcă din corpul parterului şi mezaninului
ce aparţin comerţului. Situat în Piaţa Victoriei, în zona de curbură de pe latura estică,
cuprins între clădirea poştei şi a hotelului „Grand" (fig. 90.a), ansamblul constituie
opera arhitectului Puskas Alexandru, în colaborare cu Bartha Carol şi Puskas Emoke,
formând un grupaj de de 8 blocuri şi anume: 4 blocuri orientate spre strada Koteles
Samuel, fiecare cu câte 12 niveluri, din care 1O cu locuinţe a câte 30 mp, din dreptul
cărora, sub formă de „L", sunt alipite alte 4 blocuri, cu câte 1O niveluri, din care 8 sunt
cu locuinţe a câte 17 apartamente, într-un regim închis, care, pe măsură ce se aproprie
de aliniamentul pieţei, coboară în terase. Spre piaţă, pe un aliniament cu mai multe
retrageri, ce urmăresc curbura trotuarului, pe două niveluri se află spaţii comerciale, ale
căror pereţi din sticlă fumurie formează o oglindă (fig. 91 ). Întregul ansamblu are un
număr de 188 apartamente. Faţă de această realizare (fig. 92.a,b), arhitectul consemna:
,.,Noile clădiri - păstrând volumetria şi alura spaţială a celei existente, se pot Înscrie în
această atmosferă, prin contrast şi nicidecum prin preluarea unor elemente de
arhitectură, eventual chiar stilizate, transplantate noilor faţade". 39
În strada Mărăşti, în imediata apropriere de Gara de Nord a oraşului, tot Puskas
Alexandru realizează Ansamblul Mărăşti, şi anume blocurile nr. 23-35, cu un total de
138 apartamente. Realizate în baza proiectului nr. 1307 .0/1988, blocurile nr. 27-29, 3335, sunt constrcţii înalte, până la P+6-8 etaje, având câte 24 sau 30 apartamente (fig.
93.a,b ), cele de la nr. 33-35 având şi spaţii comerciale la parter. Cele de la nr. 23-25
sunt cu P+4 etaje, fiecare bloc având câte 15 apartamente. Şi de această dată, arhitectul
a dat dovadă de pricepere, realizând blocuri cu un aspect modem, faţadele cu retrageri
succesive, având balcoane de colţ ce dau naştere unui joc de volume şi forme.
Primul tronson al Bulevardului 1 Decembrie 1818, îl împărţim în două
ansambluri de locuinţe, pentru fiecare parte. Ansamblul 1 Decembrie J 9 J8-strada
Strâmbă (fig. 94) la care. în anul 1983, demarează lucrările de construire a blocurilor. în
condiţiile nevoii de construire a cartierului şi pe fondul politicii naţionale de concetrare
şi uniformizare urbană, zona intră într-un proces de evacuare şi demolare a fondului
vechi de locuinţe, în majoritatea cazurilor constând din clădiri mici cu parter. Aceeaşi
situaţie exista şi pe partea opusă, în care, odinioară, se aflau grădini ce ajungeau la
Pârâul Pocloş, cunoscut fiind faptul că aici locuiau numeroşi agricultori. 40 între cele
două fronturi se afla fosta stradă Lungă, cu două fire de circulaţie, pe alocuri
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aproape neavând trotuare (fig. 95). Cu un total de 340 apartamente blocurile au fost
realizate în etape, la baza formării ansamblului stând proiectul nr. 035211983 pentru
tronsonul cu nr. 15-49, blocurile fiind realizate conform proiectelor nr. 352.311984, nr.
351011884, 096911985, arhitecţi Szocs Tiberiu şi soţia, Eva. Ulterior s-au mai realizat
blocurile nr. 1, 3, 5, 11, 13, cu spaţii comericiale de la parter, nr. 7 şi 9, arh. Ana Preda.
Blocurile poartă o arhitectură aparte, prezentând forme diverse, cu retrageri sau
ieşinduri drepte sau curbate, terase etc, toate având câte P+8, P+7 etaje. (fig. 96.a,b).
Deasupra ultimului nivel se înalţă acoperişul, ce formează un joc de volume, în pante
repezi, învelit cu ţiglă, creând o notă specifică aparte, aproape de formele întâlnite la
blocurile din Piaţa Teatrului.
Pe partea opusă a bulevardului se află Ansamblul B-dul 1 Decembrie 1918 Semănătorilor - Tudor Vladimirescu (fig. 97.a,b). Spre bulevard sunt amplasate
blocurile nr. 2,4,6, în strada Semănătorilor, blocurile nr. 2, 4, iar în strada Tudor
Vladimirescu, blocurile nr. 61, 63, 65, 41 toate fiind dispuse cu P+4 etaje şi având un
total de 118 apartamente. Cele trei blocuri amplasate pe bulevard, la parter au spaţii
comerciale. Blocurile au fost proiectate de arhitecţii Ana Preda şi Eugen Glăja, şi sunt
remarcabile ca aspect, cu aliniamente retrase sau cu ieşinduri curbate, logii şi balcoane
cu laturile în forme geometrice, cu cele trei spaţii ale casei scărilor tratate aparte şi
,desigur, cu acoperişul asemănător celor întâlnite pe partea opusă, la blocurile nr. 1-15.
Ansamblul este întregit de complexul de clădiri ale Băncii Române de Dezvoltare şi
Direcţiei Finanţelor, situate la intersecţia B-dului 1 Decembrie 1918 cu strada Gh. Doja,
ele fiind opera arhitectului Puskas Alexandru.
În partea de nord a oraşului, în vecinătatea străzii 22 Decembrie 1989, se află
Ansamblul Coşbuc-Constructorilor, realizat în anii 1977-1987. Ansamblul cuprinde
blocurile din strada Coşbuc nr. 1-21 şi 4-6 cu 184 apartamente şi cele din Aleea
Constructorilor nr. 1-17 cu 160 apartamente, în total ansamblul având 344 apartamente
(fig.98). Blocurile s-au realizat pe terenul expropriat prin Decretul nr. 307, din 11
decembrie 1977 .42 De această dată, blocurile de locuinţe au un specific aparte, ele fiind
întâlnite în mai noile ansambluri de locuinţe, precum în Unirii şi Tudor Vladimirescu.
Ansamblul Republicii - Vişeului - Avram Iancu, este realizat în anii 1987-1988
şi cuprinde blocurile din Piaţa Republicii nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, cu câte P+6-8 etaje,
blocurile din strada Vişeului nr. 1,3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, şi 12, precum şi cele din strada
Avram Iancu nr. 45, 47, 49, toate cu câte P+4 etaje (fig. 99. a,b). În totalitate ansamblul
cuprinde un număr de 344 apartamente. Blocurile situate în grupajul format de Piaţa
Republicii şi străzile Vişeului şi Avram Iancu, sunt grupate în câte trei tronsoane, pe
când cele din grupajul alăturat, ce aparţin de strada Vişeului, nr. cu soţ, sunt în câte două
tronsoane, toate având blocuri de capăt, de colţ sau de legătură.
Tot în aceeaşi perioadă a anilor 1988-1989, este realizat Ansamblul
Rozmarinului, constituit dintr-un număr de 20 blocuri, fiecare a câte 15 apartamente, în
total ansamblul având un număr de 300 apartamente, blocurile formând două grupuri, de
câte 13 şi 8 tronsoane grupate câte două (fig. 100.a,b,c).
Cu Ansamblul Piaţa Teatrului încheiem prezentarea cartierelor mai mici din
oraş, după care vom trece la marile ansambluri: Mureşeni, Dâmbul Pietros, Unirii şi
Tudor Vladimirescu. Piaţa Teatrului constituie una dintre cele mai noi pieţe ale oraşului,
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Fig. 55. Bio~ de locuinţe din str. Gh. Doja - Liviu Rebreanu.
a - Planul de situaţie ; b - Faţada principală; c - Plan parter
(După „Arhitectura", 1958/1-2)
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Fig. 56. Blocuri de locuinţe din str. Gh. Doja. a - Nr. 40 şi 44;
b - Nr. SO. Starea actuală
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Fig. 57. a - Blocurile de locuinţe din Piaţa Gării nr. 1-2;
b- Blocul de locuinţe din strada Gh. Doja nr. 58
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Fig. 58. a - Blocul de locuinţe din strada Gh.Doja nr. 60;
b - Blocul de locuinţe din Piaţa Gării nr. 5
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Fig. 59. Ansamblul de locuinţe ,,22 Decembrie 1989 - Tâmplarilor - Secuilor Martiri" .
a - Plan de situaţie; b-Aspect al străzii Tâmplarilor din anul 1968
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„---ii Blocuri realizate după

Blocuri realizate până in anul 1960;J
anul 1960;@Şcoala.
Clădirea ueche;

m
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w~ Clădirea nouă

b

Pîaţa

Fig. 60. Ansamblul de locuinţe „N . Bălcescu - Libertăţii -- lalomiţeiArmatei". a - Plan de situaţie : b - Blocurile din str. N. Bălcescu nr. 50-54
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Fig. 61 . Ansamblul de locuinţe „N. Bălcescu - Libertăţii - Ialomiţe i - Piaţa Armatei"
a - Blocurile din Piaţa Armatei nr. 30-38; b- Blocul din str. Ialomiţei nr.8
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Fig. 62. Grupajul de locuinţe din str. Gh. Marinescu nr. 26-32 şi str.
C. Ciugudea n nr. 23-25. a - Plan de situaţie; b - Blocul din str. Gh. Marinescu nr. 32
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a - Plan de

situaţie;

b - Starea
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1961-1962; -

1964; @complexul „Eforie"
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Fig. 64. Ansamblul de locuinţe „22 Decembrie 1989 - Constantin
Romanu Vivu" . a - Plan de situaţie; b- Starea actuală
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Fig. 65. Proiectul ansamblului „22 Decembrie 1989 - Constantin Romanu Vivu".
a - Plan de situaţie; b, c, d, Secţiuni la trei tipuri de blocuri {După „Arhitectura" 1963/5)
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Fig. 66. Ansamblul de locuinţe „ Mihai Viteazul - Victor Babeş".
a - Plan de situaţie; b - Blocul din str. N. Grigorescu nr. 2. Starea actuală
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Fig. 67. Proiectul ansamblului de locuinţe „Mihai Viteazul -Victor Babeş".
a - Perspectiva aeriană; b - Perspectiva blocurilor; c - Complexul comercial.
(Din „Arhitectura" 1963/5)
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Fig. 68. Ansamblul de locuinţe „Mihai Viteazul - Victor Babeş) .
a - Blocul turn ; b - Blocuri din str. Victor Babeş . Starea actuală
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Fig. 69. Subansamblul „Aleea Carpaţi" mică. a - Plan de- situaţie.
b - Bloc de locuinţe
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situaţie

I Etap~ IV
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Fig. 71. Subansamblul „Aleea Carpaţi" mare.
a - Blocurile nr. 45, 47; b- Blocurile nr. 53-55.
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Fig. 72. Subansamblul „Aleea Carpaţi" mare.
a - Blocul nr. 35; b- Blocul nr. 35/A
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Fig. 73. Ansamblul de locuinţe „Nicolae Bălcescu - Dorobanţilor".
a - Proiectul nr. 3070/1963; b- Plan de s ituaţie
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Fig. 74. Ansamblul de locuinţe „Argeşului".
a - Starea actuală; b- Plan de situaţie
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Fig. 75. Ansamblul de locuinţe „Bodor Peter'' .
a - Blocurile nr. 1-2-8; b- Blocurile nr. 22-28. Planurile de
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Fig. 76. Ansamblul de locuinţe „Aleea Cornişa - Victor Babeş - N. Grigorescu".
Planul de situaţie
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Fig. 77. Ansamblul de locuinţe „Aleea Cornişa , - Victor Babeş- N. Grigorescu" .
a - Blocuri turn; b - Blocuri cu patru etaje din Aleea Cornişa
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Grigorescu".
Fig 77 A. Ansamblul de locuinţe „ Aleea Cornişa - Victor Babeş - Nicolae
actuală
a - Blocuri turn în Aleea Cornişa, et. li; b - Blocuri cu P+4 etaje, et. li . Starea
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Fig. 78. Ansambl ul de locuinţe „Aleea Cornişa, - Victor Babeş - N. Grigorescu".
a - Blocuri în str. Victor Babeş; b- Blocuri în str. N. Grigorescu nr. 29-33
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Cimitirul ~forma.1

a

b

Fig. 79. Blocurile de locuinţe din str. Vulcan nr. 2~4.
a - Plan de situaţie; b - Starea actuală
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nr ,11

nr. 15

nr, 31

nr 43

Fig. 7ŞA . Case vechi, demolate, din fosta stradă 7 Noiembrie
nr. 1, 7, 11, 15, 31, 43
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nr. 2

nr. 11

Str. Gri~oroscu nr.3

Fig. 798. Case vechi, demolate, din fostele străzi : 7 Noiembrie nr. 10, 12;
Brâ ndu şei nr. 10, 11; Mărului nr. 2; Grigorescu nr. 3
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Fig. 81. Ansamblul de locuinţe „22 Decembrie 1989 - Lăcrămioarei".
a - Blocurile nr. 1-33; b - Blocurile nr. 2 - 14
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Fig. 84. Ansamblul de

locuinţe

A- Şcoala generală

„Budai Nagy Antal - Grădinarilor''. Planul de
nr. 10; B - Creşă grădiniţă; 0- Coop. Igiena
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Fig. 85. Ansamblul de locuinţe „Budai Nagy Antal- Grădinarilor . Proiectul nr. 5646/1970
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Fig. 85.a. Ansamblul de locuinţe „Sudai Nagy Antal - Grădinarilor".
a - Proiectul nr. 5638/1970; b- Proiectul nr. 5637 /1070. A- B-dul l Decembrie 1918;
8- str. Bobâlna; C- str. Budai N. Antal; 0- str. Tudor Vladimirescu
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Fig. 86. Ansamblul de locuinţe „Aleea Săvineşti".
a - Proiectul nr. 4123/1966; b - Plan de situaţie
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Fig. 87. Ansamblul de locuif'\te

„ libertăţii

- Nicolae

a - Proiectul nr. 3810/1965; b - Starea
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Bălcescu".

actuală

'-------f'

1966-1968

~ 1970

-

1978-1979

Fig. 88. Ansamblul de locuinţe „ 22 Decembrie 1989 - Gh. Marinescu Plan de situaţie. A - Liceul forestier; B - Cimitirul Eroilor Români;
C- Cămine ale T.C.M. Mureş

Făget".
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Fig. 89. Ansamblul de locuinţe „22 Decembrie 1989 - Gh. Marinescu - Făget"
a - Blocuri în str. Gh. Marinescu; b- Blocuri în str. Secuilor Martiri. Starea actuală
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Fig. 89 A. a - Planul de situaţie cu propunerile de construire a blocurilor din
strada Secuilor Martiri nr. 10-12; b - Clădiri propuse pentru demolare
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Fig. 90. Ansamblul de locuinţe "Piaţa Victoriei nr. 18-25"
A - Plan de situaţie; b- Aspect din anul 1988 {Ilustrată)
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Fig. 92. Ansamblul de locui n ţe „Piaţa Victoriei nr. 18-25" .
a, b - St area actuală
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Fig. 93. Ansamblul de locuinţe „Mărăşti nr. 25-35".
a - Plan de situaţie; b - Starea actuală
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Fig. 94. Ansamblul de locuinţe „B-dul 1Dec emb rie19
18, nr. 1-49".
Plan de situaţie
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Fig. 96, Ansamblul de locuinţe „B-dul 1Decembrie1989 nr. 1-49" .
a - Blocul nr. 47 ; b - Blocurile nr. 1-11
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Fig. 97. Ansamblul de l ocuinţe „ B-dul l Decembrie 1918- Semănătorilor".
a - Blocurile din B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 2-6; b - Plan de situaţie
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Blocurile din strada Coşbuc;

WJ%1 Bl.ocurile din Aleea Constructorilor
a

b
Fig. 98. Ansamblul de locuin ţe „Păcii - Co nst ru cto r~ l or''
a - Plan de situaţie ; b - Blocuri în strada Co şbuc . Starea actuală
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Fig. 99. Ansamblul de locuinţe „ Republicii - Vişeului - Avram Iancu"
a - Blocuri in Piaţa Republici i. St area actuală; b - Plan de situaţie
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fiind înfiinţată în urma unor ample lucrări de amenajare şi sistematizare a zonei cuprinse
între Piaţa Trandafirilor şi străzile Călăraşilor, Aurel Filimon şi Bart6k Bela, unde
odinioară se afla cunoscutul parc „Lazăr Odon" înfiinţat în anul 1950. Lucrările aqu fost
demarate încă în anii 1970. Formând un „buzunar" al Pieţei Trandafirilor, lucrările de
amenajare a noii pieţe, au necesitat demolarea unor clădiri, între care şi fosta biserică cu
mănăstire a franciscanilor (fig. 101.a), fiind păstrat turnul-clopotniţă şi galeria
mormintelor de sub biserică, cu acces printr-un chepeng situat lângă turn, releveul
acestuia fiind întocmit în anul 1985. Pentru exproprierea terenurilor cu o suprafaţă de
3724 mp (restul constituia proprietatea Statului Român) şi a construcţiilor cu 2222 mp,
inclusiv efectuarea unui schimb de terenuri, s-a emis Decretul prezindenţial nr. 151, din
28 aprilie 1971. Încă în anul 1965, fostul Comitet Regional de Partid prezintă spre
dezbatere publică un „Studiu tehnico-economic'',elaborat cu privire la teatrul din TârguMureş.43 Era prevăzut ca în afară de clădirea teatrului să se mai construiască un hotel cu
275 paturi şi 500 apartamente în blocuri de locuinţe, unităţi comerciale, sală de
expoziţii, etc. Cu această ocazie, Nicolae Vereş, primul secretar al Comitetului Regional
de Partid, solicită ca sala de spectacole să aibă cel puţin 800 de locuri în loc de 600, însă
44
propunerea este respinsă de organele superioare de partid. În imediata vecinătate a
pieţei se află câteva valoroase monumente, ca stil şi volume. În Piaţa Trandafirilor nr.
13 se află palatul „Toldalagi'', la nr. 5 palatul „Apollo", în strada Călăraşilor nr. 1 „Casa
cu arcade'', în strada Revoluţiei nr. 1 casa „Kopeczi - Teleki'', ca să menţionăm doar
câteva din cele existente. Ideea construirii teatrului pe acest amplasament este mai
veche, când în anul 1963, arhitectul Mircea Damian din Târgu-Mureş întocmeşte o
45
primă variantă de amplasament, cu cca. 500 - 700 apartamente.
În anul 1964, se lansează un concurs de arhitectură pentru clădirea Teatrului
Naţional din Târgu-Mureş, câştigător fiind arhitectul Constantin Săvescu din Bucureşti,
în colaborare cu arhitecţii Vladimir Savu, Mihaela Savu şi Aurel Ştirbu, lucrare
premiată de Uniunea Arhitecţilor în anul 1973. Luând în considerare ansamblul central
existent (Piaţa Trandafirilor), cu un pronunţat ax longitudinal, autorul a prevăzut crearea
noului ansamblu, al cărui ax secundar să fie perpendicular pe cel existent. Noul
ansamblu urma ca, în afară de teatru, să cuprindă dotări social-culturale şi blocuri de
locuinţe. Fiind stabilit amplasamnetul. se analizează oportunitatea mai multor variante
de amplasare. În anul 1970, una din variantele de amenajare prevede deschiderea Pieţei
Trandafirilor pe tronsonul dintre palatul Toldalagi şi strada Bart6k Bela. Pe axa
principală, situată undeva în imediata apropriere a turnului bisericii, este amplasat
teatrul, cu un plan de formă dreptunghiulară. Lateral, pornind din dreptul bisericii
franciscane, s-au propus patru clădiri dreptunghiulare ce ajung până în aproprierea
străzii Aurel Filimon, ca, în partea opusă, pe aliniamentul străzii Bartok Bela să se
prevadă o clădire, a cărei lungime cuprinde aproape întregul tronson, doar la capete
având câte o terminaţie perpendiculară, aceea dinspre strada Aurel Filimon fiind mai
mare.
Un plan de situaţie întocmit de arhitectul Constantin Săvescu, ce poartă nr.9381
f.a., prezintă situaţia existentă a teritoriului pe care urmează a se edifica teatrul cartarea clădirilor în raport de regimul lor juridic, propunerile de demolare, cât şi noile
construcţii propuse a se realiza. Clădirea teatrului, atât ca amplasament, cât şi ca partiu
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este identică cu situaţia actuală, ceea ce ne îndeamnă să presupunem că, practic,
obiectivul principal a fost deja fixat. Diferă prevederile pentru restul ansamblului, în
primul rând că „spargerea" frontului Pieţei Trandafirilor este mai mare, de la palatul
„Apollo" (nr. 5), până la casa „Toldalagi", (nr. 11), cu excepţia turnului fostei biserici
franciscane, care se păstrează. Diferă şi amplasarea celorlalte construcţii prevăzute. Fără
a se face menţiuni cu privire la destinaţia acestora, proiectul prevede construirea unei
clădiri alipite de palatul „Apollo", spre piaţă şi lateral dreapta cum privim pe direcţia
teatrului, construcţii ce pot constitui spaţii comerciale, precum şi locuinţe în blocuri.
Lateral dreapta teatrului, pe acelaşi aliniament este prevăzut complexul hotelier. Partea
dinspre strada Bartok Bela, prevede realizarea unor construcţii de tip bară, mai scurte
sau mai lungi, la rândul lor constituind spaţii comerciale şi blocuri de locuinţe.
Un alt proiect (fig. 102), prevedea demolarea bisericii franciscanilor, peste care
s-a stabilit axa compoziţiei arhitecturale, respectiv a teatrului, care ar ajunge până în
aproprierea străzii Aurel Filimon. Prin forme mai îndrăzneţe sunt proiectate şi celelalte
construcţii ale ansamblului, ce cuprind aproape toate spaţiile dintre străzile Călăraşilor Bart6k Bela şi Aurel Filimon, cu aliniamente retrase ce urmăresc traseul străzilor. Prin
proiectul definitiv ,46 clădirea teatrului este amplasată perpendicular pe axul Pieţei
Trandafirilor, cu o retragere de 150 m, platforma de acces fiind ridicată cu cca. 1,50 m
faţă de trotuarul Pieţei Trandafirilor, asigurând o perspectivă ascendentă, dând
posibilitatea ca sub aceasta să se amenajeze un spaţiu de garare, cu accese dinspre
străzile Călăraşilor şi Bart6k Bela. Ansamblul a fost conceput ca un spaţiu relativ închis,
conturat pe toate laturile, ce mărginesc edificiul teatrului (fig. 103). Privitor la ansamblu
au fost exprimate mai multe păreri. Cunoscutul arhitect Ascanio Damian, atunci când se
referea la restructurarea zonelor centrale ale oraşelor, faţă de Piaţa Trandafirilor de la
Târgu-Mureş remarca: „Urmărirea valorilor spaţiului (dimensiuni, proporţii, legături şi
treceri, deschideri şi dominante etc.) mi se pare a fi esenţială în acest sens. Lăsând la o
parte atâtea exemple pe care istoria ni le oferă ca alcătuiri specifice realizate, printr-o
prelucrare continuă a spaţiului mă gândesc la ansamblul Esplanadei centrale din
Târgu Mureş - exemplu cred de corectă înţelegere a specificului arhitectural urbanistic
în procesul restructurării urbane". Şi tot el, atunci când vorbeşte de Piaţa Teatrului
consideră că „amplasamentul a constituit o bună alegere. Importanta şi semnificativa
dotare îşi găseşte un loc potrivit în perimetrul principal, în zona bine conturată şi cu
vădit caracter propriu, în care pulsează viaţa cea mai activă a oraşului Tg.Mureş.
Ansamblul apare deja destul de închegat deşi aflat încă pe cale de împlinire, cu
perspective de a mai câştiga prin operaţiile viitoare anvizajate" ... „Arhitecţii acestui
teatru au fost puşi în fericita situaţie de a se putea ocupa şi de a interveni în proiectarea
a destul importantelor construcţii adiacente, alcătuind întregul ansamblu şi pe care de
astfel nu au fost disociate, obţinându-se o certă unitate şi o calitate generală care, cu
deosebită plăcere, o recunoaştem. În cazul teatrului din Tg.Mureş este vorba de un
complex de construcţii destul de amplu şi de variat ca tematică, constituind, alături de
încă unele exemple, una dintre realizările evident pozitive pe care le putem consemna în
ţara noastră. Poate că parcajul nu constituie o vecinătate agreabilă şi nici prea
promiţătoare în dezvoltarea şi prin amenajările pe care, eventual, viitorul le poate
aduce ". 47
https://biblioteca-digitala.ro

Arhitectul Puskas Alexandru, întrebat cum apreciază opera de la Târgu-Mureş, a
arhitectului Constantin Săvescu, menţiona: „ apreciez mult ansamblul Teatrului
Naţional pentru următoarele calităţi: - păstrarea scării oraşului, prin volumele şi
spaţiile nou create: - realizarea unui ansamblu unitar, prin repetarea unor elemente şi
principii (subordonându-le, bineînţeles, diferitelor funcţiuni, cât şi prin materialele
folosite: - corectitudinea detaliilor: - realizarea continuităţii, între ansamblul existent şi
cel nou creat ". 48
Amenajarea Pieţei Teatrului o considerăm ca o modernizare urbană, o
salubrizare a existentului prin construirea de noi clădiri, cu integrarea a ce este nou,
ilustrând grija pentru caracterul oraşului şi, totodată,modul pozitiv în care au fost
înţelese relaţiile dintre vechi şi nou. Au existat şi opinii opuse, privitoare la
amplasament şi anume a cunoscutului istoric de artă, arhitecta Eugenia Greceanu, care
face menţiunea: „conducerea fostei regiuni Mureş a obţinut prin insistenţe de la fostul
C.S.C.A.S, avizarea construirii teatrului din Târgu-Mureş pe latura dreapta a Pieţei
Trandafirilor, cu rezultatul spargerii frontonului unitar, construit în veacurile XVIII){])( şi al dărâmării - împotriva avizului negativ al Direcţiei monumentelor istorice - a
vaslorosului monument de arhitectură care a fost Mănăstirea franciscanilor". 49
În această primă etapă, pe lângă clădirea Teatrului Naţional, sunt realizate spaţii
comerciale, respectiv magazinele „Lux.or" şi „Luxor Junior'', hotelul „Continental'',
precum şi blocurile de locuit, cu câte P+ 1O etaje, toate având la parter spaţii comerciale
şi de deservire a populaţiei, respectiv blocurile din Piaţa Teatrului nr. 1, blocul „U"
(AC. nr. 37/3120, din 1972), cu valoarea lucrărilor de 5.943.400 lei, şi blocurile nr. 4 şi
5 (AC. nr. 19/217111975; din strada Bartok Bela nr. 4 (AC. nr. 28/310711974), şi nr. 6 şi
8, respectiv blocurile „T2" şi „T3", cu AC. Nr. 80/512311972, cu valoarea lucrărilor de
6.974.900 lei. 50
În anul 1979, este promovată documentaţia pentru exproprierea de teren în
vederea construirii unor noi locuinţe şi spaţii comerciale (proiect nr. 923711979 (faza
exproprieri), fiind propuse unele imobile din Piaţa Trandafirilor nr. 12-18 (partea
posterioară a imobilelor), din strada Călăraşilor nr. 19-33 şi strada Aurel Filimon nr. 1115. În locul construcţiilor demolate în Piaţa Trandafirilor s-au construit actualele blocuri
din Piaţa Teatrului nr. 11, 12, 13,. Pentru restul amplasamentelor se revine ceva mai
târziu. Prin proiectul nr. 0937/1986, al I.P.J.Mureş, (teh.arh. Koszta Ărpad), se fac
propuneri de reactualizare a detaliului de sistematizare a zonei rămasă de executat, în
zona străzilor: Aurel Filimon-Călăraşilor-Bart6k Bela şi pentru care Comisia locală de
sistematizate emite acordul nr. 114, din 27 noiembrie 1986, în anumite condiţii. Cel ce
avea să fie realizat este proiectul nr. 096311987, prin ridicarea construcţiilor din strada
Aurel Filimon nr. 13-15, 51 acesta constând din blocul de locuinţe şi spaţii de utilitate
publică. Întregul Ansamblul Teatrului cuprinde un număr de 256 apartamente.
Ultimele patru ansambluri de locuinţe sunt cu mult mai mari, unele fiind
realizate într-o perioadă mult mai îndelungată, timp de câţiva ani. Prin urmare evoluţia
teritorială a oraşului introduce în perimetrul urban noi cartiere, care se alipesc
intravilanului existent, aici gândindu-ne la ansamblurile „Dâmbul Pietros" şi „Tudor
Vladimirescu" şi chiar „Unirii".
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Fig. 101. Ansamblul „Piaţa Teatrului". A- Piaţa Trandafiriilor înainte
de spargerea frontului construit; b - Fragment din planul de situaţie
cu trasarea zidurilor fostei biserici ş i mănăstiri franciscane .
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Fig. 103. Ansamblul „Piaţa Teatrului". a - Plan de
b - Aspect din anii 1978-1980
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situaţie;

Ansamblul de locuinţe „ Mureşeni". În perioada postbelică, după anii 1955, pe
postata cunoscută sub numele de „Câmpul Femeilor", din fosta localitate Mureşeni,
avea să ia fiinţă primul ansamblu mai mare de locuinţe din municipiul Târgu-Mureş.
Ansamblul este situat la sud de şoseaua Gh. Doja, fiind cuprins între incinta
întreprinderii „Prodcomplex" şi Întreprinderea de Produse Ceramice „Mureşeni".
Ansamblul cuprinde străzile Cisnădie, Reşiţa, Hunedoara, Cugir şi, desigur, porţiunea
aferentă a străzii Gh. Doja (fig. 104) Situat în principala zonă industrială a oraşului,
ansamblul reflectă situaţia socială a locuitorilor din zonă, cel puţin blocurile din prima
etapă de construire, fiind blocuri scunde, cu cel mult P+2 etaje, departe de a avea vreo
valoare arhitecturală. La descrierea ansamblului am luat în considerare documentaţiile
tehnice, inclusiv autorizaţiile de construire elaborate de-a lungul anilor de către fostul
Consiliu Popular al Municipiului Târgu-Mureş, precum şi evidenţele păstrate în arhiva
compartimentului Arhitect Şef.
Nucleul de bază al ansamblului îl formează blocurile din strada Cugir, nr, 1, 2, 4,
6 8 (fig. 105.a), cele din strada Gh. Doja nr. 189, 189/A, 189/8, 189/C, 189/D, 189/e,
189/F, 191 (hala comercială), nr. 195 (complexul comercial), construcţii realizate în anii
1956-1959, precum şi blocurile din strada Cugir nr. 3-11 şi strada Hunedoara nr. 2-16.
Ultimele blocuri au fost realizate în baza proiectului nr. 4391/1967, proiectanţi fiind arh.
Imreh I. şi ing. Jacues Armaşu, pentru care fostul Sfat Popular al Oraşului Târgu-Mureş
îşi dă acordul prin avizul nr. 1618 din 13 aprilie 196 7. De această dată blocurile sunt
construite cu P+4 etaje, făcând parte din categoria celor cu secţiune refolosibilă,
întâlnite şi în alte ansambluri de locuinţe (fig. 105.b ).
Cele mai numeroase blocuri şi cămine de nefamilişti s-au realizat în anii 19701975. La solicitarea Combinatului de Îngrăşăminte Azotoase, ca principal coordonator
de investiţii, a fost emisă AC nr. 18811574511970,52 pentru construirea blocurilor din
strada Gh. Doja nr. 187, 187/A, strada Hunedoara nr. 1-9, 5-17, strada Reşiţa nr. 4-10.
Pentru strada Hunedoara nr. 11-13, se emite AC nr. 117/12455/1970, valoarea
investiţiei fiind de 20. 762.200 lei. 53 Tot în anul 1970, cu AC nr. 216/7660/1970, sunt
realizate blocurile din strada Hunedoara nr. 19-23, din strada Gh. Doja nr. 181, 181/A,
181/8, proiect nr. 561011970, valoarea lucrărilor fiind de 21.933.500 lei. 54 În anul 1971,
sunt autorizate blocurile din străzile: Reşiţa nr. 1, 3, 5 şi Hunedoara nr. 30, cele din
strada Reşiţa nr. 2, 6, 8 (fig. 106), cu P+4 etaje şi câte 60 apartamente, toate cu valoarea
de investiţie de 22.636.200 lei. 55 De asemenea, blocurile din strada Gh. Doja nr. 179,
179/A cu P+ 1O etaje şi a câte 44 apartamente, cu AC nr. 197/1348/1971, proiect nr.
6112/1971, în valoare de 6.777.500 lei. 56
În perioada anilor 1971-1975, se construiesc alte cămine pentru tineret. Cu AC
nr. 263/17232/1971,Combinatul chimic realizează căminul din strada Cugir nr. 1O/A, cu
150 locuri. Cu AC nr. 22/3038/1974, tot acesta edifică cele 3 cămine din strada Cisnădie
nr. 9, 13 şi 15, cu un total de 480 locuri, valoarea lucrărilor fiind de 4.850.000 lei,
proiectul nr. 7014/1973 fiind realizat de arhitecţii Magdes Gheorghe şi 8urkhârdt
Ârpad. Tot în strada Cisnădie, la nr. 5 şi 7, Întreprinderea de Reparaţii Auto, în baza AC
nr. 79/9108/197 5, construieşte cele două cămine cu 380 locuri, valoarea lucrărilor fiind
de 2.868.000 lei, iar cel de la nr. 1, IJGCL Mureş, cu AC nr. 114/1177111975, realizează
căminul cu 160 locuri, valoarea investiţiei fiind de 1.385.000 lei. 57 Deţinătorul principal
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Fig. 105. Ansamblul de locuinţe „ Mureşeni " . A - Blocuri din str. Cugir
nr. 2-4; b - Blocuri din str. Hunedoara nr. 2-16. Starea actuală
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Fig. 106. Ansamblul de locuinţe „ Mureşeni". a - Blocuri din str. Reşiţa
nr. 2-8; b- Blocurile turn din str. Gh. Doja nr. 179-181. Starea actuală
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de cămine în ansamblul respectiv este Combinatul chimic Tg. Mureş, acesta realizând
căminele din strada Cisnădie nr. 9, 11 13, lS, strada Hunedoara nr. 5, 11, 13, 15 şi
strada Cugir nr. 10/A, cu un total de 1505 locuri. În anul 1976, fostul cinematograf
„Flacăra" din strada Gh. Doja nr. 191 este transformat în magazin de legume şi fructe,
58
fiind emisă AC nr. 181748/1976.
În totalitatea sa, ansamblul de locuinţe „Mureşeni" cuprinde construcţiile situate
pe străzile: Gh. Doja nr. 177/A- 195; strada Cisnădie nr. 1- 15, 2; strada Reşiţa nr. 1 5, 2 - 12; strada Hunedoara nr. 1 - 29, 2 - 38; strada Cugir nr. 1 - 11, 2 - 12, construcţii
ce cuprind blocuri de locuinţe, cămine de nefamilişti, spaţii comerciale, clădiri de
învăţământ, spaţii de cultură etc. Întregul ansamblu conţine un total de 2014
59
apartamente şi 2264 locuri în cămine.
Ansamblul de locuinţe „ Dâmbul Pietros". Practic este al doilea ansamblu ca
mărime din municipiul Târgu-Mureş. Este situat în partea de sud-est a oraşului, pe
terasa a doua a Mureşului, la nord fiind mărginit de strada Gh. Doja şi zona caselor
unifamiliale, la nord-vest de strada Budiului, la est de străzile Predeal şi Păşunii, iar la
sud de actuala Calea Sighişoarei (fig. 107). Atunci când a fost conceput, aşa cum îl
prezintă teh.arh. Kosztâ Ărpad, proiectantul de bază, ansamblul trebuia să adăpostească
un sfert din populaţia oraşului, aproximativ 30.000 locuitori. 60 Lucrările la noul cartier
au început în anul 1971, până la sfirşitul anului 1972 şi fiind predate 1300 apartamente,
alte 6500 urmând a fi realizate până în anul 1975. S-au prevăzut a se realiza blocuri de
tip „A", „D" şi „E", cu P+4 etaje, de gradul I şi II de confort; blocuri de tip „B" cu P+ 1O
etaje, de gradul I de confort; blocuri de tip „E", cu P+4 etaje, concepute pentru
aventualele modificări interioare. Fără a avea modificări esenţiale, un plan general al
cartierului din anul 1973 prezintă ansamblul în totalitatea sa, blocurile de locuinţe, pe
principalele secţiuni şi tehnologie de execuţie, construcţiile cu regim special de
înălţime, blocuri de locuinţe cu P+21 şi P+ 16 etaje, cât şi principalele dotări (fig. 108).
Ansamblul „Dâmbul Pietros'', este primul cartier mai mare, care a atras atenţia
specialiştilor din domeniu. Conţinând elemente compoziţionale, ansamblul se dovedeşte
a fi cu intervenţia estetică cea mai vizibilă din oraş. Arhitectul Cezar Lăzărescu,
referindu-se la asemenea dotări în marile cartiere, remarca: ,Jntenţia de a grupa dotările
Într-un ansamblu coerent, permiţând cooperări, o mai bună folosire a terenului precum
şi un grad ridicat de atractivitate se remarcă În ansamblul Pajura din Bucureşti şi la
Dâmbul Pietros din Târgu Mureş"... "La Tîrgu Mureş, pe Bd. 1848, compoziţia este mai
amplă şi are un marcant caracter urban printre altele şi datorită densităţii dotărilor:
trei concentrări de magazine, dispensare şi farmacie, piaţa agro-alimentară, liceu,
dotări cu caracter de unicat (birouri, agenţii etc) garaj multietajat. Legătura dintre
dotări se asigură pe promenade şi printr-o subtraversare". 61 Autorul adaugă şi un plan
de situaţie a principalei artere a ansamblului (fig. I 09 .a), cele mai multe clădiri fiind
înfăţişate într-o imagine din anii 1979-1980 (fig. 109.b).
Tehnicianul arhitect Koszta Ărpad , proiectantul principal al ansamblului,
referindu-se la blocurile de locuinţe din cartierul respectiv, face următoarea descriere:
,.Locuinţele se realizează, în majoritate, pe baza proiectelor refolosibile proprii
adaptate exigenţelor specifice locale. Dintre acestea, blocurile „ A ", „ D" şi „ E" sunt
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de P+4 de gradul I şi li de confort, cu structură de zidărie portantă, iar blocurile „B"
de PI Ode grafdu/ I de confort, sunt realizate cu cofraje glisante.
Menţionăm în special blocurile de tip „ E" concepute cu celule interşanjabile de
apartamente de 2-4 camere, permiţând, practic, realizarea oricărei structuri între
diferite mărimi de apartamente. Ele au avantajul că se pot mula pe teren, putând fi
decalate la scară sau şi la capetele de tronsoane". 62 Pentru descrierea ansamblului, în
primul rând, am avut în vedere materialul documentar (dosarele cu autorizaţiile de
construire) din anii 1971-1977, păstrate în arhiva Primăriei, cât şi evidenţele de carte
funciară, exproprierile efectuate, numerotarea noilor construcţii, aflate în arhiva
compartimentului Arhitect Şef.
O primă mare etapă de realizare, etapa I, cuprinde străzile Parângului, nr. 1 - 41,
2 - 72, cu 1248 apartamente şi strada Măgurei, nr. 1 - 21, 2 - 24, cu 619 apartamente,
în total cuprinzând 1867 apartamente. Mai târziu, în anii 1980 la capătul străzii
Măgurei, s-au mai realizat 16 blocuri de locuinţe, respectiv cele de sub nr. nr. 26 - 40 şi
nr. 23 - 27 , cu un total de 159 apartamente, pe întregul ansamblu (etapa I) fiind realizat
un total de 2026 apartamente. 63
Pentru blocurile din etapa I-a, proiect nr. 594111971, la solicitarea Direcţiei de
Gospodărie Comunală s-a emis AC nr. 165/9611, din 26 iulie 1971, valoarea investiţiei
fiind de 40.533 .OOO lei. 64 La scurt timp, cu AC nr. 220/15432/1971, la solicitarea
Întreprinderii Locative ca administrator, în baza proiectului nr. 594111971, reactualizat
prin proiectul nr. 6189/1971, este dat acordul pentru etapa I (fig.110.a), valoarea
investiţiei fiind stabilită la 50.833.000 lei. 65 Pentru etapa a II-a, pe anumite subzone şi
tipuri de blocuri, sunt emise mai multe acorduri de construire. La 23 octombrie 1972,
sunt autorizate patru grupaje de blocuri ce ţin de etapa respectivă, şi anume blocurile de
tip „A", „B", „G" şi „F", ele fiind următoarele: cu AC. nr. 274114986/1972, pentru
blocurile din strada Ion Buteanu nr. 1 - 9, cu câte P+4 etaje şi câte 20 apartamente,
valoarea investiţiei fiind de 9.509.000 lei; cu AC nr. 27511498511972, pentru blocurile
turn, cu câte P+ 1O etaje şi 44 apartamente, din strada Ion Buteanu nr. 25-27, valoarea
lucrărilor fiind de 12.011,300 lei. Urmează blocurile din strada Ion Buteanu nr. 20-22,
36-38, din strada Petru Dobra nr. 8-10, 12-14, 16-18, 20-22, cu câte 20 apartamente,
acestea aprobate prin AC nr. 276/1498411972, valoarea lucrărilor autorizate fiind de
12.378.000 lei. De asemenea blocurile din strada Godeanu nr. 38-42, cu P+4 etaje şi
câte 20 apartamente, acestea cu AC nr. 277114983/1972, valoarea lucrărilor fiind de
3.150.500 lei. 66 Tot în zona blocurilor din străzile Ion Buteanu şi Petru Dobra, cu AC
nr. 315117096/1972 sunt autorizate blocurile OCLPP, de tip „E", cu câte P+4 etaje şi
câte 20 apartamente, din străzile: Ion Buteanu nr. 11-15, 8-12, 24-28, 30-34 şi Petru
Dobra nr. 2-6, 67 investiţia fiind de 25.431.800 lei. De asemenea, pe terenul expropriat
prin Decretul nr. 408/1972, cu AC nr. 339/18435/1972,68 sunt aprobate blocurile din str.
Ion Buteanu nr. 19-23, 14-16, din strada Petru Dobra nr. 7-51, 24-26 şi B-dul 1848 nr.
51-53, toate fiind cu câte P+4 etaje, valoarea investiţiei fiind de 55.717.000 lei. Tot în
anul 1972, sunt realizate blocurile OCLPP din strada Parângului nr. 62-72, cu câte P+4
etaje şi câte 20 apartamente, de confort III (blocurile „N"), în baza AC nr.
99/5940/1972, 69 cu o valoare de 14.336.700 lei.
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Alte extinderi sunt realizate în anul 1973. Cu AC nr. 19/1781/ 1973, sunt
realizate blocurile OCLPP din B-dul 1848, nr. 11-13, 25,27, 29-31 şi 33-35, clădiri cu
70
câte P+lO etaje şi 44 apartamente fiecare, valoarea investiţiei fiind de 33.715.400 lei.
Destul de curând, alte blocuri urmează a fi aprobate spre realizare. Sunt autorizate
blocurile din strada Ko6s Ferencz nr. 1-19, acestea fiind blocuri de tip „K", cu câte P+4
71
etaje, valoarea investiţiei fiind de 13.332.900 lei. Tot în anul 1973, alte trei acorduri
sunt date pentru extinderea cartierului. Cu AC nr. 201117330/1973 sunt aprobate
blocurile OCLPP, de tip „A" din B-dul 1848 nr. 83-93, cu P+4 etaje şi câte 20
apartamente, în valoare de 10.971.000 lei. Tot la solicitarea OCLPP, cu AC nr.
205/1778911983 sunt aprobate blocurile cu P+ 1O etaje şi câte 44 apartamente, din
strada Ko6s Ferencz nr. 21, 12 şi 14, cu valoarea de 10.819.700 lei, iar prin AC nr.
214/18709/1973, la solicitarea Direcţiei de Gospodărie Comunală Tg. Mureş, pentru
zona IV, etapa II-a, s-au aprobat lucrări pentru reţele exterioare, realizarea de drumuri şi
72
alei etc, valoarea lucrărilor fiind de 13.737.000 lei.
Blocurile din strada Ciucaş nr. 1-5, fiecare cu P+ 1O etaje şi câte 44 apartamente,
sunt realizate în baza AC nr. 19/2796/1974, cu o valoare de investiţie de câte
4.412.600+4.319.500+4.323.100+4.277.800 lei. 73 Cu AC nr. 42/5366/1974, ce
înlocuieşte AC nr. 193/16916/1973, la solicitarea OJCVL Mureş, sunt aprobate
blocurile de tip „R'', din zona IV, etapa II, proiect nr. 6851/1973, autori teh. arh. Kosza
Ărpad şi arh. Burkhard Ărpad, valoarea lucrărilor fiind de 23.552.000 lei. Aparţin
acestui acord un număr de 17 tronsoane, de tip „R'', situate în strada Ceahlău nr. 2-26,
15-19 74
Tot blocuri de tip „R" sunt autorizate în străzile Lămâiţei nr. 10-16, 9-15, 31-37
şi strada Godeanu nr. 1-15, 8-24 cu AC nr. 89/10228110744, în valoare de 28.362.000
lei. 75 Alte 13 tronsoane de tip „A" sunt autorizate în strada Ciucaş nr. 2-12 şi strada
Ceahlău nr. 1-13, prin reproiectare, cu AC nr. 90/10226/1974, valoarea investiţiei fiind
de 24.024.700 lei. 76
În anul 1975, alte zone din ansamblu sunt realizate. Cu AC nr. 2/16332/1974 şi
nr. 136/1975, la solicitarea IJGCL Mureş, este construit blocul de tip „Z'', din B-dul
1848 nr. 37, 77 la care remarcăm forma pătrată cu curte interioară, cuprinzând 128
apartamente cu câte o cameră, valoarea investiţiei fiind de 22.181.000 lei. La scurt timp,
tot la solicitarea UGCL Mureş, cu AC nr. 5/967/1975 sunt aprobate blocurile de tip „N",
cu confort scăzut, din strada Şurianu nr. 2-6, 8-12, 14-18 şi 20-22, precum şi blocurile
de tip „F" din strada Petru Dobra nr. 1-5, în valoare de 22.408.000 lei. 78 Prin AC nr.
70/740511975 sunt aprobate blocurile de tip „A" cu P+ 1O etaje şi câte 44 apartamente,
după proiectul nr. 685111975, precum şi din strada Ceahlău nr. 1-13 şi strada Ciucaş nr.
2-12, în total 13 tronsoane, cu o valoare de 10.935.000 lei. 79
Mai sunt realizate, tot la solicitarea IJGCL Mureş, blocurile din B-dul 1848 nr.
17-23/A, de tip „C'', cu AC nr. 97/10563/1975, 80 apoi cele solicitate de OJCVL, de tip
„C" din Bui-„ 1848" nr. 39-45, cu câte P+ 1O etaje, aprobate prin AC. nr.
128/13035/1975, 81 dar şi blocurile de tip „S'', proiect nr. 7313, 7313/111974, din strada
Ko6s Ferencz nr. 2, 4 şi B-dul 1848 nr. 81, toate la solicitarea OJCVL Mureş. 82
Anul următor, 1976, ne apropie de ultima etapă de realizare de noi blocuri în
ansamblul „Dâmbul Pietros". Prin proiectul nr. 7899/1976, autori arhitecţii Heim Vasile
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Fig. 108. Ansamblul de locuinţe „Dâmbul Pietros"Planul de situaţie
din anul 1973, publicat în ,,Arhitectura", 1973/2
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Fig. 109. Ansamblul de locuinţe „Dâmbul Pietros". A - B-dul 1848, după Cezar
lăzărescu . Planul de situaţie. B - Aspect general din anii 1979-1980
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Fig. 110. Ansamblul de locuinţe „Dâmbul Pietros". a, b, c - Blocuri în strada
Parângul ui. Starea actuală; d - Blocuri în B-dul 1848 . Ilustrată din anul 1978
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Fig. 111 . .Ansamblul de locuinţe „ Dâmbul Pietros ". B-dul 1848.
a - Blocurile nr. 20/A- E; b- Blocurile nr. 11/A - E
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şi Burkhardt Ărpad, în acest an încep lucrările la blocurile de tip „U" şi „C" din B-dul
83
„1848'', nr. 30-44, respectiv 8 tronsoane cu câte 40 apartamente. Tot în B-dul 1848,
sunt realizate blocurile nr. 22-28, formând 4 tronsoane cu câte P+ 1O etaje şi 44
apartamente fiecare. Sunt realizate, la solicitarea OJCVL Mureş, lucrările fiind
84
autorizate cu AC nr. 13/1062/1976, valoarea investiţiei de 19.560.000 lei. La nr. 52-58
din B-dul 1848, sunt realizate blocurile de tip „C", cu P+ 1O etaje şi câte 44 apartamente,
la solicitarea OJCVL Mureş, cu AC. Nr. 99/6484/1976, în valoare de 15.119.500 lei, dar
şi cele de tip „C4'', prin AC nr. 100/647911976, în valoare de 35.690.000 lei, ultimele
din B-dul 1848 .85 Prin AC nr. 102/6433/1976 sunt autorizate blocurile de tip „T" din
86
B-dul 1848, cu o valoare de 6.612.000 lei.
Tot în B-dul 1848, în zona de curbură, în anii 1977 sunt realizate două grupaje
de blocuri, diferite ca înălţime şi aspect exterior. La nr. 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, sunt
realizate blocurile de tip „U", cu câte P+4 etaje (trei tronsoane) şi cu P+7-8 etaje (două
87
tronsoane), proiect nr. 8484/1077, cu un total de 152 apartamente (fig.111.a), iar la nr.
1 lA, 1 lB, 1 lC, 1 lD şi 1 lE, blocurile de tip „T" (fig. 111.b), proiect nr. 8311/1977, cu
câte P+7-8-9-10 etaje, cu un total de 195 apartamente. 88
Perimetral pieţei de zi din B-dul 1848 nr. 79/A, pe două laturi, în anul 1977,
arhitecta Maria Dragată realizează proiectul blocului cu 108 apartamente, dispuse pe 5
niveluri, la parter având spaţii comerciale. Purtând nr. 845111977, proiectul prevede atât
realizarea acestui bloc, cu apartamente ce conţin câte o cameră cu unele dependinţe,
dispuse spre piaţă, cât şi blocul de locuinţe, cu P+ 7 etaje, cu 28 apartamente, din B-dul
1848 nr. 79. 89 Pentru etapele următoare ale ansamblului „Dâmbul Pietros", totalul de
apartamente realizate este de 6986 unităţi, iar pentru întregul ansamblu numărul
acestora se ridică la 9112.
Ansamblul de locuinţe „ Unirii", este printre cele mai noi mari cartiere cu blocuri
din Târgu-Mureş. Ansamblul este situat în zona de pe malul drept al râului Mureş, zonă
semiurbană, cu străzi în marea lor majoritate nemodernizate, lipsite de unele
echipamente, precum apă şi canal, cu terenuri întinse şi suprafeţe construite reduse. În
întregimea sa, ansamblul este mărginit de străzile: Voinicenilor, Apaductului, Şoimilor,
Agricultorilor, Bărăganului şi Tisei, practic formând trei grupe de locuinţe (fig. 112).
Grupajul nr. I, ce constituie şi prima etapă a ansamblului respectiv (fig.113), este
realizat în mare parte pe terenurile expropriate prin Decretul nr. 43 din 8 februarie 1985,
când au trecut la stat imobilele din străzile Apaductului şi Voinicenilor. 90 În baza
proiectelor de construire nr. 53 7/1984, 538/1984, 541 /1984 şi 499/1985, şi nr. 5411198,
întocmite de către I.P.J. Mureş, arhitecţi Lucian Popescu şi Incze P, s-au realizat 59 de
blocuri de locuinţe, de tip „P'', cu câte P+4 etaje, cuprinzând 14 sau 15 apartamente, cu
excepţia celor din strada Voinicenilor, care sunt de tipul „ D„. Pe străzi, situaţia este
următoarea: strada Ştefan Ci ci o Pop, cu 35 blocuri de locuinţe (nr. 1-31; 2-24 ),
cuprinzând un total de 497 apartamente; strada Vasile Lucaciu, cu 15 blocuri (nr. 1-15,
2-14 ), cu un total de 218 apartamente; strada Vasile Goldiş, 5 blocuri (1-9), cu 71
apartamente şi strada Voinicenilor, cu 4 blocuri (nr.92-94/B), cu 70 apartamente (fig.
114). În totalitatea sa, grupajul I cuprinde un număr total de 856 apartamente, realizate
între 1984-1986.
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Fig. 112. Ansamblul de locuinţe „Unirii". Planul general de situaţie a celor trei zone
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Fig. 113. Ansamblul de 1ocurnţe „Unirii". Planul de situaţie alzonei I
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Fig. 114. Ansamblul de locuinţe „Unirii". a - Blocuri în strada
Ştefa n Cicio Pop; b - Blocuri în strada Voinicenilor nr. 92-94
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Fig. 116. Ansamblul de locuinţe „Unirii" . Planul de situaţie cizonei III
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 118. Ansamblul de locuinţe Unirii". a - Blocuri în strada
Decebal nr. 2-6; b - Blocuri în strada Bărăganului. Starea actuală
11
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La capătul străzii Apaductului, în vecinătatea Uzinei de apă, în anul 1974 se
construiesc două cămine: cel al fostei Centrale de Gaz Metan Mediaş, în strada
Apaductului nr. 43, cu AC. nr.111/1457/1974, în valoare de 1.810.000 lei şi cel al
I.G.C.L.L. Mureş, tot din strada Apaductului nr. 45, realizat cu AC. nr. 12111528711974,
91
în valoare de 1.428.000 lei.
Grupajul nr. II, 92 este cuprins între străzile Tisei, Decebal şi Burebista (fig. 115),
fiind realizat pe terenurile expropriate prin Decretele nr. 184/1987 şi nr. 154/1988, după
proiectele nr. 8780/1985, nr. 1285/1988 şi 3311988, întocmite de I.P.J. Mureş, arhitecţi
Nits Ileana şi Maria Dragată pentru blocurile de tip „P", cu P+4 etaje. Blocurile punct,
de tip „D" sau unicat, mai înalte, cu câte P+6-7 etaje, sunt creaţia arhitecţilor Markovits
S., şi Lucian Popescu, proiect nr. 498.0/1985, cele din strada Decebal fiind date în
folosinţă în anul 1990. Zona cuprinde un număr de 41 de blocuri de locuinţe, pe străzi
fiind următoarea componenţă: strada Tisei cu 18 blocuri de locuinţe (nr. 2-36), cu un
total de 154 apartamente, strada Decebal cu 21 blocuri (nr. 2-42) şi 315 apartamente şi
strada Burebista, un bloc (nr.12) cu 17 apartamente. În total, zona II cuprinde 486
apartamente.
Cel de-al treilea grupaj (111), 93 este mărginit de străzile: Ciucului, Agricultorilor
şi Bărăganului (fig.116) şi cuprinde un număr de 68 de blocuri, pe străzi numărul
apartamentelor fiind următorul: strada Bărăganului, cu 12 blocuri (nr. 4-28), cu 185
apartamente; strada Ion Mihuţ, cu 1O blocuri (1-7,2-12) având 146 apartamente; strada
Iosif Hodoş cu 17 blocuri (nr.1-21, 2-12), având 241 apartamente; strada Gheorghe Pop
de Băseşti, cu 20 blocuri (nr. 1-23, 2-18), şi 287 apartamente, strada Petru Maior, cu 8
blocuri (1-9, 2-6) şi 114 apartamente. Întregul grupaj cuprinde un număr total de 788
apartamente. Terenul s-a dobândit prin expropriere, cu Decretele nr. 83/1988 şi nr.
197/1989, unele formând deja proprietatea statului român. Proiectanţii blocurilor sunt
arhitecţii Doru Lăcătuş şi Nits Ileana, ca şef de atelier, pentru zona străzii Bărăganului
(fig.117). La sfărşitul anului 1989, ansamblul „Unirii" cuprindea un total de 2130
apartamente, inclusiv cele aflate în lucru, dar fără finisaje.
Analizând componenţa unităţilor de locuit, constatăm că aproape în totalitate sau
folosit proiecte de tip „P'', pentru blocuri cu P+4 etaje, cele de colţ având câte 15
apartamente, iar cele de legătură câte 14 apartamente. În schimb, blocurile din strada
~ Decebal, sunt unicat, cu regim de înălţime de P+4 la P+8 etaje.
Ultimul ansamblu ce formează obiectul studiului este Ansamblul de locuinţe
„ Tudor Vladimirescu'', acesta fiind şi cel mai extins, atât ca teritoriu, dar şi ca număr
de locuinţe şi populaţie. Firesc, şi acesta a fost realizat în mai multe etape, prima
aparţinând anilor 1964-1980, fiind conceput ca un cartier aparte, cu unele previziuni de
dezvoltare în viitor. În prezent, această primă etapă a ansamblului cuprinde teritoriul
delimitat la nord şi est de B-dul 1 Decembrie 1918, la sud de versantul terasei
superioare, iar la vest de imobilele străzilor cuprinse între pârâul Pocloş şi strada
Predeal (fig.119). Fiind străbătut de pârâul Pocloş, la rândul său, ansamblul este
subîmpărţit în două grupaje de locuinţe şi anume: grupajul blocurilor din strada
Braşovului, ce cuprinde 12 blocuri de locuinţe (9 blocuri cu P+ 1O etaje şi 3 blocuri cu
P+4 etaje), respectiv cele de sub nr. 1-11, 2-12, cu un total de 790 apartamente, din care
352 garsoniere; urmează grupajul blocurilor din străzile Bucinului, cu 11 blocuri (nr. 1-
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5, 2-16); cuprinzând 300 apartamente; strada Busuiocului cu 7 blocuri, cu P+4 etaje (nr.
1-9, 2-4) cu 340 apartamente; strada Moldovei cu 30 blocuri de locuinţe, a câte P+4
etaje (nr. 3-17, 2-28/a, cu un total de 780 apartamente; strada Tudor Vladimirescu nr.
170 cu P+4 etaje şi 100 apartamente şi B-dul 1 Decembrie 1918 (fostă strada Corunca),
cu 8 blocuri, cu câte P+4 etaje şi 160 apartamente. Ceva mai târziu, în zona acestei
prime etape, s-au mai realizat 6 blocuri, strada Vulturilor nr. 30 - 40, cu câte P+4 etaje,
cu confort redus, toate cuprinzând 120 apartamente.
Această primă etapă cuprinde un total de 2590 apartamente.
Purtând denumirea de „Ansamblul din str. Corunca - Tg.Mureş", acesta
constituie creaţia arhitectului Kolonte Tiberiu, încă în anul 1963 proiectul aflându-se în
faza de detaliu de sistematizare, atunci fiind prevăzut a se realiza circa 5000
apartamente. Arhitectul Vamai Andras de la fostul D.S.A.C. Mureş din Târgu-Mureş,
într-un material ce poartă titlul "Probleme ridicate de construcţia noilor ansambluri de
locuinţe în oraşul Tg.Mureş '', 94 prezintă unele date privind acest ansamblu. Conceput să
cuprindă în final o populaţie de 22.000 locuitori, în patru microraioane, pentru o primă
etapă s-a trecut la proiectarea primului microraion. Microraioanele II şi III s-au tratat
doar în principiu, pe când ultimul, fiind într-o zonă mai dens construită, se propune spre
reconstruire într-o etapă mai îndepărtată.
Trecând la prezentarea acestei prime etape (microraionul I), autorul ansamblului
a trebuit să ţină cont de parcelarea efectuată în anii 1956-1957, edificată cu case
individuale, din actualele străzi: Sălişte, Păltiniş, Bucegi etc, ele fiind încadrate în
viitorul ansamblu. (fig.120.a). În scurta sa prezentare, arhitectul Vamai Andras
menţiona următoarele: ,,Axul principal al compoziţiei microraionului I îl formează
pârâul Pocloş, care îl traversează în diagonală şi de-a lungul căruia s-a prevăzut o
esplanadă largă pentru pietoni, flancată de plantaţii bogate şi întinse spaţii verzi. Pe
această esplanadă, în capătul de vest al microraionului, se găseşte centru microraional,
format dintr-un complex comercial, un dispensar medical, unităţi de prestaţii de
serviciu şi cinematograf de cartier cu 650 de locuri. Amplasamentul acestui centru în
extremitatea microraionului a fost justificată de faptul că urmând să deservească
microraionul IV, el trebuia să fie plasat în centrul de greutate al celor două
microraioane.
Complexul, realizat într-o clădire parter cu etaj parţial, este legat cu porticuri
de un turn cu garsoniere, pe 14 niveluri, punctul dominant al întregii compoziţii.
Prin traversarea microraionului de către pârâu, întregul teritoriu a fost
împărţit în două unităţi compoziţionale, pe cele două laturi ale lui. Pe latura nordică au
fost dispuse, în afara complexului comercial şi a blocului-turn cu garsoniere, încă cinci
blocuri cu P+4 niveluri înspre interior şi cinci grupe de blocuri cu P+9 niveluri cu
corpuri decalate de-a lungul străzii Lungi. Decalarea corpurilor clădirilor înalte a fost
cerută de înclinarea terenului, deoarece strada Lungă se găseşte la înălţimea medie de
3-4 m deasupra nivelului general al terenului" ... "Microraionul are o dotare completă
cu unităţi social-culturale, dimensionate împreună cu cele ce vor deservi microraionul
IV.
Astfel, pe lângă complexul comercial, comun celor două microraioane, s-au
prevăzut două puncte comerciale pentru deservirea grupelor de blocuri de locuinţe. În
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cadrul centrului, dispensarul şi atelierele de prestaţii de servicii sunt dimensionate
pentru ambele microraioane, iar cinematograful pentru întregul cartier. " ... "În afara
şcolii elementare, a grupului creşă-grădiniţă, dimensionate pentru necesităţile
microraionului (microraionul IV fiind înzestrat cu asemenea unităţi), s-a rezervat un
amplasament şi pentru şcoala medie care se va construi în etapa următoare şi va
deservi întregul cartier. "
Pentru acest prim microraion sunt daţi şi câţiva indici preliminari generali: aria
teritroriului-20,50 ha, numărul de apartamente-1820, aria teritoriului de locuit - 11,40
ha, suprafaţa locuibilă totală - 54.760 mp.
Faţă de proiectul descris, ansamblul s-a realizat cu majore modificări de
compoziţie, la rândul lor în etape apropiate. În zona străzii Braşovului s-au construit 6
blocuri cu câte P+ 1O niveluri, între care şi blocul garsonieră, trei blocuri de tip lamă cu
P+4 etaje şi alte blocuri turn, cu P+ 1O etaje, ultimele două realizate în anii 1969-1970.
La grupajul următor, în locul blocurilor lamă, ce formau incinte deschise, s-au construit
blocuri gemene cu P+4 etaje, blocuri de tip lamă fiind prevăzute spre strada Corunca şi
perimetral grupului de case individuale, pe două laturi. Ansamblul are dotări
comerciale, complexele „Dacia" şi „Super'', o şcoală şi grupul creşă-grădiniţă, fără ca
cinematograful să mai fie realizat. O imagine generală a ansamblului ne oferă o ilustrată
din anii 1985 (fig.120.b).
Începând cu anii 1978-1979 s-a trecut la realizarea următoarelor etape ale
ansamblului „Tudor Vladimirescu" de această dată, limitele acestuia fiind mult extinse.
La nord este mărginit de B-dul 1 Decembrie 1918 şi de strada Negoiului, la vest de
strada Livezeni, la sud de Calea Sighişoarei, iar spre vest, parţial de ansamblul „Dâmbul
Pietros" şi de cartierul cu case individuale realizate în anii 1955-1956. Dată fiind
mărimea ansamblului, l-am împărţit pe zone (fig. 121 ), o primă zonă, notată cu „A",
fiind considerată aceea din etapa I, mai sus prezentată. Următoarele etape, la rândul lor
fiind greu de stabilit pe blocuri, le-am divizat în cinci zone, aproximativ în ordinea lor
cronologică, ele fiind următoarele:
Zona nr. I, este delimitată la sud-vest de B-dul 1 Decembrie 1918 şi de străzile
Înfrăţirii la est, Cutezanţei şi Gloriei la nord (fig. 122).
Zona nr. II, este delimitată la sud de B-dul 1 Decembrie 1918, la est de strada
Livezeni, la nord de străzile Rodniciei şi Cutezanţei (fig. 123 ).
Zona nr. III, este delimitată la vest de strada Păşunii, la sud de Calea Sighişoarei
şi B-dul Pandurilor (fig. 124).
Zona nr. IV, este delimitată la nord de strada Haţeg şi Vrancea, la sud de Calea
Sighişoarei şi Transilvaniei ( fig.125 ).
Zona nr. V, este delimitată la nord şi nord-est de B-dul 1 Decembrie 1918, la
sud de Calea Sighişoarei (fig. 126).
Zona nr. I cuprinde următoarele artere de circulaţie: B-dul 1 Decembrie de la nr.
185-217, având un număr de 668 apartamente. Au fost realizate 95 între anii 1979-1981;
strada Înfrăţirii de la nr. 1-27, cuprinzând un număr de 354 apartamente, blocurile fiind
realizate între anii 1979-1981; strada Cutezanţei de la nr. 61-85, având 249 apartamente,
fiind construite între anii 1981-1985; strada Gloriei de la nr. 1-13 şi nr. 2-12, având 182
apartamente, realizate în anul 1981; strada Prieteniei de la nr. 1-25 şi 3-30, cu un total
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de 454 apartamente, realizate în anul 1980 şi strada Armoniei de la nr. 1-45 şi 2-24 cu
454 apartamente, realizate între anii 1978-19790. În total, zona nr. I are un număr de
2361 apartamente. Realizate în baza proiectului nr. 8753/1978, de către arhitecta Nits
Ileana şi teh. Arh. Koszta Ărpad, blocurile cuprind câteva tipuri deja cunoscute. În
principal sunt blocurile de tip „F", cu câte P+ 7-1 O etaje, aflate în B-dul 1 Decembrie
1918, dar şi în strada Înfrăţirii, blocurile de tip „K", situate la intersecţia B-dului 1
Decembrie 1918 cu strada Înfrăţirii, cu câte P+8 etaje. Mai numeroase sunt blocurile de
tip „P", din celelalte străzi, cu câte P+4 etaje, având câte 14 şi 15 apartamente.
Zona nr. II cuprinde următoarele artere: B-dul 1 Decembrie 1918 de la nr. 219281, conţinând un număr de 903 apartamente, realizate între anii 1980-1982; strada
Înfrăţirii de la nr. 2-36, cu un număr de 453 apartamente, realizate între anii 1979-1980;
strada Livezeni de la nr. 1-67, având un număr de 465 apartamente, realizate între anii
1981-1993; strada Cutezanţei de la nr. 1-59 şi 2-60 cu un total de 1465 apartamente
realizate între anii 1981-1983 şi 1987; strada Mugurilor nr. 2-4 cu 28 apartamente
realizate în anul 1982; strada Rămurele de la nr. 1-43 şi de la nr. 2-8, cuprinzând un
număr de 420 apartamente, realizate în anul 1982; strada Rodniciei de la nr. 1-71 şi nr.
2-38, cu un total de 718 apartamente, realizate între 1981-1982; strada Progresului de Ia
nr. 1-7 şi 2-18 având 161 apartamente, realizate între anii 1980-1981; strada Viitorului,
de la nr. 1-25 şi de la nr. 2-18, cu un număr de 406 apartamente, realizate între anii
1980-1981; strada Muncii, de la nr. 1-3 7 şi de la nr. 2-46, cuprinzând 587 apartamente,
realizate în anii 1977-1978. În totalitate, zona nr. II cuprinde 5606 apartamente.
Blocurile din strada Înfrăţirii s-au realizat în baza proiectului nr. 875311978, alte
blocuri, cum ar fi cele din străzile Rămurele, Cutezanţei sau Rodniciei, prin proiectele
nr. 832711980 şi 912311980.
Zona nr. III cuprinde următoarele artere de circulaţie: B-dul Pandurilor de la nr.
lA-53 şi de la nr. 2-40, realizate în anii 1983-1984, cuprinzând 807 apartamente; Calea
Sighişoarei de la nr. 1 -25, cuprinzând un total de 296 apartamente, realizate în anii
1986. În totalitate, zona nr. III cuprinde 1O13 apartamente.
Zona nr. IV cuprinde următoarele artere de circulaţie: B-dul Pandurilor de Ia nr.
55-141 şi de la nr. 60-116, ce cuprinde un total de 981 apartamente, realizate în anii
1983-1984; Aleea Haţeg de la nr. 2-16 cu 112 apartamente, realizate în anul 1984;
Aleea Vrancea de la nr. 2-14, însumând 1O1 apartamente, realizate în anul 1984; strada
Banat de la nr. 1-45 şi de la nr. 2-22, cuprinzând 478 apartamente, realizate în anul
1988; Aleea Covasna de la nr. 1-13 şi nr. 2-12, având un număr de 172 apartamente,
realizate în anii 1986; strada Transilvania de la nr. 1-59 şi nr. 4-58, cu un număr de 814
apartamente, realizate în anii 1983-1985; strada Şelimbăr de la nr. 1-3 şi 4, cu 43
apartamente, realizate în anul 1984; strada Cernavodă nr. 1-5, cu 45 apartamente,
realizate în anul 1987. În totalitatea ei, zona nr. IV cuprinde un număr de 2746
apartamente.
Zona nr. V cuprinde următoarele artere de circulaţie: B-dul 1 Decembrie 1918 de
la nr. 180-238, cu un total de 734 apartamente, realizate între anii 1986-1987; strada
Evreilor Martiri nr. 31 A-B-C, cu 44 apartamente, realizate în anul 1979; strada
Pomicultorilor de la nr. 1-21 şi nr. 2-16, cu un total de 252 apartamente, realizate în anii
1982-1984; strada Apicultorilor de la nr. 1-19 şi de la nr. 2-12, cu un total de 288
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,...--- ---. Blocuri ce aparţin de cartierul
-- _
. Tudor Vladimirescu, etapa I.
Blocuri ulterior realizate în strada
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Fig. 119. Ansamblul de locuinţe „ Tudor Vladim irescu". Planul de situaţie al.etapei I
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b
i:;g. 120. Ansamblul de locuinţe ,,Tudor Vladimirescu". a - Proiectul iniţial

orezentat în „Arhitectura" , 1963/5; b - Situaţia în anii 1980
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Fig. 121. Ansamblul de locuinţe „Tudor Vladimirescu" . Planul general de situaţie
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•

Fig. 122. Ansamblul de locuinţe „Tudor Vladimirescu". Planul de situaţie
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al zonei I.

Str. Înfrăţirii
B-dul 1 Decembrie 1918
Str. Uvezenl
Str. Rămur el e
Str. Cutezanţ e i
Str. Progresului
Str. Vlltorulul
Str. Rodnicie i
Str. Muncii

Fig. 123. Ansamblul de locuinţe „Tudor Vladimirescu". Planul de situaţie azonei li.
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Fi g. 126. Ansamblul de locuinţe „Tudor Vladimirescu". Planul de situaţie afzonei V.
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Fig. 127. Ansamblul de locuinţe "Tudor Vladimirescu" . Proiectul nr. 87.' '/1978 alblocurilor
din B-dul 1Decembrie1 918. A - Str. Evrei lor Martiri; B - Str. Sârguinţei ; C - B-dul 1 Decembrie
D - B-•Jul Pandurilor
1918;
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Fig. 128. Ansamblul de locuinţe „Tudor Vladimirescu", a - Blocul din B-dul
1 Decembrie 1918. Ilustrată; b,c - Blocuri în strada Înfrăţirii. Starea actuală
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Fig. 129. Ansamblul de locuinţe" Tudor Vladimirescu", a,b,c,d - Blocuri
in strada Cutezanţei; e,f.g- Blocuri în B-dul Pandurilor. Starea actuală
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Fig. 129A. Case vechi, demolate, din fosta str. Lungă nr.

110,114, 118,132,142
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apartamente, realizate în anii 1982-1984; strada Sârguinţei de la nr. ţ-3~ şi nr. 2-34,_ cu
V; cuprinde
un total de 635 apartamente, realizate între anii 1980-1983. În total zona
un număr de 1953 apartamente.
Pe lângă blocurile de locuit, prezentate în cele cinci zone, în B-dul 1 Decembrie
1918, s-au mai construit şi altele, în majoritatea situaţiilor ca blocuri paravan, menite să
ascundă vederii construcţiile aflate în interiorul zonei, ele fiind următoarele:
I. Tronsonul situat în dreptul ansamblului Grădinarilor-Budai Nagy Antal, cu
numerele poştale nr. 70-86E (cu numerotarea nouă 18-42), însumând un număr de 174
apartamente, realizate în anii 1981-1982;
II. Tronsonul din dreptul blocurilor din strada Braşovului şi a străzii Plaiului,
respectiv numerele 92-142, cuprinzând un număr de 558 apartamente. Cele două zone
din B-dul 1Decembrie1918, însumează 732 apartamente, realizate în anii 1981-1983.
Pe întregul ansamblu „Tudor Vladimiresc~-„-numărul total de apartamente se
ridică Îa 14.4LJ unităţi de locuit;-tfin.d ~~I-mai mare cartier al oraşului. Reamintim
_fuptul.--că_numă!'ll de apartamente, date pentru toate ansamblurile de locuit din oraş se
referă la situaţi~~eoarece-dupfrareastă dată numeroase apartamente;îndeosebi cele -de Ta parter au fost ti-ansT6ffTiateîffspaţit-CIT1l1tă-destmaţ1e (b1roun, spaţu
comerciale etc).
--~-

nr.

Încheiem acest subcapitol al ansamblurilor de locuit cu blocurile din zona
străzilor Depozitelor, nr. 1 - 7, 2 - 8 şi Fabrica de Zahăr nr. 5 -7 , realizate între anii
1980-1989, de către câteva unităţi industriale, fie ca locuinţe pentru angajaţii proprii, fie
ca sediu firmă, în totalitatea lor, la acele timpuri, acestea cuprinzând un număr de 150
apartamente. 96

Note:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Arh. Andrei Vamai, Tîrgu Mureş, în Arhitectura, anul 1966, nr. 6, p.66-67.
Arh. M. Damian, Sistematizarea părţii centrale a oraşului Tg.Mureş, în
Arhitectura, an XI, nr. 5 (84), 1963, p. 25.
Adrian Mahu, Visurile arhitectului trebuie să se bazeze pe realitate, în
Arhitectura.an XXXIII, nr. 3 (214), 1985, p.28-29
Ibidem, p. 24, fig.3.
Dezmembrare vizată cu nr. 14866 din 17 decembrie 1957, de către serviciul de
specialitate al fostului Sfat Popular orăşenesc Târgu-Mureş. Prin dezmembrare sa rezervat terenul necesar construirii noului hotel, la care vom reveni la timpul
potrivit.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 66.
Arhitectura R.P.R., anul IX, nr. 1 (68), ianuarie-februarie 1961, p.41-43.
Proiectul a fost premiat de Uniunea Arhitecţilor din România, în anul 1960 şi de
C.S.C.A.S, pe anul 1961. Cinematograful va fi prezentat la momentul potrivit.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 11.
Cu AC.nr. 331/3455611967 s-a aprobat organizarea de şantier pentru construirea
blocului, considerat ca terminat în anul următor.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ibidem, dosar nr. 108.
Arhitectura R.P.R., an XI, nr. 5 (84), 1963, p. 27, 38.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr.109
Arhitectura R.P.R., an XI, nr.5 (84), 1963, P. 25.
Ibidem, an VI, nr. 1-2 (44-45), 1958, p. 34.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 70.
lbidem,dosar nr. 100
Arhitectura R.P.R., an VI, nr. 1-2 (44-45), ianuarie-februarie 1958, p. 33.
Arh. Primăriei Tg.Mureş, dosar nr. 61111974, vol.I
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 59, 60; Arh. Primăria Tg.Mureş.dosar nr. 61111976,
vol.2.
ANDJ Mureş, Registrul cu AC din anul 1959
Arh.Arhitect Şef, dosar nr. 68.
Recensământ 1966
Arhitectura, anul XXI, nr. 2 (141), 1973, p.13.
Ibidem, p.13.
Arhietctura R.P.R, anul XI, nr. 5 (84), 1963, p. 29-31.
Ibidem, p.34-35.
Ibidem, p. 23, 29-31.
Arh.Arhitect Şef, dosar nr. 57, 104.
Ibidem, dosar nr. 39.
Ibidem, dosar nr. 40.
Ibidem, dosar nr. 65.
Ibidem, dosar nr. 50, 58.
Ibidem, dosar nr. 118.
Ibidem, dosar nr. 93.
Ibidem, dosar nr.12, 114.
Ibidem, dosar nr. 95.
Ibiudem,dosar nr. 48
Ibidem, dosar nr. 87, 112.
Arhitectura, an XXXII, nr. 3 (214), 1985, p.28.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 137, 144
Ibidem, dosar nr. 144.
Ibidem, dosar nr.142.
ANDJ Mureş, fond Comitetul Regional P.C.R. Mureş, dosar 416 (Şedinţele de
consfătuiri ale Comitetului Regional de Partid), f.117-13 7.
Ibidem, f.134.
Arhitectura, an XI, nr.5 (84), 1963, p.27.
Arh. Constantin Săvescu, Proiect pentru Teatul de Stat din Tg.Mureş, în
Arhitectura, an XVIII, nr. 1 (122), 1970, p.46-51.
Contemporanul, 17/29 aprilie, 1977; Arh. Ascanio Damian, Teatrele din
Craiova şi Tg.Mureş, în Arhitectura an XXII, nr. 1 (146)1974, p.14-15.
Adrian Mahu, op. cit., p.2
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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62.
63.
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76.
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
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89.

Eugenia Greceanu, Realizări privind protecţia unor centre istorice din sudul
Transilvaniei (1960-1977), în B.MI. an. XLII, nr. 1, 1973, p.41.
Arh.Primăriei Tg.Mureş, dosar 6/111972, vol.II.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 46, pentru întregul ansamblu.
Arh.Primăriei Tg.Mureş, dosar 6/111970, vol.IV.
Ibidem, vol. VII.
Ibidem, vol.V.
Ibidem, dosar nr. 6/1/1971, vol.II.
Ibidem, dosar 611/1971, vol.VI.
Ibidem, dosar 6/111971, vol.VIII; Registrul de AC. pentru anul 1975.
Arh. Primăria Tg.Mureş, dosar nr. 6/111976, vol. III.
Numărul de apartamente şi locuri în cămine se referă la perioada anilor 19881989.
Arhitectura, an XXI, nr.2 (141), p.15-16.
Cezar Lăzărescu, Urbanismul în România, Bucureşti, Ed. Tehnică,
p.79.
Arpad Koszta, În cartierul „ Dâmbul Pietros" va locui un sfert din populaţia
oraşului Tg.Mureş" în Arhitectura, nr. 2, 1973, p.15-16.
Arh.Arhitect Şef, dosar nr. 37.
Arh. Primăriei Tg.Mureş, dosar nr. 6/111971, voi.V.
Ibidem, voi.VII.
Ibidem, dosar nr. 6/111972, voi.VI.
Ibidem, dosar nr. 6/111072, voi.VII.
Ibidem, voi. VIII.
Ibidem, voi.VI.
Ibidem, dosar nr. 611/1973, voi.I.
Ibidem, voi.I.
Ibidem, voi.V.
Ibidem, dosar 6/111974, voi.II.
Ibidem
Ibidem, voi.IV.
Ibidem.
Ibidem, dosar nr. 6/1/1975, voi.I.
Ibidem.
Ibidem, voi.III.
Ibidem, voi.V.
Ibidem, voi.VI.
Ibidem. voi. VI.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 38.
Arh.Primăriei Tg.Mureş, dosar nr. 6/111976, voi. I.
Ibidem, voi. VII.
Ibidem, voi. VII.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 38.
Ibidem.
Ibidem.
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90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.

Ibidem, dosar nr~ 134.
Ibidem, dosar nr. 62.
Ibidem, dosar nr. 143, 146.
Ibidem, dosar nr. 143.
Arhitectura, 1963/5, p.32-34.
În toate situaţiile, la data realizării s-a trecut anul când blocurile de locuinţe au
fost recepţionate, aceasta presupunând că debutul lucrărilor a avut loc cel puţin
cu un an sau un an şi jumătate în urmă.
Potrivit datelor obţinute la faţa locului.
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Capitolul III

EVOLUTIA CONSTRUCTIILOR
1.1.

'

'

DATE GENERALE

Gândirea arhitectonică în perioada ultimului secol a cunoscut câteva mutaţii
radicale. Un impact major asupra mediului clădit l-au exercitat noile condiţii socialeconomice, precum şi eforturile de refacere de după cele două războaie mondiale. Un
alt factor determinant l-a constituit creşterea demografică, îndeosebi expansiunea din
mediul rural, în bună parte datorită progresului ştiinţei şi tehnicii. În acest interval de
timp, în orientarea arhitecturii apar influenţe specifice noi, generând realizări
arhitecturale proprii, într-o primă fază stilul naţional, devenit stilul „neoromânesc", apoi
noul curent numit în general „modem", preluat cu greutate, după cum s-a mai arătat în
1
volumul precedent, constituind pentru arhitecţii români o adevărată piatră de încercare.
Adoptată, noua formă arhitecturală „modernă" capătă noi valenţe, atât datorită
mijloacelor de construcţie prin cele mecanice, a metodelor noi de construcţie, cât şi
datorită volumului mare de construcţii, acesta generând crearea de noi limbaje ale
arhitecţilor, eliminarea a tot ceea ce era de prisos.
În perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, sesizăm atenuarea
caracterului elitar al arhitecturii, dominant în vremurile trecute, concomitent cu rolul tot
mai hotărâtor al arhitectului pe plan comunitar, încetând să servească doar intereselor
clasei dominante ori ale unor conduceri religioase, laice sau militare. De această dată,
el este solicitat pentru îndeplinirea unor sarcini în dezvoltarea locuinţelor, în realizarea a
tot mai numeroase dotări social-culturale. Aici, remarcăm încă un aspect. În general,
omenirea se bucură de arhitectură prin vizualitatea ei contemplativă, ca pe parcurs să se
treacă la aceea a folosinţei. Formele estetice atrag privirea doar în cazul unor lucrări de
excepţie, uneori alcătuind simbolul oraşului. În schimb, celelalte clădiri, uneori, sunt
considerate realizări tehnice, utilitare, aceste particularităţi având prioritate faţă de cele
expresive.
Căutarea de căi proprii de exprimare în arhitectura contemporană a constituit o
permanentă preocupare. Făcând o sumară retrospectivă a arhitecturii din România,
constatăm că, spre începutul secolului al XX-iea, exista o lipsă de profesionişti
autohtoni, apelându-se în multe situaţii la arhitecţi de peste hotare. Ca o reacţie
împotriva influenţei Apusului, ia naştere stilul neoromânesc, predominant până la Al
Doilea Război Mondial, şi acesta, mai târziu, lăsând loc curentului modem. Constatăm
unele diferenţe în arhitectura românească, generate de existenţa arcului carpatic. În zona
extracarpatică sesizăm influenţa răsăritului, pe când în partea intercarpatică, pe aceea
occidentală, cu toate curentele ce s-au desfăşurat de-a lungul timpului. În perioada
postbelică, arhitecţii din
România şi-au îndreptat privirile spre tradiţiile locale,
realizând lucrări remarcabile. Amintim doar Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, opera
arh. Constantin Săvescu, care a recurs la formele acoperite în pantă repede, ce le
regăsim la vechile clădiri, apoi sediul Palatului Administrativ din Baia Mare, opera
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arhitectului Mircea Alifanti, Tiberiu Benedek şi Alexandra Florian, a cărui oblicităţi ale
acoperişului dau naştere unei siluete aparte.
Oricum, arhitectura este sesizată prin formele ei plastice. Odinioară structura de
rezistentă a constructiilor era ascunsă de numeroasele elemente decorative, ca în
'
'
ultimele decenii să fie expusă, de multe ori fiind un produs estetic. Privitor la mutaţiile
formale şi la formele stilistice, arhitectul Jean Monda constată că ,Jnternaţionalismul
arhitecturii nu reprezintă o unitate culturală, ci mai degrabă o manifestare de mimetism
pe scară planetară, neavând în principiu caracterul superior al unei universalităţi
artistice, însumând valori autohtone. Din păcate, pluralismul morfologic este
deocamdată, în arhitectură, numai un panaceu teoretic. El nu presupune subdiviziuni
stilistice ca acelea ale ordinelor clasice; acestea, din sistem constructiv cum erau la
origine, au ajuns mai târziu componente decorative, adesea străine de structura de
susţinere. 2 Autorul mai remarcă faptul că „Cultura arhitectonică a devenit în ultima
vreme o noţiune curent folosită; ea se referă la fondul de construcţii din fiecare ţară.
Cât priveşte cele contemporane, evitându-se o îngustare estetică sau un provincialism
bazat pe inserţii folclorice, frecvente în formula retro aplicată ici şi colo, arhitectura
poate dobândi viabilitate, atenuându-i-se ceea ce s-a numit peiorativ delirul
. " 3
geometric
.
Dacă în unele ţări din estul Europei locuirea tradiţionalistă a fost păstrată, cu
reabilitarea globală a unor aşezări, în România nu numai că a fost desconsiderată, ci a
fost în parte distrusă. Efectele sistematizării oraşelor şi satelor româneşti nu prezintă o
vorbă în vânt şi numai evenimentele din Decembrie 1989 au stopat fenomenul de
dispariţie al oricărui mod de locuire tradiţional. Aplicarea unor modele de cusături
populare, a unor cioplituri în lemn, pe parapetele balcoanelor sau chiar ale faţadelor în
totalitate din prefabricate, după viziunea puterii, dar şi a unor profesionişti, ar fi
însemnat promovarea tradiţionalismului. Această preocupare a arhitecţilor de a înlătura
anonimatul şi de a ridica calitatea estetică a construcţiilor, fără „apelarea la zorzoane cu
o pretinsă provenienţă din străfundul românesc, ci printr-o arhitectură luminoasă,
primitoare" este percepută de Radu Ioanid, constatând următoarele:"Se pare că
extragerea nediferenţiată a unor elemente arhitecturale din folclor şi transpunerea lor
cu materiale diferite, la dimensiuni diferite, nu poate genera o arhitectură naţională, o
arhitectură reprezentativă. Merită subliniată ideea unei renovări urbane bazată pe o
viziune globală, pe consecvenţă şi continuitate, în contradicţie cu cea a voluntarismului
cu efecte de fragmentare a unităţii urbane". 4 Rămânem la fondul de locuire urbană,
arătând faptul că în anul 1948 a fost desfiinţată „Comisiunea monumentelor istorice",
înfiinţată în anul 1917. La 15 martie 1951, ia fiinţă „Comisiunea ştiinţifică a muzeelor
istorice şi artistice". Însă abia în anul 1959 este creată ,,Direcţia monumentelor
istorice". Timp de aproape două decenii s-au întreprins unele lucrări de restaurare, la
unele monumente cu rezultate remarcabile. Prin Dispoziţia nr. 572 din 19 mai 1970 a
Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, este constituit Comitetul Naţional al
Consiliului Internaţional al Monumentelor şi Locurile Istorice (COMOS), din care fac
parte şi Richard Bordenache, Drăguţ Vasile, Ionescu Grigore. La scurt timp, prin
Dispoziţia nr. 39 din 21 ianuarie 1972 a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, este
instituită Comisia monumentelor istorice şi de artă. Prin Dispoziţia nr. 572, din 19 mai
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1970, a Comitetului de Stat pentru Cultură şi artă, este constituit Comitetul Naţional al
Comitetului Internaţional al Monumentelor şi Locurile Istorice (ICOMOS), din care fac
parte Richard Bordenache, Vasile Drăguţ, Grigore Ionescu. La scurt timp, prin
Dispoziţia nr. 39, din 21 ianuarie 1972, a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste,
este instituită Comisia Monumentelor Istorice şi de Artă. Faţă de alte ţări în care
stalinismul a fost înlocuit cu forme mai îmblânzite, monumentelor li s-a acordat
importanţa cuvenită, în România, îndeosebi după cutremurul din anul 1977, tendinţele
de „modernizare" iau amploare. La 25 noiembrie 1977 s-a desfiinţat şi ,,Direcţia
patrimoniului cultural şi naţionaf', astfel, numeroase şantiere de restaurare ale
monumentelor au fost închise.
În toate locurile, clădirile publice unicate se deosebesc de blocurile cu
apartamente care „- cu toată considerabila lor însemnătate la ridicarea calităţii vieţii prezintă, cu oarecare excepţii, o redusă rezonanţă afectivă" ... " Luându-se în discuţie
problematica stilistică a arhitecturii contemporane, statutul ei estetic, se pune mai întâi
o chestiune de principiu. Pot fi oare actualele clădiri simple, supuse logicii inginereşti
şi unui funcţionalism riguros, confruntate cu vechile monumente de arhitecturi, bogate
în completări ornamentale al căror limbaj descriptiv era plin de conotaţii simbolice,
alegorice ? Este aptă o geometrie spaţială zidită, bazată pe un repertoriu semantic
redus, să genereze satisfacţii intelectuale şi emotive". 5 Şi în perioada postbelică
arhitectura nu a fost lipsită de controverse, ca să nu mai amintim unele omisiuni dar şi
redescoperiri. Important pentru evoluţia acesteia ar fi fost consensul din partea
publicului, deoarece adeziunea acestuia este obiectivă. Noile forme clădite iniţial s-au
lovit de o atitudine refractară a publicului, însă pe parcursul timpului ostilitatea s-a
atenuat, formele reale ale arhitecturii devenind legitime.
Una dintre marile probleme ale lumii modeme a fost cazarea populaţiei, tot mai
numeroasă, cunoscut fiind faptul că în trecut cazarea era, de regulă, în case individuale.
Fără a soluţiona miezul problemei - cazarea populaţiei urbane - casele individuale sunt
înlocuite cu clădirile cu mai multe apartamente, apoi cu blocurile de locuinţe, nu numai
la noi în ţară sau în celelalte din lagărul comunist, ci şi din Occident. Privitor la acestea,
Jean Monda remarcă următoarele: ,.Actualele blocuri multietajate de locuit oferă un
grad superior de confort fără care este greu de conceput umanismul arhitectonic. Un
pas înainte În această privinţă ii marchează introducerea de servicii cvasi-hoteliere În
clădirile cu multe apartamente" ... "Cantine, case de cultură, cluburi, amenajări
sportive şi recreaţionale etc. Îi scot pe locatari din casele particulare, petrecerea
timpului liber în colectiv lărgind orizontul fiecăruia, având un efect unificator, frânând
individualismul excesiv din trecut, favorizând ţelurile sociale Înalte ale vieţii şi
umanismului.
O formulă arhitecturală şi urbanistică intermediară Între casele particulare şi
blocuri este aceea purtând titlul modern de habitat, termen devenit curent după prima
realizare de la Olimpiada de la Montreal din deceniul trecut. Este o aglomerare
compactă de vile suprapuse În trepte, independente, dar legate prin lungi coridoare la
câteva nivele. Unităţile de locuit, cu terase proprii, asigură locatarilor o izolare
relativă; ei nu trăiesc în absolută singurătate, ci se simt solidari cu vecinii de care sunt
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alipiţi şi

cu care formează o comunitate centralizată sui-generis, permiţând relaţii
.znterpersonale "6
.
Constatând situatia stadiului de realizare a constructiilor în cele două mari
'
'
sisteme existente până în anul 1990, autorul mai remarcă următoarele: ,Jn general, sub
domnia capitalului, capacitatea tehnico-financiară nu contribuie, aşa cum s-ar cuveni,
la umanizarea mediului clădit. Fiindcă interesele private (sistemul bancar de investiţii,
manipulările mercantile ale antreprenorilor şi ale promotorilor de operaţii imobiliare
etc.) au drept premisă maximum de pro.fit cu amortizări pe termen scurt. Cât despre
lucrările edilitare, esenţiale pentru o viaţă citadină mai omenească, ele se lovesc de
costul ridicat al exproprierilor, fiind de asemenea întârziate prin formalităţi
administrative şi şicane juridice fără sfârşit.
Cu totul alta este situaţia în ţările socialiste, unde cultul valorilor umane
alcătuieşte baza principiilor de guvernare, fixându-se totodată în conştiinţa publică.
Ameliorarea mediului clădit se datorează aici în primul rând planificărilor şi marilor
investiţii statale în toate categoriile de construcţii. Astfel în România, în ultimele
decenii, multe milioane de locuitori au trecut de la condiţii precare de locuit la un nivel
de confort nesperat înainte, favorabil condiţiei umane". 7 Însă şi în cadrul ţărilor
socialiste noul tip de locuire „Blockhaus" este diferit aplicat. În unele ţări, precum
Cehoslovacia, Polonia şi îndeosebi R.D. Germană, locuinţa colectivă în bloc, a fost mult
timp singura alternativă utilizată de stat, pe când în Iugoslavia o pondere însemnată o
avea locuirea individuală. În schimb, în ţara noastră schimbarea habitatului a cunoscut
formele cele mai agresive, locuirea colectivă, tipizată, atingând şi mediul rural, unde
comasarea şi dezafectarea parţială sau totală a unor vetre rurale, a dus la crearea de
blocuri şi în mediul rural, îndeosebi în centrele de comună.
Deosebit de interesantă devine practica profesională a arhitecţilor în perioada
totalitarismului comunist, din perioada 6 martie 1945 până la 22 decembrie 1989. Ca
urmare a ocupaţiei sovietice şi la noi a apărut „realismul socialist", fără ca acesta să fie
o succesiune culturală firească. După instalarea guvernului procomunist dr. Petru
Groza, la 6 martie 1945, de la o zi la alta, ziarele şi revistele culturale au fost interzise
concomitent cu alte măsuri, ca punerea sub index a scriitorilor, desfiinţarea fundaţiilor
culturale, a cenaclurilor literare etc. În toate instituţiile de cultură au avut loc epurări de
membri indezirabili, care trebuiau să lase loc membrilor devotaţi regimului. Limba rusă
devine obligatorie în licee şi universităţi, celelalte limbi străine pierzându-şi importanţa.
Odată cu începutul anilor 1950 s-a trecut la înfăptuirea „realismului socialist", ca
singura exprimare permisă pentru arhitectura oficială. Statul comunist devine singurul
client şi investitor pentru construcţiile urbane. Este evocată experienţa U.R.S.S., a
celorlalte ţări de democraţie populară, arătându-se „că trecerea de la arhitectura
capitalistă - caracterizată prin lipsa oricărui conţinut de idei şi prin nenumărate
curente individuale, divergenţe, în goană sterilă după forme noi - la arhitectura nouă a
realismului socialist, nu se poate face dintr-o dată, ci necesită o perioadă de tranziţie.
Mai întâi s-a schimbat conţinutul. Temele propuse arhitecţilor erau altele decât vila
luxoasă sau blocul de raport. Societatea nouă construia pentru masele celor ce
muncesc, pentru întreprinderile şi instituţiile statului ce le reprezintă". 8
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În anii 1950-1951, apar primele încercări de a ataca problemele teoretice ale
arhitecturii noi, ca, în jurul anilor 1951-1953, să se poată considera că în linii mari s-a
terminat trecerea de la „arhitectura cosmopolită" la noua arhitectură. Tot în această
perioadă se poate considera că arhitectura din România intră în prima fază a
„realismului socialist", ca metodă de creaţie răspândită în noua arhitectură.
În perioada anilor 1945-1948, efortul constructiv este îndreptat către refacerea
distrugerilor provocate de război, normalizarea vieţii sociale, refacerea economiei. Sunt
avansate preocupări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei, pentru
dezvoltarea sectorului industrial de stat, concomitent cu trecerea la acţiuni de
sistematizare. Primul oraş care a beneficiat de un plan de sistematizare a fost
Hunedoara, în anul 1946. Se trece la realizarea primelor locuinţe muncitoreşti, cum ar fi
cartierele Ferentari şi Floreasca din Bucureşti. Din anul 1949 proiectarea de noi
locuinţe este orientată spre noi direcţii. Sunt realizate noi locuinţe cu deosebire în zonele
centrale, între fronturile construite, prin mijlocirea aşa numitelor „plombări'', având şi
lucrări edilitare ,situaţii întâlnite în marile oraşe Bucureşti, Timişoara, Iaşi sau TârguMureş.

Prin promisiuni de cariere rapide, chiar şi prin transferuri forţate, în scurt timp, o
parte din arhitecţi şi personalul auxiliar, au trecut la realizarea noilor obiective
caracteristice „realismului socialist'', precum Casa Scânteii - o imensă poligrafie în
stilul caracteristic arhitecturii sovietice, ce devine model în ţările din Estul Europei.
Forme caracteristice acestui „stil'', ce este drept, mult simplificate, întâlnim şi la TârguMureş, la câteva blocuri de locuinţe din strada Libertăţii şi B-dul 1 Decembrie 1918,
care au fost prezentate la momentul potrivit. La Plenara a II-a a Uniunii Arhitecţilor se
arăta: „Construcţia de locuinţe este unul din mijloacele ce va contribui atât la
satisfacerea nevoilor materiale (prin asigurarea condiţiilor de locuire, a căror grad de
confort tinde către o permanentă creştere), cât şi a nevoilor culturale de asemenea
mereu crescânde ale oamenilor muncii". 9 În goana după originalitate apar uneori bizare
soluţii, cu dorinţa de a surprinde privitorii, ceea ce a condus, uneori, la diminuarea
semnificaţiei lucrării respective. După cum mai constată Jean Fonda „Clădirile de
rutină, în special blocurile de locuit, îşi păstrează În mare parte forma de paralelipiped.
Totuşi multe dintre ele îşi văd acum adesea însufleţită volumetria, recurgându-se la
planuri frânte, pline de oblicităţi sau curbe, cu diferite alveole precum şi la retrageri
etajate la nivele superioare. O sursă de varietate a apărut recent prin reintroducerea
acoperişuri/or în pantă în locul teraselor plate, multă vreme folosite. Pe lângă aportul
plastic adus de jocul lor de înclinaţii, podurile de sub acoperiş sunt favorabile izolaţiei
termice. Cu toate acestea, din inerţie, se menţin în continuare terasele acoperitoare
contraindicate mai ales în regiuni montane, cu vreme ploioasă şi zăpezi abundente". 10
Destul de repede, arhitectura se doreşte a deveni mai adecvată, preluând câteva
modele din tradiţiile noastre naţionale. Sunt abordate noi soluţii de plan, prin folosirea
tronsoanelor tip, ajungând să se încadreze în parametrii tehnici şi de cost fixaţi să
cuprindă cele mai bune cerinte
, sociale. Încă la Plenara a III-a a Uniunii Arhitectilor
,
, din
anul 1954, se consideră că singura modalitate de a satisface necesarul mereu crescând
de locuinţe este părăsirea procedeelor vechi şi trecerea la adoptarea unor tehnici
avansate. „Singura metodă ce asigură soluţionarea justă a problemelor ridicate de
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caracterul nou, de masă, al construcţiei de locuinţe este elaborarea proiectelor tip.
Numai prin tipizarea proiectelor în întregime precum şi a detaliilor, noi vom putea
asigura creşterea ritmului de proiectare şi de execuţie" ... ''prin tipizare, noi vom putea
crea o bază ştiinţifică pentru industrializarea procesului de construcţii şi ca atare vom
putea contribui la reducerea costului construcţiilor"... „În proiectare, tipizarea trebuie
să se dezvolte pe două trepte, de la tipizarea secţiunilor la tipizarea clădirilor.
Folosirea exclusivă a secţiunilor asamblabile asigură mari posibilităţi de adaptare,
după specificul străzii sau al terenului, şi constituie un progres real, pe toate planurile
faţă de proiectarea „ cu bucata", fără secţiuni tip". 11
Pe lângă lucrările realizate în conformitate cu „realismul socialist" apar şi
primele realizări ale marilor artere cu fronturi uniforme de blocuri, de tip „prospect"
sovietic, construite pentru a masca adevărata textură a oraşelor, zonele semiurbane, cu
construcţii pe parter, situate în loturi mici. Acest gen de construcţii, uneori şi cu P+4
etaje sunt realizate îndeosebi la Bucureşti, pe bulevardele Muncii, Bucureşti Noi, etc.,
dar şi la Târgu-Mureş. Înaintând în timp arhitectul Gheorghe Curinschi Vorona arăta:
,,Deceniul al şaptelea, care inaugurează o altă etapă a dezvoltării arhitecturii
româneşti socialiste, valorifică caracteristicile pozitive conturate în etapa precedentă.
Ele se detaşează îndeosebi în arhitectura de locuinţe datorită faptului că aceasta din
urmă constituie principalul fond construit al aşezărilor omeneşti: îmbinarea cerinţelor
economiei cu confortul (diferenţierea tipului de apartament din punctul de vedere al
confortului), îmbinarea prefabricării, care devine preponderentă faţă de metodele
tradiţionale, cu linia modernă, îmbinarea caracterului de masă cu preocupările pentru
varietatea plastică, rezultată din regimul de înălţime (clădiri cu 5,9 şi 11 niveluri) gama
secţiunilor şi modalităţile de cuplare a lor". 12
Numărul de apartamente convenţionale în mediul urban devine tot mai mare, la
nivel naţional fiind realizate anual: 6000 în anul 1950; 30.0000 în 1966, 120000 în anul
1970, 150.000 în 1975; 300.000 în anul 1980, fiind o etapă în care s-au realizat mai
multe ansambluri rezidenţiale, ce formează unităţi urbanistice complexe, cele mai
multe situate în afara vechilor perimetre construibile (intravilanele) ale localităţilor.
Hotărâtoare pe calea construcţiilor a fost introducerea prefabricatelor pe scară tot
mai largă. La început, această prefabricare s-a limitat la unele elemente de rezistenţă a
construcţiilor, îndeosebi la planşee, la tâmplărie, reprezentând doar 10-15 % din
volumul lucrărilor. În anul 1955, s-a trecut la construirea, în mod experimental a unor
clădiri cu pereţi din blocuri prefabricate.
Înfiinţată în anul 1959, Direcţia de Sistematizare Arhitectură şi Proiectare în
Construcţii (D.S.A.P.C.), a desfăşurat o activitate menită de a aduce transformări
colective, - cele mai multe lucrări fiind destinate oraşului Târgu-Mureş. Centru
administrativ, în anul 1962, Târgu-Mureşul avea o populaţie de circa 73.000 de
locuitori. Zona centrală a oraşului cuprinde larga esplanadă , mărginită de clădiri ce
oscilează între un baroc regional şi secession, piaţă, care, de la început a constituit
obiectul primelor încercări de reconstruire a acesteia. Solicitarea tot mai mare de
locuinţe determină intensificarea lucrărilor, o adâncire a proiectării urbanistice,
precedentele realizări, precum cele din zona centrală a oraşului, ansamblul Mihai
Viteazul - Victor Babeş, constituind adaptări la o situaţie dată. După cum s-a mai
https://biblioteca-digitala.ro

arătat, lipsa, la acea dată, a unei schiţe de sistematizare, ca şi a unei cartări complexe a
localităţii, a creat probleme în reconstrucţia unor zone importante.
Dacă până în anii 1956-1957 s-au realizat câteva noi construcţii în diferite
puncte ale oraşului, ulterior, s-a ridicat şi problema reconstruirii zonei centrale. În anul
1958, s-a stabilit traseul definitiv al fronturilor şi trotuarelor centrului, iar acolo unde era
cazul, s-au ridicat construcţii - plombe. Cu toate că părerile au fost împărţite cu privire
la reconstruirea zonei centrale a oraşului, putem afirma că ea exprimă un specific local,
şi o reuşită în reconstruirea centrului. Intervenţiile în acest spaţiu dintre anii 1959-1962,
prin amplasarea câtorva clădiri (unele, respectiv blocurile de locuinţe, au fost
prezentate), deşi lipsite de un proiect unitar conceput, s-au dovedit a avea un aspect
unitar, dând impresia unui lucru terminat.
Prezentând un interes istoric, cultural şi arhitectural, Piaţa Trandafirilor
constituie un exemplu de păstrare a valorilor trecutului. Legat de această piaţă, acelaşi
Radu Ioanid, face următoarea remarcă: „Urmărirea valorilor spaţiului (dimensiuni,

treceri, deschideri şi dominante etc.) mi se pare a fi esenţială în
acest sens. Lăsând la o parte atâtea exemple celebre pe care istoria ni le oferă ca
alcătuiri specifice realizate printr-o prelucrare continuă a spaţiului mă gândesc la
ansamblul Esplanadei centrale din Târgu-Mureş - exemplu cred de corectă înţelegere a
specificului arhitectural urbanistic in procesul restructurării urbane". 13
Epuizându-se terenurile libere din zona centrală, s-a trecut la crearea de noi
ansambluri, prin organizarea de unităţi urbanistice, însă fără folosirea microraioanelor.
Pentru realizarea unui specific local, proiectanţii au trecut la folosirea cu precădere a
secţiunilor refolosibile proprii, cu schimbarea aspectului clădirilor, prin aplicarea de
balcoane de diferite forme, culori, cornişe, astfel încât fiecare ansamblu să primească un
caracter propriu. Câteva asemenea proiecte refolosibile la Târgu-Mureş sunt prezentate
în revista „Arhitectura" (anul 1973, nr. 2), 14 ele, fiind reîntâlnite în aproape toate
ansamblurile de locuinţe din oraş.
Un rol în ridicarea eficienţei elaborării de noi proiecte îl au cele tipizate în
construcţii. În anul 1967, gradul de utilizare a unor asemenea proiecte, în unele ţări din
sistemul socialist se prezintă astfel: România 13,9%, Cehoslovacia 18,8%, Ungaria
34,9%, Republica Democrată Germană 69/, Polonia 73,1 % şi U.R.S.S. 73,1 %. Acest
grad redus de folosire a proiectelor tipizate în ţara noastră, a dăunat costurilor de
proiectare, concomitent cu prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor de construcţii.
Cât priveşte folosirea secţiunilor refolosibile redăm câteva din acestea. S-a trecut la
sisteme constructive avansate, în raport de natura terenului. Încă anterior anului 1970, sa trecut la realizarea de construcţii înalte, cu pereţi turnaţi în cofraje glisante şi planşee
turnate simultan (cartierele Libertăţii, Aleea Carpaţi, Aleea Cornişa etc). Tot de prin anii
1970-1971, s-a trecut la folosirea panourilor mari prefabricate, într-o primă etapă fără a
avea rezultate mulţumitoare, atât ca aspect, cât şi ca realizare tehnică. Concomitent s-a
trecut la crearea de forme funcţionale noi de apartamente, diferenţiate pe gradele de
confort: I - II - III.

proporţii, legături şi

Note:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ioan Eugen Man, Istorie urbană, III, p.327-340.
Jean Monda, Stilul arhitecturii, p.45.
Ibidem, p. 45.
Radu Ioanid, Urbanizarea în România. Implicaţii social-economice, Bucureşti,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, p.60-63.
Jean Monda, Stilul arhitecturii, p.47.
Ibidem, p.130.
Ibidem, p.131.
Locuinţa în clădiri cu puţine caturi. Cuvântarea lui G. Ousti la Plenara a II-a a
Uniunii Arhitecţilor, în Arhitectura R.P.R, 1954, nr. 6-7,p.4
Ibidem, p.27.
Jean Monda, op. cit., p.44.
Arhitectura R.P.R. 1954, nr. 6-7, p. 8.
Gheorghe Curinschi Vorona, Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, Ed.
Tehnică, 1981, p. 354.
Radu Ioanid, op. cit., p.63.
Arhitectura, an XXI, nr. 2 (141), 1973, p.20-21.
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A. 2.1. CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI BLOCURI DE LOCUINŢE
Locuinţele ocupă

cea mai importantă parte a spaţiului urban. Cu mici excepţii,
ele se întâlnesc peste tot. Le întâlnim şi pe străzile comerciale sau cu birouri, la etajele
superioare; în jurul fabricilor şi uzinelor, în locurile lăsate libere de structura industrială.
Răspândite peste tot, locuinţele diferă unele de altele. Printre clădirile destinate
locuinţelor citadine putem stabili o distincţie fundamentală între cele care nu adăpostesc
decât o singură familie şi cele care grupează mai multe familii, varietatea lor fiind
aproape nelimitată. Imobilele colective variază şi ele de la case ce adăpostesc două sau
trei familii, nedepăşind două sau trei etaje, după cum o să vedem, destul de frecvente în
zonele mai vechi ale oraşului, până la „marile ansambluri'', ale căror blocuri oferă o
locuinţă cu minim de confort şi strictul necesar.
Dezvoltarea economică a Târgu-Mureşului, a celorlalte sectoare de activitate,
din domeniul culturii, educaţie-învăţământ, sanitar etc., care necesitau tot mai multe
braţe de muncă, a determinat creşterea demografică a oraşului, însoţită de dezvoltarea
funcţiei rezidenţiale, îndeosebi prin construirea ansamblurilor de locuit în blocuri.
Numărul apartamentelor construite în fiecare an a fost tot mai mare. Făcând un sumar
bilanţ al apartamentelor construite în perioada anilor 1959-1989, având la bază datele
statistice, Simion Costea, 1 stabileşte următoarele realizări: „ 421 în anul 1959, 402 în
1960, 584 în 1961, 524 în 1963, 864 în 1964, 8685 în cincinalul 1971-1975, 1996 în
anul 1976, 1286 în 1997, 2113 în 1978, 2615 în 1979, 2930 în 1980, 2084 în 1981, 1867
în 1982, 1953 în 1983, 1733 în 1984, 1551 în 1985. Au fost date în folosinţă 9228
apartamente în cincinalul 1981-1985, 1388 în anul 1986, 1271în1087, 1033 în 1988,
543 în 1989 ". După datele oferite de autor, s-ar fi construit un număr de 45071 de
apartamente.
Privitor la numărul de apartamente date în folosinţă în anii 1955-1960, două
însemnări din registrele de autorizaţii de construire, 2 consemnează următoarele: În
registrul din anul 1959, fără a se menţiona adresa, sunt trecute următoarele:
1955 ................. .4 blocuri ................................ .42 apartamente
1956 .................. 5 blocuri ................................. 60 apartamente
1957 ................ „17 blocuri ............................... 360 apartamente
1968 .................. 12 blocuri .............................. 182 apartamente
1959 .................. 22 blocuri ................................. 314 apartamente
În registrul din anul 1960, sunt evidentiate ca date în folosintă următoarele
'
'
blocuri:
7 Noiembrie (azi 22 Decembrie 1989) ... 1 bloc ....... „ ..... 32 apartamente.
Primăriei nr. 3 „ ... „ ..... „ „ ........... „ ... 1 bloc ............. 38 apartamente
Bolyai nr. 1. „ .. „ „ „ ..... „ „ ....... „ ...... 5 tronsoane ....... 36 apartamente
Grigorescu nr. 1. „ ... „ „ .. „ „ .... „ „ ...... 1 bloc ......... „ ... 32 apartamente
Libertăţii nr. 99 ... „ „ ...... „ „ ... „ .. „ .. „1 bloc„ .. „. „ .. „.32 apartamente
Tuşnad nr. 2,4,5 „ „ „ „ ... „ „. „. „ „ ....... 3 blocuri. „ ..... „80 apartamente
-Piaţa Trandafirilor nr.39-41 ...................... 3 blocuri .......... 96 apartamente
-Str. Gh. Doja ... „„ .. „„„ ......... „ .. „ .. „ .. „.1 bloc .. „„ .. „ ... 16 apartamente
-Str.
-Str.
-Str.
-Str.
-Str.
-Str.
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-Str. Universităţii (azi Gh. Marinescu) ......... 3 blocuri ... „ ... .42 apartamente
-Str. Rodnei nr. 91. ................................. 1 bloc„ ........... 12 apartamente
-Str. Ialomiţei ........................................ 1 bloc ............. 24 apartamente
-Piaţa Victoriei nr. 11-13 .......................... 1 bloc ............. 32 apartamente
Total: 23 blocuri
502 apartamente
Întrucât în capitolul destinat blocurilor de locuinţe, s-a efectuat calculul
locuinţelor realizate, fie în blocurile-plombă, fie situate în ansamblurile de locuinţe,
suntem în măsură a face un bilant centralizat al locuintelor construite în blocuri. Pe cele
'
'
două categorii situaţia este următoarea:
A. Blocuri-plombă:
I. Str. Bolyai nr. 1. .......................... „ „ .............. 36 apartamente
2. Str. Bolyai nr. 6 ............................................... 8 apartamente
3. Piaţa Trandafirilor nr. 27-29 „Horea" ................... .36 apartamente
4. Piaţa Trandafirilor nr. 34-35 „Arta" ...................... 32 apartamente
5. Piaţa Trandafirilor nr. 36-38 ............................... 32 apartamente
6. Piaţa Trandafirilor nr. 39-41. ........... „ ............. „ ..32 apartamente
7. Strada Revoluţiei nr. 2 ......... „ ......... „. „ ............ 12 apartamente
8. Strada Ştefan cel Mare nr. 11. ... „ ....................... 12 apartamente
9. Strada Ştefan cel Mare nr. 24 ........................... „16 apartamente
10. Strada Ştefan cel Mare nr. 37 ............................. 15 apartamente
11. Strada Maron Aron nr. 12 ............................. „ .. 29 apartamente
12. Strada Ion Creangă nr. 7. „ ... „ „ ............. „ ....... „ ... 8 apartamente
13. Strada Enescu nr. 4 .................. „„ .... „ .............. 12 apartamente
14. Strada Enescu nr. 4/A ........ „ ..................... „.„ .... 9 apartamente
15. Strada Tineretului nr. 1. ................ „ „ ..... „ ........ .34 apartamente
16. Piaţa Victoriei nr. 11-13 .. „ ... „ ................ „ ........ .32 apartamente
17. Piaţa Victoriei nr. 8 .................. „ ........ „ ...... „ „ .. 8 apartamente
18. Piaţa Trandafirilor nr. 33. „ .. „ ...... „ „ .... „ „ „ „ ...... 32 apartamente
19. Strada Tuşnad nr. 3 ........ „. „ .................. „ ......... 17 apartamente
20. Strada Tuşnad nr. 1. ...... „ „ „ .. „ ................ „ .. „ „ .20 apartamente
21. Strada Tuşnad nr. 2 ... „ .... „„ ......... „ .. „.„„„ ..... „60 apartamente
22. Strada Poligrafiei nr. 6. „ „ .......... „ ..... „ ............... 24 apartamente
23. Strada Primăriei nr. 3 ........................... „ .. „ .. „ .. .38 apartamente
24. Strada Tineretului nr. 4 ..... „ .. „ ........ „ ..... „ .. „ ...... 30 apartamente
25. Strada Libertăţii nr. 67 ..... „. „ ................ „ ............. 8 apartamente
26. Strada N. Grigorescu nr. 1-3 ..... „ ....................... „32 apartamente
27. Strada Victor Babeş nr. l/A .................... „ ........ „.60 apartamente
28. Strada Rodnei nr. 91. ...... „ ........... „.„ ................. 12 apartamente
29. Strada Liviu Rebreanu nr. 19.... .. . ... . . . ... . ... .. ........ 9 apartamente
12 apartamente
30. Strada Năvodari nr. 9-13 .............. „ ..............
31. Strada Bradului nr. 17 ........................................ 12 apartamente
32. Strada Gh. Doja nr. 199/A .............. „ .. „. „ . . . . . . . . . . . . 28 apartamente
Din această categorie de blocuri fac parte un număr de 757 apartamente.
„
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B. Ansambluri de locuinţe. Este categoria cu cele mai multe apartamente, în
ordinea prezentării lor , sunt următoarele:
1. Gh. Doja- Liviu Rebreanu - Piaţa Gării .................. 845 apartamente
2. 22 Decembrie 1989 - Tâmplarilor - Secuilor Martiri. 565 apartamente
3. N. Bălcescu - Ialomiţei - Libertăţii -Armatei .......... .381 apartamente
4. Gh. Marinescu - Dr. C. Ciugudean ......................... .43 apartamente
5. Liviu Rebreanu 21/C - 23/c ................................... 50 apartamente
6. 22 Decembrie 1989 - Constantin Romanu-Vivu ........ .432 apartamente
7. Mihai Viteazul- Victor Babeş ............................... 336 apartamente
8. Aleea Carpaţi .................................................. 1816 apartamente
9. Nicolae Bălcescu - Dorobanţilor. ........................... 260 apartamente
10. Argeşului - Cantemir ......................................... 239 apartamente
11. Bodor Peter ..................................................... 160 apartamente
12. Aleea Cornişa- Victor Babeş - N. Grigorescu .......... 1012 apartamente
13. Vulcan ............................................................ .44 apartamente
14. 22 Decembrie 1989 nr. 1-33; 2-14 ......................... .437 apartamente
15. Rovinari ....................................................... 1.220 apartamente
225 loc. cămine
16. Grădinarilor - Budai Nagy Antal ............................. 940 apartamente
17. Aleea Săvineşti - Libertăţii nr. 60/A-B ..................... .470 apartamente
18. Libertăţii - N. Bălcescu ........................................ 520 apartamente
19. 22 Decembrie 1989 - Gh. Marinescu - Făget. ............. 754 apartamente
20. Piaţa Victoriei nr. 18-25 ....................................... 188 apartamente
21. Mărăşti ............................................................ 138 apartamente
22. 1 Decembrie 1918 - Strâmbă .................................. 340 apartamente
23. 1Decembrie1918-Semănătorilor ............................ 118 apartamente
24. Coşbuc - Constructorilor. ...................................... 344 apartamente
25. Piaţa Republicii - Vişeului ..................................... 344 apartamente
26. Rozmarinului ..................................................... 300 apartamente
27. Piaţa Teatrului .................................................... 256 apartamente
28. Depozitelor - Fabrica de Zahăr. ............................... 150 apartamente
29. Mureşeni ......................................................... 2.014 apartamente
2.264 loc. cămine
29. Dâmbul Pietros ................................................. 9.112 apartamente
30. Unirii ............................................................... 2.130 apartamente
31. Tudor Vladimirescu. Etapa I .................................. 2.590 apartamente
32. Tudor Vladimirescu. Etapa I şi următoarele ............... 14.411 apartamente
În totalitatea lor, ansamblurile de locuinţe din Târgu-Mureş, realizate în perioada
anilor 1945-1989, cuprind un număr de 42.959 apartamente, iar împreună cu blocurile
plombă însumează 43. 716 apartamente.
Documentaţia tehnică a schiţei de sistematizare din anul 1973, dă posibilitatea
cunoaşterii mai multor date privitoare la situaţia clădirilor, respectiv a locuinţelor din
oraş. Privitor la fondul locuibil din anul 1970, 3 situaţia este următoarea:
Suprafaţa locuibilă totală ......................... 757.828 mp .......... 100%, din care:
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Locuinţe

cu 1-2 caturi .... „ .......... .447.334 mp ........... 59%
Locuinţe cu 3 caturi ..................... 26.699 mp ........... .4%
Locuinţe cu 4 caturi ..................... 36.203 mp ............ 5%
Locuinţe cu 5 caturi ................... .193.701 mp .......... 26%
Locuinţe peste 5 caturi ................... 50.891 mp ........... 6%

Starea

clădirilor:

În stare bună .............................. 393.375 mp .......... 52%
În stare mediocră ........................ 188.828 mp ........... 25%
În stare rea ................................. 76.993 mp ........... 10%
În stare insalubră ......................... 98.632 mp .......... 13%
Componenţă:

Cu 1 cameră de locuit. ................. 13115 locuinţe ...... .47%
Cu 2 camere de locuit. ................. 10.755 locuinţe ...... 39%
Cu 3 camere de locuit„ ................ 3.263 locuinţe ....... 12%
Cu 4 sau mai multe camere .............. .444 locuinţe ........ 2%
Echipare cu utilităţi:
Instalatii
, apă ............................ 17.755 locuinte
, ....... 64%
Instalatii
, canal. .......................... 17.755locuinte
, ....... 64%
Instalaţii curent electric ................. 27 .251 locuinţe ...... 9 ,8%
Încălzire:

Lemne, cărbuni ................................ 701 locuinţe ....... 3%
Gaze în sobe ............................. 17.936 locuinţe ....... 65%
Încălzire centrală ......................... 8.940 locuinţe ....... 32%
Aceeaşi sursă documentară, 4

prezintă situaţia clădirilor şi locuinţelor după

scopul în care sunt folosite, datele referindu-se la recensămintele din 15 martie 1966,
din anul 1970 şi din perioada anilor 1970-1973.
În anul 1966 municipiul Târgu-Mureş cuprindea:
În total: 10.387 clădiri (100%), cu 23.073 locuinţe (100%), cu 36.093 camere
(100%) şi 628.739 mp (100%), din care:
10.217 clădiri de locuit (98,3%), 22.686 locuinţe (98,3%), 35.617 camere
(98,7%), 619.374 mp (98,5%).
6.181 clădiri individuale cu 1 locuinţă, (59 ,5% ), 6.181 locuinţe (26, 7% ),
10.039 camere (27,8%), 181.070 mp (26,8%).
3.284 clădiri cu 2 sau mai multe locuinţe (36,8), 11.221 locuinţe (48,6%),
14.362 camere (39,8 %), 271.913 mp (43,2%).
212 clădiri tip bloc (2,0%), 5.284 locuinţe (23%), 11.216 camere (31,1 %),
166.391 mp (26,5%).
Clădiri cu altă destinaţie ce cuprind locuinţe, 100 clădiri (o,9% ), 246 locuinţe
(1,1 %), 323 camere (0,9%), 6695 mp (1,1 %).
Clădiri cu unităţi de locuit în comun, 70 (0,8%), 141 locuinţe (0,6%), 153
camere (0,40%) 2.670 mp (0,4%)
În anul 1970 municipiul Târgu-Mureş cuprindea:
10.278 clădiri (100%), 27.964 locuinţe (100%), 46.777 camere, 767.193 mp.
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10.108 clădiri de locuit (98,2%), 27.577 locuinţe (98%), 46.301 camere
(99,0%), 757.828 mp.
6.109 clădiri cu 1 cameră. 6.109 locuinţe (22.0%), 9.915 camere (21,20/),
178.771 mp.
3.674 clădiri cu 2 sau mai multe camere, 11.043 clădiri, 14.100 locuinţe,
268.963 mp
325 clădiri tip bloc (3,2%), 10.425 locuinţe (37,10%), 22.286 mp (47,6%),
310.994 mp locuibil
100 clădiri cu o altă destinaţie (1,0%), 246 locuinţe (0,8%), 323 camere
(0,7%), 6.695 mp locuibil (0,9%).
75 clădiri cu unităţi de locuinţe în comun (0,8), 141 locuinţe (0,5%), 153
camere, 2670 mp locuibil
Între anii 1970-1973 s-au mai prevăzut:
85 clădiri, 4.342 locuinţe, 9.870 camere, 125.057 mp locuibil.
5
După tipul clădirii şi materialul din care sunt realizate clădirile de locuit, datele
recensământului din 15 martie 1966 prezintă următoarele:
Clădiri

Tip de materiale

Total

Clădiri

10.217

10.005

6.181

3.824

2.171
6.530
118
1.186

2.171
6.530
118
1.186

1.282
3.954
76
869

889
2.576
42
317

17

17

76

76

Cu

de locuit

de locuit
Din care
cu 1-2 sau mai multe apart.
Individuale Cuplate

zidărie cărămizi şi

planşeu

b.a.
Idem, cu planşeu lemn
Din lemn
Din paiantă, chirpici
Din materiale
neidentificate
Cu schelet de b.a, zidărie
din cărămidă

Recensământul

Clădiri

din 1970, pentru

de locuit
Cu zid de cărămidă şi
planşeu de b.a.
Idem, planşeu de lemn
Din lemn
Din paiantă, chirpici
Din materiale
neidentificate
Cu schelet şi zid de b.a

aceeaşi

categorie prezintă următoarele:

10.108

9.785

6.109

3.674

2.168
6.412
113
1.090

2.168
6.412
113
1.090

1.279
3.900
76
854

859
2.518
37
236

17
76

17
76

În ceea ce priveşte gradul de dotare cu instalaţii,

6

pentru recensămintele din

anii 1966 şi 1970 şi prevederile pentru anul 1973, situaţia este următoarea:
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Recensământ Recensământ

instalaţii

15.03.1966

01.01.0970

Prevederi
pentru 1973

22.686

27.577

31.919

3.557

8674

13.016

încălzire centrală

262

262

262

Idem, apă curentă, apă caldă,
canalizare, încălzire centrală
Idem, apă, canal, încălzire

1

1

3
393
8.393
25
4
9.264
392
165
227

3
393
8.393
25
4
9.150
346
149
177

Dotarea cu

Total locuinţe
Cu apă caldă, gaze, iluminat,
canalizare, înc. centrală
Cu iluminat, apă, canal, gaze,

centrală
Apă caldă,

gaze

Idem, apă curentă, canal, gaze
Idem, apă canal
Apă, canal
Idem, gaze
Idem, electrice
Alte situaţii
Fără instalaţii

Făcând

a datelor

recensământului

3
393
8.393
25
4
9150
346
149
177

din anul 1966, constatăm că din cei
619.374 mp. suprafaţă locuibilă, locuinţele cu parter reprezintă 68% din totalul de
locuinţe. Iar din acestea, 90,74% sunt locuinţe compuse din 1-2 camere de locuit şi
numai un procent de 9,3% îl reprezintă locuinţele cu 3 şi peste trei camere de locuit.
80% dintre locuinţe au bucătărie, însă baie au doar 40% din total. Fenomenul poate fi
determinat şi de împărţirea locuinţelor mai mari în 2-3 locuinţe mai mici, deci unele
fiind private de dependinţe, sau prin realizarea de adăugiri de tip „vagon", cu încăperi
independente.
Privitor la echiparea tehnică a locuinţelor, constatăm, totuşi, procentul scăzut, de
0,6%, al locuinţelor fără instalaţii. Majoritatea locuinţelor au instalaţii electrice şi de
încălzire cu gaze, însă cele dotate cu instalaţii de apă-canal reprezintă doar 36,9%.
Structural, majoritatea clădirilor sunt realizate din cărămidă, piatră sau înlocuitori,
planşee din lemn (64,5%) din total, pe când construcţiile realizate în ansamblurile de
locuit cu P+ 3-4 etaje sunt din cărămidă cu planşee de beton armat, pe când cele cu P+ 91O etaje sunt din beton armat.
Recensământul din 1 ianuarie 1970 şi datele preliminare pentru 31 decembrie
1970 indică o suprafaţă locuibilă de 757.828 mp. Ponderea clădirilor cu parter a scăzut
de la 55, 1% la data de 1 ianuarie 1970, la 52,5% la data de 31 decembrie 1970 din
totalul locuinţelor. S-a îmbunătăţit componenţa locuinţelor în favoarea celor cu 2 şi 3
camere. Locuinţele cu 1 cameră au scăzut de la 54% la 4 7,5% la 1 ianuarie 1970 şi la
45,8% la 31 decembrie 1970, cele cu 2 camere cunosc o creştere de la 30,7% la 38,7%,
o

analiză

1
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respectiv la 40,0%, iar cele cu 3 camere au o creştere de la 8,0% la 11,8%, respectiv de
12, 7% la data de 31 decembrie 1970.
Plenara a II-a a Uniunii Arhitecţilor din România, din anul 1954, a pus în
discutie
, realizarea de locuinte
, în blocuri, fie cu regim redus de niveluri de câte P+ 1 etaj,
fie până la cele cu 3-4 niveluri, considerându-se necesară adoptarea unor noi secţiuni
tip de apartamente, variate ca structură şi dimensiuni, corespunzătoare diferitelor
mărimi de familii şi a modurilor de trai, mai confortabile şi mai economice, cu

preponderenţa masivă a apartamente/or unifamiliale ... " Punerea în aplicare a
7

prevederilor plenarei UA, s-a dovedit a fi nerealizată, proiectele prezentate în anul 1955
a fi de „un efort lung, steril, ratat". Un singur proiect, pentru „ un bloc cu 8

apartamente de câte două camere şi duşuri - a fost menţinut pentru refolosire în
1955". 8 Cu parter şi un etaj, proiectul arh. P. Simionescu prezintă două variante: cu
câte 4 apartamente la scară, fiecare apartament având câte 2 camere comandate sau cu
câte 1+112 camere (cameră cu nişă de dormit), grupate în jurul scării (fig. 130). Alte
variante prezintă apartamente cu câte 2 camere, decomandate, cu confort ridicat (fig.
131).
Pornind de la necesitatea creării unor proiecte acceptabile, cu secţiuni
9
refolosibile, I.P .J. Mureş a reuşit să elaboreze câteva asemenea proiecte, după cum
urmează: 1. Secţiunea 111 3222 cu P+ 1O; 2. Secţiunea IIVl/322222 cu P+4; 3. Secţiunea
112/4333 P+4 (fig.132); 4 - Secţiunea 115/3222 cu P+4; Secţiunea IVl/4322 cu P+4
(fig. 133); 6. Secţiunea IV3/3322 cu P+4; 7. Secţiunea IV44/4222 cu P+4; 8. Secţiunea
IV2/3332 cu P+4 (fig. 134); 9 . Secţiunea IV//3222 cu P+4; 10. Secţiunea IV4/3332 cu
P+4 (fig. 135).
Înainte de a trece la prezentarea anumitor tipuri de locuinţe, situate în blocuri de
locuinţe, dar şi în case individuale, considerăm necesar a cunoaşte şi a prezenta unele
aspecte privitoare la ceea ce noi numim locuinţă. Procesul de deteriorare de
„comunizare" a conceptelor legate de locuire este mai lung. La noi în ţară, abandonarea
unui mod de viaţă creat în perioada interbelică, poate fi simţită deja prin anii 1950-1960,
când locuirea urbană colectivă, modelele periferice, cât şi aşa-zisele case rurale, au
contribuit la degradarea raportului dintre casă, aşezare şi mediu.
În general este imposibilă o clasare a zonelor rezidenţiale după tipul locuinţei, cu
atât mai mult, cu cât spaţiul afectat este departe de a fi omogen, existând un amestec al
diferitelor genuri de imobile. Şi totuşi, în interiorul oraşelor se poate schiţa o anumită
zonare a cartierelor de rezidenţă, ţinându-se cont atât de calitatea construcţiilor, cât şi
de cea a locuinţelor.
Aspiranţii locuirii rezidenţiale din ţara noastră, în perioada de după 1945, de
această dată, au probleme în perceperea realităţii, începând de la forma şi dimensiunea
loturilor, până la amplasarea construcţiei, cunoscut fiind faptul, dacă în anii 50 - 60 ai
secolului al XX-iea, suprafaţa loturilor nou create era în medie de circa 500 - 650 mp,
după deceniul al şaptelea, prin măsurile impuse prin lege, suprafaţa loturilor pentru
noile clădiri de locuit, este diminuată până la 100 mp în mediu urban, 150 mp în
localităţile suburbane şi la 250 mp în mediul sătesc cooperativizat, determinând
încălcarea unor norme universal valabile, privitoare la amplasarea construcţiilor,
respectarea distanţei dintre clădiri etc.
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Fig. 130. Proiecte de locuinţe în blocuri, cu camere comandate sau
cu 1.1/2 camere, din anul 1956. „ Arhitectura", 1956/4-5

Fig. 131. Proiecte de locuinţe în blocuri, cu camere decomandate.
„Arhitectura", 1956/4-5
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Sectiune refolosibilă nr. 1/ 1/ 3ll2 P + 10
Sis t~m constructiv: beton armat monol it glisat
Indici de folosm~ă
Nr. total de apartamente :
Apartament 2 camere :
Apartament 3 camere :

Indici spaţial i global i
3275,14
A.d .
297,74
A.c.
1395,68
A. loc. -
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Secţiune refolosibilă nr. 111/1/3llll2 P + 4
.
Sistem constructiv : zidărie portantă - plan~ee prefabricate beton armat

Indici de folosinţă
Nr. total de apartamente :
Aputament 2 camere :
Apartament 3 camere :
Plan nivel curent

30
25

5

Indici spaţ i ali globali
A.d.
1-116,95 m'
A.c.
283,39 m1
A. loc. 763,'40 m'

Secţiune refolosibili nr. 1/2/4333 P + 4
Sistem constructiv : zidăr ie p ortantă - planşee prefabricate beton armat

Indici de folos in ţă
Nr. total de apartamente :
Aparume nt 3 ca mere :
Apartament 4 camere :

20
15

s

Indici spaţiali globali
A.d .
1723,95 m:
A.c.
344,79 m ~
A. loc. 870,45 m ·~

Fig. 132. Secţiuni refolosibile pentru locuinţe ale l.P .J. Mureş, din anii 1972-1973
1 - Bloc din beton armat monolit glisant; 2,3 - Bloc cu zidărie portantă. „Arhitectura", 1973/2
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Secţjune refolosibilă

Sistem constructiv:

or. 1/5/3222 P

zidărie

Indici de folosin~ă
Nr. total de apartamente :
Apartament 2 camere :
Apartament 3 camere :

••• „.""

„ .•.. ,.....

Sectiune

portantă.

+4

plan~ee

prefabricate beton armat

.

Indici spa~lali globali
A.d.
1449,20 m·
A.c.
189,84 m ~
A. loc .
638.75 m ~

20
15

5

•

refolosibilă

nr. 11/1/4312 P

+4

Sist~m constructiv: z idâne portantă, plansee prefabricate beton armat
Indici de folosinţă
Nr. total de apartamente :
Apartament 2 camere :
Apartament 3 camere :
Apartament 4 camere :

Ind ici spatsali global i
A.d .
1391 ,50
A.c .
178,30
A. loc.
647,80

20
10
5

m~
rn ~
m~

5

-· „
r

1

-~• --

·•

.·
,. . . .

....

_.

Fig. 133. Secţiuni refolosibile pentru locuinţe ale l.P.J. Mureş,din anii 1972-1973
4, 5 - Bloc cu zidărie portantă şi planşee prefabricate de beton armat. „Arhitectura", 1973/2
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Sectiune refolosibilă nr. 11/3/3322 P

®

+4

Sist~m constructiv : zidărie portantă -

Indici de folosinţă
Nr. total de apartamente :
Apartament 2 camere :
Apartament 3 camere :

Secţiune refolosibilă nr. 11/4/4222
z i dărie portantă -

Indici de folosinţă
Nr. total de apartamente :
Apartament 2 camere :
Apartament 3 camere:
. .

I

I

I

Indici spaţiali globali
1259,65 m!
A.d.
A.c..
151 ,93 m!
A. loc. 598,40 m!

20
10
10

Sistem constructiv :

· -

prefabricate beton armat

P

+4

plan şee

prefabricate beton armat

Indici spa~iali globali
A.d .
131 S.05 m
A.c.
263.10 m ~
A. loc. 597,30 ml

20
15

s

.l l.

~~r
~ .Y.~~

@

Secţiune refolosibilă

Sistem construct iv :

nr. 11 {2/ 3332 P + 4
- plan~ee prefabricate beton armat

zidărie portan t ă

Indici de folosin~ă
Nr. total de apartamente :
Apartament 1 camere ·
Apartament 3 camere ·

20

5
15

Indici spapal1 globali
A.d .
1347.50 mA.c.
269.50 m ~
A. loc . 648,90 ·m!

Fig. 134. Secţiuni refolosibile pentru locuinţe ale 1.P.J. Mureş,din anii 1972-1973
6, 7, 8 - Bloc cu zidărie portantă şi planşee prefabricate de beton armat.
„Arhitectura", 1973/2
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Secţiune refolosibilă

Sistem constructiv:

+4

nr. 11/7/3222 P

zidărie portantă

Indici de folosin~ă
\ Nr. cotai de apartamente:
'Nr. apartament 2 camere :
Nr. apartament J camere :

®

planşee

-

prefabricate beton armat

Indici spaţiali globali
A.d .
1139.33 m2
A.c.
227,88 m ~
A. loc. 532,65 m2

20
15

5

„
t
ţ-

-

;-

Secţiune refolosibilă nr. 11 / 6/ 3332
z i d ărie portantă -

Sinem comtruct iv :

Ind ici de rolos i nţ ă
N r . total de apartamente :
Nr. apartament 2 camere :
Nr. apartamen t 3 camere :

20

s

15

P

+4

planşee

prefabrica te beton a rm at

In dici spa~iali global i
A.d .
1290,80 mA.c.
258, 16 m'
A. loc.
64-4.80 m 2

Fig. 135. Secţiuni refolosibile pentru locuinţe ale 1.P.J. Mureş,din anii 1972-1973
9, 10 - Bloc cu zidărie portantă şi planşee prefabricate de beton armat.
„Arhitectura'', 1973/2
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Pentru a avea o imagine clară asupra acestei teme, prezentăm câteva exemple de
lotizări, duse la îndeplinire prin realizarea de case individuale, deşi faţă de fondul de
locuinţe creat, acestea reprezintă un procent mai mic.
În preajma anilor 1950, s-a trecut la stabilirea unor amplasamente
corespunzătoare, pentru parcelarea unor terenuri, proprietatea statului român, în vederea
atribuirii acestora locuitorilor oraşului, pentru construirea de noi locuinţe individuale, de
fapt ele constituind zone rezidenţiale modeste, ele alcătuind un fel de centură în jurul
centrului oraşului, fără a avea alte dotări urbane. În unele situaţii cartierele de acest fel
sunt monotone, faţadele sunt austere, spaţiul este sărac şi insuficient, fie că este vorba
de gabaritul străzilor, fie de mărimea camerelor sau de numărul lor într-o locuinţă. O
primă zonă parcelată la care ne referim, este aceea de pe cunoscuta postată „Râtul
Măcelarilor'', mai târziu devenind „Ady Endre'', unde încă de prin anii 1941-1943 s-au
atribuit parcele, pe care s-au construit primele „case ieftine" cu parter. În anul 1950
existau câteva zeci de loturi edificate cu clădiri de locuit, cuprinzând două tipuri, după
cum urmează: 8 case de tipul I, aflate în strada Lebedei nr. 17-31 şi 40 de case de tipul
II, cu pridvor, situate în străzile: 24 de case în strada Bethlen Gâbor, nr. 4-1 O, 20-34, 39, 19-33; în strada Ţesătorilor un număr de 8 case, la nr. 2-8, 1-7 şi în strada
Partizanilor, tot 8 case, la nr. 4-1 O, 20-26. Luându-se în considerare starea de fapt, fostul
Sfat Popular al Oraşului Târgu-Mureş, cu avizul nr. 3287, din 5 februarie 1951, aprobă
schiţa de dezmembrare a terenului aflat în anul 1950 în străzile respective, inclusiv a
străzii Mioriţei, fostă Costa Foru (fig. 136), fiind creat un număr de 81 de parcele, din
care 48 erau edificate. 10
Destul de curând, este întocmită o nouă planşă ce face propuneri de amplasare
de noi clădiri, perimetrul zonei parcelate fiind extins până la strada Rovinari şi
Salcâmilor (fig.137), ce cuprinde 168 loturi. Pe lângă clădirile de locuit deja menţionate,
în planul de situaţie 11 sunt evidenţiate şi cele 16 clădiri din strada Mioriţei, nr. 12-26 şi
nr. 9-23, construite de C.F.R. pentru angajaţii proprii. Sunt evidenţiate clădirile mai
vechi şi propunerile pentru noile clădiri, cu cele două variante: prin împrumut de la
bancă sau cu efort propriu. De regulă cu parter, mai puţine având şi subsol, clădirile
cuplate câte două, constituie locuinţe unifamiliale, simple, cu câte două camere şi
dependinţe. Pe parcursul timpului, majoritatea clădirilor au fost extinse, prin adăugiri,
etajări sau mansardări, astfel încât prin transformările primite, prea puţine mai păstrează
formele iniţial avute.
Câteva terenuri, proprietatea oraşului, din zona străzii Tudor Vladimirescu, 12 în
anul 1958 sunt parcelate, fiind create mai multe loturi, inclusiv noi străzi, astfel, în
strada Tudor Vladimirescu nr. 100-126 un număr de 14 parcele, în strada Păltiniş 25
parcele, în strada Sălişte un număr de 11 parcele, în strada Năvodari un număr de 4
parcele, iar în strada Busuiocului 8 parcele (fig. 138). Suprafaţa parcelelor prezintă
valori între 380-470 mp, fiind suprafeţe adecvate realizării unei clădiri din mediul
urban.
În timpul inundaţiilor din luna mai a anului 1970, zeci de clădiri au fost distruse
în totalitate, altele s-au deteriorat atât de tare încât repararea lor era imposibilă, mai
degrabă necesitând reconstruirea lor totală. Pentru a se putea trece de urgenţă la
construirea noilor case de locuit, Serviciul de Sistematizare şi Arhitectură al
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Municipiului Târgu-Mureş, a întocmit câteva variante de proiecte de noi clădiri de
locuit, cu parter , dar şi cu etaj, iar pentru locuitorii care nu dispuneau de teren adecvat
noii construcţii, s-a prevăzut întocmirea unei lotizări în vederea atribuirii de terenuri.
Amplasamentul ales pentru noul cartier, este cel din strada Remetea, înainte de a ajunge
la intersecţia cu strada Cotitura de Jos, timp îndelungat fiind cunoscut sub numele de
„Cartierul sinistraţilor". Pe acest amplasament s-a creat un cartier ce cuprinde un număr
de şapte străzi şi 9 loturi de casă, fiecare a câte 250 mp. Documentaţia de parcelare a
terenurilor, vizată de Consiliul Popular al Municipiului Târgu-Mureş, vizată cu nr.
15083, din 7 august 1970, este înaintată Notariatului de Stat Judeţean Mureş, Biroul
Cartea Funduară, în vederea înscrierii în C.F. nr. 5704 Târgu-Mureş. 13 Pe loturile nou
create a fost edificat doar un număr de 34 clădiri de locuit, de către locuitori ai oraşului
ale căror case au fost distruse de inundaţie. Un plan de situaţie (fig.139) întocmit în
anul 1974 de către serviciul de resort al oraşului, arată situaţia loturilor din zona
cartierului „Remetea", 14 respectiv cele edificate sau propuse pentru atribuire.
Tot în anul 1958, numita Tokes Iuliana, solicită parcelarea terenului aflat în
proprietate, 15 în zona străzii Lalelelor, acordul de dezmembrare fiind dat cu nr. 8033,
din 13 mai 1958, cu crearea a 16 parcele, din care doar foarte puţine au fost edificate.
De asemenea, în cartierul Mureşeni, în dosul Fabricii de Conserve, s-a parcelat un teren
proprietatea oraşului, creându-se 19 parcele (actuala strada Sudului), 16 şi alte 3 parcele
spre strada Dealului (fig. 140), ale cărei clădiri, de regulă cuplate, au o ţinută austeră,
fără nici un element decorativ.
X

X

X

Pentru ultima parte a perioadei analizate apelăm la Recensământul populaţiei şi
17
locuinţelor din anul 2002, precum şi la unele date oferite de documentaţia ,,Planul
Urbanistic General, Municipiul Târgu-Mureş", 18 întocmit de SC. „Arhitext Intelsoft"
SRL din Bucureşti, ale căror date sunt cele mai apropiate de perioada anilor 1989-1990,
cu prea puţine schimbări de date. La 7 ianuarie 1992, în municipiul Târgu-Mureş exista
un număr total de 57 .282 locuinţe, cu 128.413 camere, suprafaţa locuibilă fiind de
1.899.190 mp. 19 Din cele 57.282 locuinţe, un număr de 56.920 sunt clădiri de locuit.
După modul de locuire, locuinţele situate în blocuri de locuit se află în 67 sectoare de
recensământ, clădirile cu 2 sau mai multe locuinţe înşiruite, cuplate etc, în 5 sectoare,
iar cele individuale cu o singură locuinţă în 38 sectoare electorale.( fig. 141 ). Pentru
aceleaşi tipuri, locuinţele aflate în blocuri de locuit adăpostesc 79,3% din totalul
populaţiei permanente, cele individuale 11 % din acelaşi total, iar înşiruite, cuplate etc,
9,7%. Astfel, procentul de locuire de masă este mai mare decât cel de la Cluj, de 78,9%
şi mai mic decât cel de la Iaşi, de 89%. 20
O analiză a densităţii locuirii, pe variaţia locuinţe/ha şi locuitori/ha, ne arată că
în cazul cu densitate excesivă (>300 locuinţe/ha) se pot crea conflicte sociale; tot la
blocurile de locuit întâlnindu-se şi densităţi de 900- 1OOO locuitori/ha, considerate ca
insalubre. Din practica urbanistică a Europei occidentale, se desprinde faptul că în ariile
cu densitate redusă, sub 30 locuitori/ha, fumizarea de utilităţi şi transportul în comun nu
sunt rentabile. La nivel de oraş revin 11,50 mp/locuitor pentru locuinţe şi 11,94 mp
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raportat la prevederile din gospodării. Reprezentarea grafică (fig. 142), pe cele 110
sectoare de recensământ ale oraşului, dă următoarea situaţie de locuinţe la ha: între O 30 un număr de 25 sectoare; de la 30 - 100 un număr de 42 sectoare; de la 100 - 150 un
număr de 21 sectoare; de la 150 - 300 un număr de 21 de sectoare; de la 300 - 400 un
singur sector.

După forma de proprietate, la 7 ianuarie 1992 situaţia era următoarea:

21

Locuinţe proprietate privată: 39.925, cu un număr de 94.602 camere ş1

1.403.041 mp suprafaţă locuibilă:
Locuinţe proprietate de stat: 16.886, cu un număr de 32.844 camere ş1
481. 900 mp suprafaţă locuibilă;
Locuinţe proprietatea cultelor: 97, cu un număr de 185 camere şi 6070 mp.
suprafaţă locuibilă:

Locuinţe alte forme: 374, cu un număr de 781 camere şi 10971 mp suprafaţă
locuibilă.

La nivel de municipiu, sunt înregistrate 10.335 clădiri de locuit, care, după
perioada realizării lor (fig. 143) se prezintă astfel: 14, 18% realizate înainte de anul
1915; 9,5% între anii 1915-1929; 18,17% între anii 1939-1944; 21,86% între anii 19451960, 12,66 % între anii 1961-1970; 12,37% între anii 1971-1980 şi 9,5% între anii
22
1981-1990, cu o nesemnificativă proporţie până în ianuarie 1992.
După materialul de construcţie al pereţilor exteriori, 27 ,51 % dintre acestea sunt
din cărămidă, cu planşee rigide, în timp ce 62,28% sunt din cărămidă cu planşee
flexibile, 5.67% sunt din paiantă sau chirpici, iar 3,6% din lemn. Raportat la cele 11 O
sectoare de recensământ ale oraşului, date prin PUG. (fig.144), planşa prezintă
următoarea situaţie: clădiri din cărămidă, beton, cu planşee din beton armat - 34; clădiri
din cărămidă, beton, cu planşee de lemn - 29; clădiri cu pereţi din lemn - O; clădiri cu
pereţi din paiantă, chirpici - 1; clădiri din beton armat sau prefabricate de beton armat 46; clădiri din materiale neidentificate - O; clădiri fără date - 0. 23
O analiză mai amănunţită, la nivel de municipiu, la totalul de 10.335 clădiri, se
prezintă astfel :24
Clădiri individuale cu o locuinţă ............................................ 6418, din care
Din cărămidă, piatră cu planşeu de b.a ........................ 1766
Din cărămidă, piatră cu planşeu de lemn ..................... 3997
Din lemn ............................................................. 231
Din paiantă, chirpici ............................................... 364
Din materiale neidentificate ...................................... 60
Clădiri cu 2 sau mai multe locuinţe, înşiruite, cuplate .................. 1845, din care
Din cărămidă, piatră, cu planşeu de b.a ......................... 516
D.m caram1
- - ·d-a cu p l anşeu d e Iemn ............................... 1224
Din lemn ................................................................ 52
D.1n paianta,
· - ch.1rp1c1
· · ................................................... 35
D.m matena
. I e ne1"d entJ"fi1cate ....................................... 18
crd·
· bi oe ................................................................ 1943, din care
a 1n· de tip
Din beton armat sau prefabricate de b.a ........................ 1333
Din cărămidă, piatră cu planşeu de b.a ........................... 585
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Fig. 143. Clădirile de locuit după perioada în care au fost realizate
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Fig. 144. Clădirile de locuit după materialul de construcţie
din care au fost realizate
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Din cărămidă cu planşeu de lemn ... ~·: .. „ .......................... 25
Clădiri din materiale neidentificate ................................................ O
Privitor la casele din paiantă şi chirpici, remarcăm că numărul acestora este încă
destul de mare, fapt ce nu ne surprinde, deoarece în preajma celui de-al Doilea Război
Mondial existau la Târgu-Mureş un număr de 137 de bordeie, număr însemnat dacă îl
comparăm cu situaţia din alte oraşe mai mari din ţară, precum 66 la Bucureşti, 39 la
25
Cluj, 31 la Constanţa, 22 la Iaşi şi 17 la Arad.
În raport de categoria de mărime, din totalul celor 57.282 locuinţe, 51,34 % au
câte 2 camere de locuit; 30,74% sunt cu 3 camere de locuit; 16,4% cu 1 cameră de
26
locuit; 4,74% cu 4 camere de locuit şi 0,35% cu 5 camere de locuit şi peste.
Pe întregul municipiu, locuinţele ocupă o suprafaţă de 1540, 7 ha, revenind 92, 7
mp/locuitor, indice superior altor localităţi din ţară, precum la Iaşi cu 38,22 mp/locuitor,
Baia Mare cu 46 mp/locuitor, arătând şi faptul că indicele minim în Uniunea Europeană
este de 100 mp/persoană. 27
Sintetizând datele privind indicii mp/persoană şi
mp/cameră, dobândim unele concluzii privitoare la confortul de locuire:
Condiţii de confort - ariile cu peste 15 mp/persoană şi de la 1,2 la
pers/cameră, întâlnim în zona centrală, zonele Mihai Viteazul, Libertăţii,
Mureşeni;

Condiţii

de confort mediu - ariile cu 12.15 şi 9-12 mp/persoană şi de la 1 la
1,2 pers/cameră, în cartierele 22 Decembrie 1989, Aleea Cornişa, Unirii;
Condiţii de confort redus - ariile cu 12-15 mp/persoană şi de la 1,2 la 1,5
pers/cameră, se întâlnesc pe porţiuni în cartierele 22 Decembrie 1989, Unirii,
zona industrială, Libertăţii;
Condiţii de disconfort- ariile cu 9-12 mp/pers şi între 1,2-1,5 pers/cameră se
regăsesc în cartierul Dâmbul Pietros, Corneşti, Tudor Vladimirescu, 1
Decembrie 1918.
Condiţii de disconfort grav - ariile cu 9-12 mp/persoană sau cu mai puţin de
9 mp/pers şi peste 1,5 pers/cameră, cum sunt în zonele de pe malul drept al
râului Mureş, zona industrială. 28
X

X

X

După

cum am mai arătat la timpul potrivit, locuirea în comun atât dinaintea
primei conflagraţii mondiale, cât şi în perioada interbelică, deşi existentă, încă ocupa un
loc secundar în raport de construcţia rezidenţială individuală, faţă de care ne-am referit
în volumele anterioare. 29 Realizată spontan şi întâmplător, casa individuală reprezenta
încă un volum însemnat faţă de locuinţa colectivă, grupată în ansambluri mai complexe.
În perioada interbelică, în ţară apar primele cartiere suburbane de locuinţe, ca ulterior să
apară şi ansamblurile rezidenţiale de factură raţionalistă, executate prin anii 1945-1950.
În intenţia de a crea condiţii favorabile pentru realizarea de clădiri individuale, s-a trecut
la crearea unui cadru legal corespunzător, principalul criteriu fiind terenul. Fiind
interzisă circulaţia terenurilor între persoane fizice (din 197 4), autorizarea de noi
construcţii pe terenuri proprietate personală a devenit ca atare sporadică. A doua formă
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de realizare de noi locuinţe, este aceea în regie proprie pe teren proprietate de stat, într-o
primă fază, atribuit în proprietate, apoi în folosinţă veşnică, apoi cu plată. O ultimă
formă de construire a unei noi locuinţe individuale era prin contractarea cu Oficiul
Judeţean pentru Construirea de Locuinţe Proprietate Personală, în anul 1969, de
exemplu, fiind emise 9 acorduri de construire în străzile Apaductului, Sălişte, Păltiniş,
Răsăritului, Ciocârliei etc. Ca atare, casa nouă individuală, ca număr faţă de totalul
locuinţelor realizate, rămâne pe planul secund, numărul acestora scăzând de-a lungul
anilor, ajungând ca în unii ani să nu mai fie autorizate noi clădiri de locuit. Potrivit
datelor din registrele de autorizaţii de construire, între anii 1960-1989, prezentăm mai
30
jos situaţia pe ani, a categoriilor de lucrări de construcţii autorizate:
Anul
Nr. total
Clădiri noi de locuit
Extinderi
Alte lucrări
Autorizaţii
Total P
P+l
P+2
1960
1963
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989

146
144
157
132
188
238
249
358
259
123
175
173
128
147
169
154
156
132
87
80
56
26

5
26
28
31
33
31
61
171
63
19
4

4
26

1

29
21
37
140
38
9

2
7
22
30
24
9
1

2
3
2
1
1
1
3

1

1
9

9

3
3

3
3

49
43
33
37
69
87
99
100
108
42
44
46
16
33
38
62
53
53
44
42
20
7

92
75
76
64
126
120
89
87
88
62
127
127
112
114
130
92
94
76
40
38
36
19

Autorizarea clădirilor noi de locuit era condiţionată. Pe lângă reglementările
aduse privitor la mărimea încăperilor în raport de numărul de camere, noile clădiri de
locuit trebuia să se înscrie, ca formă arhitecturală, într-un anume tipar, specific unei
simple case familiale, fără a avea prevăzute elemente decorative sau finisaje deosebite,
îndeosebi în situaţia când beneficiarul proprietar dorea să solicite împrumut de la stat
{prin C.E.C.). În această situaţie, autorizaţiile de construire trebuia să menţioneze faptul
că noua clădire „nu este de tip vilă".
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Privitor la primele case de „tip muncitoresc", realizate în unele cartiere ale
oraşului, precum în „Râtul Măcelarilor", respectiv în zona străzii Mioriţei, apoi în zona
străzilor Tudor Vladimirescu şi Predeal, s-a făcut o prezentare sumară, ele în forma în
care au fost concepute, de un simplism excesiv, nu prezintă nici un suflu emoţional şi
nici alte valori funcţionale. Pe parcursul anilor, pretenţiile, ca şi capacitatea materială a
beneficiarilor investitori, au devenit mai mari, trecându-se la ridicarea a tot mai
numeroase clădiri de locuit cu 2-4 niveluri, ce cuprind 3-5 camere cu dependinţele
aferente, însă în condiţiile la care ne-am referit.
Din această ultimă categorie de clădiri de locuit, cronologic prezentăm doar
câteva exemple, realizate la Târgu-Mureş, întâmplător, unele fiind creaţia aceluiaşi
arhitect proiectant. Cu AC nr. 100/5889/1971, în strada Govora nr. 20, pe un teren cu o
suprafaţă doar de 151 mp,
s-a aprobat construirea clădirii cu P+l etaj (fig.145.a)
Proiectată de autorul cărţii de faţă, 31 clădirea cuprinde la parter camera de zi (24 mp),
antreul, holul cu scări, bucătăria, baia şi cămara de alimente, la etaj fiind situate cele
două camere - dormitoare, holul cu scări şi un wc. Datorită lăţimii reduse a terenului,
doar de 9,30 cm, cu o înclinaţie a laturilor lungi faţă de aliniamentul străzii, situaţie de
care a trebuit să se ţină cont, locuinţa poate fi considerată ca o reuşită, atât funcţional
cât şi ca arhitectură exterioară. La stradă, faţada cuprinde cele două registre verticale:
cel aflat în dreptul camerelor, la fiecare nivel având câte o fereastră generoasă ca
mărime (2,80 x 1,50 m) şi cel situat în dreptul porţii de acces, mărginit de cele două
profite verticale, colorate, aceasta fiind mai îngustă, la etaj având logia (fig. 145.b ), cu
un uşor ieşind de 40 cm. La rândul ei, pentru a evita o înălţime prea mare a celor două
tăblii metalice, în partea superioară poarta este întreruptă de o grindă cu copertină,
deasupra căreia s-a lăsat loc pentru un luminator cu sticlă ornată.
În strada Argeşului nr. 1-3 (fost nr. lB), în anul 1983, 32 este autorizată (nr.
48/4782/1983) clădirea de locuit, cuprinzând două apartamente (fig. 146.a,b; 147.a).
Potrivit proiectului întocmit de Uniunea Judeţeană a Cooperativelor Meşteşugăreşti
(UJCM) Târgu-Mureş, teh. arh. Hadnagy S. şi Maria Pelea, pe terenul atribuit de câte
100 mp, s-a prevăzut realizarea cuplată a două apartamente, în proprietăţi diferite, ce se
desfăşoară pe un front de 16, 75 m. Ambele apartamente sunt dispuse pe cele trei
niveluri, la demisol având garajul, pivniţa, depozitul de carburanţi, centrala termică; la
parter bucătăria, accesul în locuinţă cu casa scării, camera de zi, nişa pentru servit masa,
baia, cămara de alimente. Dată fiind interdicţia depăşirii mări8mii încăperilor prevăzută
de lege, în vederea obţinerii ocazionale a unei încăperi mai spaţioase, între cameră şi
nişă s-a prevăzut un glaswand, ce poate fi pliat. La etaj sunt situate dormitoarele (3 şi 4),
holul cu scări, băile, debaraua şi accesul la pod. Faţada celor două locuinţe este unitar
tratată (fig. 147.b), însă denotă intenţia de evadare din simplitatea anonimă a altor
edificii. Simetric tratată, faţada principală cuprinde 6 axe, la demisol, având pe axele de
mijloc intrările la cele două garaje, intrările în locuinţe şi lateral ferestrele pivniţelor. În
registrul superior sunt situate ferestrele încăperilor de la parter, cele de deasupra
intrărilor în garaje, constituind galeria acestora. La etaj se află două balcoane, de
lungimi diferite, care împreună cu placajul de scânduri băiţuite, aflat deasupra
balconului mai lung, parcă vin să mai atenueze monotonia formei generale simetrice.
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Pe terenul din strada Amurgului nr. 4 (fig. 148.a,b), cu AC nr. 29/9419/1985,
este realizată clădirea de locuit cu D+P+ 1 etaj, proiectant fiind proprietarul investitor.
Locuinţa cuprinde: la parter holul, care face legătura cu scările de acces la celelalte
niveluri, cu o formă circulară, camera de zi, un dormitor şi bucătăria cu cămara de
alimente, precum şi un wc, iar la etaj 2 dormitoare, baia şi holul. Ca aspect, clădirea se
înscrie în formele deja încetăţenite la multe din clădirile particulare, respectiv crearea
acelor registre verticale, cel aflat în aliniament fiind destinat largilor ferestre ale
încăperilor principale şi cel mai retras, uneori cu 80-120 cm, destinat balcoanelor sau
logiilor. Cu calcan spre clădirea de la nr. 2, latura opusă a clădirii prezintă un joc de
forme realizate în tencuială, ce cuprind şi câteva ferestre, ca în partea posterioară să fie
amplasată casa scării rotundă.
În strada Gen. Ion Dumitrache nr. 5 - 7 (fostă str. Orizontului nr. l/E - I/F), în
anii 1983-1984 este realizată clădirea de locuit, cuprinzând două apartamente cuplate, în
34
baza acordului de edificare dat prin AC nr. 65/4861/1983. Întocmit de către fostul IPJ.
Mureş, arhitect Câmpeanu Constantin, proiectul (fig.149.a,b) prevede realizarea a două
locuinţe cuplate, cu regim de D+P+ 1E, cu intrări şi casa scării individuale. La parter se
află camera de zi, cu un glasvand despărţitor, bucătăria şi dependinţele aferente, iar la
etaj câte 3 camere, holul cu scări, băile şi câte un balcon. Faţada principală (fig. 149.c)
prezintă

Tot în anul 1986 este realizată clădirea din strada Artei nr. 5, fiind emisă AC nr.
35/1009311086. 35 Cu D+P+ 1 etaj (fig.150.a, b), clădirea înscrie un plan de formă relativ
dreptunghiulară, grupată, pentru a se încadra în suprafaţa stabilită ca loc de casă.
Proiectul, întocmit de IPJ Mureş, arh. Cîmpeanu Constantin, prezintă o locuinţă
funcţional concepută, nucleul constituindu-l holul cu casa scării semirotundă, de unde se
face legătura cu restul încăperilor. La parter se află 2 camere cu celelalte dependinţe
aferente, iar la etaj încă 3 camere, baia, o debara şi balconul. Spre stradă, faţada
principală este dominată de corpul rotunjit al casei scărilor (fig.150.c ), ce separă cele
două registre laterale: cel din partea dreapta, destinat ferestrelor spaţioase ale camerelor
şi cel rezervat intrării şi balcoanelor de colţ.
Încheiem descrierea casei individuale de locuit cu clădirea din strada Ulciorului
nr. 14 (fig.151.a,b). A fost construită în baza AC nr. 34110129/1986 36 şi a proiectului
nr. 1063/1986 întocmit de IPJ Mureş, arhitect fiind Constantin Câmpeanu. Desfăşurată
pe trei niveluri, DP 1 etaj, clădirea se compune din 4 camere cu dependinţe, cu o
funcţiune interioară reuşită. Existenţa teraselor, a balcoanelor şi a jocului de volume, în
retrageri sau în forme curbate (fig. 151.c), precum şi utilizarea diferitelor materiale la
finisajul exterior al clădirii: tencuiala, piatra naturală, lemnul, conferă clădirii o notă
aparte. Remarcabilă faţada dinspre strada Ulciorului, al cărei aliniament este străpuns de
corpul casei scărilor, îmbrăcat în piatră naturală, a cărui acoperiş independent tratat, cu
pante repezi, străpunge panta moderată a acoperişului clădirii.
Note:
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Fig. 145. Clădirea de locuit din strada Govora nr. 20.
a - Plan parter; b - Plan etaj; c - Starea actuală
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Fig. 146.

C l ă direa

de locuit din strada Argeşului nr. 1-3.
a - Plan demisol; b - Plan parter
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Fig. 148. Clădirea de locuit din strada Amurgului nr. 4.
a - Plan parter; b - Plan etaj; c - Starea actuală
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Fig. 149. Clădirea de locuit din strada Gen. Ion Dumitrache nr ..)-'1
a - Plan parter; b- Plan etaj; c - Starea actuală
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Fig. 150. Clădirea de locuit din strada Artei nr. 5
a - Plan parter; b - Plan etaj; c - Starea actuală

https://biblioteca-digitala.ro

~·:.i~".i:
„~_. ·

·.

!;_.)\J

.:

°fl<"'"

-.

c
Fig. 151. Clădirea de locuit din strada Ulciorului nr. 14

a - Plan parter; b - Plan etaj; c - Starea
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B 3.1. CONSTRUCTII
DE INTERES COMUN
'
Dotările

social-culturale din perioada analizată, ca instituţii publice menite a
asigura deservirea populaţiei, cu o anumită utilitate după profilul lor funcţional, pot fi
grupate în următoarele categorii: administrativ-politice, tribunal; instituţii financiarbancare, poştă, CEC, ADAS; educaţie-învăţământ pentru toate gradele; instituţii de
cultură: cluburi, case de cultură, biblioteci, cinematografe, teatre etc.; ocrotirea sănătăţii:
creşe, dispensare, policlinici, spitale, farmacii etc.; cultură fizică şi sport: stadioane,
bazine de înot, săli de sport, popicării etc.; turism: hoteluri, moteluri, hanuri, cabane
etc.; construcţii pentru telecomunicaţii, precum gări de cale ferată, navale etc.
Construirea acestor dotări s-a efectuat în conformitate cu actele normative
existente la acea vreme şi în raport de numărul de locuitori al localităţilor. Proiectarea
dotărilor social-culturale s-a concretizat - în afară de lucrările aferente noilor
ansambluri de locuinţe - şi prin proiecte cu amplasamente în ansamblurile existente.
După cum am mai văzut, încă din anii 1956-1957 zona centrală a oraşului a constituit
punctul de atracţie urbană, în care, pe lângă blocurile de locuinţe au fost realizate şi
unele construcţii social-culturale, cum a fost cinematograful „Arta" cu 800 de locuri,
sediul DSAPC Mureş, Banca de Stat, hotelul „Transilvania'', Sala „Studio'', ca, pe
parcursul deceniilor, să fie realizate şi alte dotări, cum ar fi hotelul „Grand'', hotelul
„Continental'', Teatrul de Stat, clădirea telefoanelor etc.
Nu intenţionăm să prezentîm toate dotările social-culturale realizate în oraş, din
unele categorii fiind numeroase (îndeosebi cele din domeniul educaţie - învăţământ), în
cele mai multe situaţii acestea având planul şi forma exterioară relativ identice, pornind
de la proiectele tipizate adaptate în raport de amplasament. De aceea, ne oprim doar la
câteva edificii mai cunoscute.

3.2.

Construcţii

administrative, sedii de

Faţă

instituţii

etc.

de alte localităţi urbane din ţară, la Târgu-Mureş nu s-a mai considerat a fi
necesară construirea de clădiri administrative, locale sau judeţene, ele fiind realizate
încă din prima parte a secolului al XX-iea. De altfel, încă din anul 1649, documentele
menţionează existenţa „Casei Consiliului" (Primăria) care era situată în incinta cetăţii,
fiind o construcţie din cărămidă, ea fiind amintită şi în anul următor. 1 Au urmat şi alte
localuri, până când, în 1907, se va da în folosinţă noua Primărie din Piaţa Victoriei nr. 2,
iar în anul 1942 şi Prefectura din Piaţa Victoriei nr. 3, vechiul sediu din strada Bolyai,
realizat în secolul al XVIII-iea, fiind insuficient ca spaţiu şi situat în afara noului centru
civic. Prin urmare, vom analiza doar unele sedii noi de instituţii publice.
Sediul Institutului de Proiectare Judeţean Mureş, fost DSAPC Mureş, în prezent
(SC. „PROIECT" SA), din strada Tineretului nr.2. 2 Clădirea a fost realizată în anii
1958-1959, autorul ei fiind arhitectul Emil Truţă. Este o clădire cu S+P+4 etaje,
concepută în forme moderne (fig. 152), fiind amplasată între actuala Primărie şi sediul
Sindicatelor. A fost realizată în baza AC nr. 35119950/1958, emisă de către fostul Sfat
Popular al Oraşului Târgu-Mureş. Planul clădirii este simplu. La parter are o formă
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aproape dreptunghiulară, cu o lungime de aproximativ 35 m şi o lăţime interioară de
22,80 m. La capătul dinspre Primărie se mai află un corp de clădire, retras cu aproape
4,80 m, în al cărui spaţiu se află holul de acces cu scări, care fac legătura între nivelurile
clădirii, precum şi cu spaţiul restaurantului de la parter. La 12,42 m distanţă de peretele
dinspre stradă, paralel cu acesta, se află un perete portant longitudinal, el delimitând
corpul de clădire dreptunghiular de la nivelurile superioare, unde se află birourile şi
atelierele de proiectare, precum şi grupurile sanitare. Restul spaţiului de la parter îl
constituie anexele restaurantului, cât şi unele spaţii pentru birouri, cabină poartă. La
capătul opus al clădirii, perpendicular pe acesta, se mai află o aripă, îngustă şi lungă, cu
destinaţia de ateliere de proiectare şi sală polivalentă. În această parte de clădire se află
accesul principal, din al cărui hol, printr-o scară în două rampe, se ajunge la nivelurile
superioare ale clădirii, iar printr-o altă scară, secundară, la subsol.
În anii 1972-1973, clădirea este extinsă, până la masiva clădire a Sindicatelor,
fiind realizată o adăugire cu P+ 3 etaje, folosită ca birouri, lucrare pentru care Consiliul
Popular al Consiliului Popular al Judeţului Mureş şi-a dat acordul cu nr. 43, din 10
februarie 1972.
Realizată pe o structură de beton armat şi zidărie din cărămidă, planşee din beton
armat monolit, ca aspect, clădirea înscrie forme modeme (fig. 153). La faţada dinspre
stradă sesizăm cele două mari registre ale corpului principal: parterul înalt, datorită
spaţiului cantinei, delimitat de chenarul ieşit din linia faţadei cu circa 80 cm. La rândul
său acesta este mărginit de alte două spaţii, cel situat la mijloc formând marele panou de
sticlă ce iluminează natural sala şi lateral, mult mai înguste, cele două deschideri
mascate de un panou traforat confecţionat din elemente ceramice. Deasupra se înalţă
cele trei niveluri ale clădirii, al căror parament este împărţit prin nuturi în forme relativ
pătrate, cele destinate golului ferestrelor, ce formează 8 axe, fiind delimitate de un
profil îngust şi simplu. Spre stradă la adăugirea ulterior realizată, se află fereastra ce se
înalţă pe toată înălţimea clădirii.
În anii 1961-1962, este realizată filiala „ Băncii Naţionale", din Piaţa
Trandafirilor nr.50, fostă Banca de Stat,3 în locul unei clădiri mai vechi, demolate
(fig.154 ). Autorul clădirii este arhitectul Mircea Damian. Construcţia, atât prin
program cât şi prin poziţia sa în sit, s-a desprins de expresia exterioară a lucrărilor
realizate până atunci (fig. 155.a). O sumară descriere a clădirii ne face cunoscut
edificiul: „ Proiectul rezolvă cerinţele temei înscriindu-se pe un teren dificil: .fi'ont de
faţadă foarte scurt; adâncimea terenului foarte mare, cu pantă; spre dreapta, o clădire
cu calcan; spre stânga, o clădire foarte apropiată.
Clădirea se compune din două părţi distincte funcţional: un corp etajat, în faţă,
cu P+ 2 niveluri şi un corp numai pe parter, în spate. Etajele cuprind birourile
inspectorilor bancari (în sectoarele industrial, comercial, agricol, salarii, marcare) şi
birourile direcţiei. Corpul din spate cuprinde: sala de operaţiuni pentru 42 funcţionari
operatori la ghişeu, 4 casieri şi un grup numărători ". 4
Cuprinzând trei niveluri (fig. 155.b ), faţada principală a clădirii, este împărţită în
cinci registre verticale, delimitate de profile înguste la etaje, care par a fi o continuare a
stâlpilor de susţinere de la parter. La capătul dreapta al clădirii, la parter, se află intrarea
în curte, restul spaţiilor de la parter având intrări ce fac parte din panoul vitrinei. Pe
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înălţime, fiecare registru, la rândul lui împărţit vertical şi orizontal de profile mai
înguste, înscrie forme dreptunghiulare, cu colţuri rotunjite, destinate ferestrelor şi
panourilor decorative, pe când etajul II este marcat doar de ferestrele pătrate. Un
acoperiş, a cărui pantă frântă se asemuieşte cu acoperişurile celorlalte clădiri din zona
centrală, cu învelitoare din ţiglă, încheie faţada clădirii.

În strada Crizantemelor nr. 8, se află clădirea ce adăposteşte Arhivele Statului,
5
Judeţul Mureş, în prezent Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Mureş. Clădirea a
fost realizată în anii 1976-1978, inaugurarea având loc la 8 decembrie 1978. A fost
construită pe un teren atribuit de Consiliul Popular al Municipiului Târgu-Mureş, ce
forma proprietatea statului român. Clădirea este dispusă pe patru niveluri: subsolul,
parterul şi etajele I şi II. În plan, edificiul înscrie două mari forme dreptunghiulare,
aceea principală de 30,63 x 1O,75 m, destinată depozitelor mai mari şi altora mai mici,
grupurilor sanitare, şi a doua mai redusă de 27,95 x 7,00 m, situată spre stradă, destinată
birourilor, sălii de lectură şi unor depozite mai mici. Spre capătul aflat spre imobilul de
la nr. 6, clădirea are o retragere de 3,60 m. În partea opusă se află casa scării, remarcată
prin forma sa alungită, cu capăt teşit, latura mai lungă având o mărime de 6,82 m

(fig.156.a,b ).
În totalitatea sa, clădirea înscrie forme arhitecturale modeme (fig. 156.c). Faţada
principală cuprinde un număr de 8 axe, destinate ferestrelor, şi doar la axa a doua de la
parter se află intrarea în clădire. De fapt, faţada principală prezintă două registre
orizontale: cel destinat parterului şi cel al etajului I, ultimul formând un câmp, ce
conţine 8 registre conturate de câte un profil simplu, în care sunt câte două ferestre, de
la parter şi de la etaj. Etajul li, prin forma ce o prezintă, aidoma unei mansarde, cu o
pantă accentuată şi învelitoare de ţiglă, prin existenţa golurilor ferestrelor, formează un
joc de volume, cu un contur puternic ieşit în evidenţă, deasupra fiind acoperişul cu
înclinaţii mai modeste. La colţul dreapta al clădirii, pe unul din pereţii casei scărilor şi la
capătul corpului principal de clădire, pe toată înălţimea, se află două mozaicuri ce
reprezintă scene istorice şi personalităţi ale trecutului istoric al poporului român.
Cantina studenţească, din Aleea Cornişa nr. 26, face parte din ansamblul
studenţesc, care cuprinde şi căminele studenţeşti. În partea de sud, micul ansamblu este
delimitat de strada Nicolae Grigorescu, la vest de cornişa celei de-a doua terase a
Mureşului, iar spre est de cartierul clinicilor. Într-o primă fază, complexul studenţesc
cuprindea doar două cămine, ce fac front spre strada Nicolae Grigorescu, după care s-au
realizat şi următoarele (fig. 157 .a,b,c; 158.a,b ). Cantina a fost realizată după proiectul
cantinei din Timişoara, fiind refolosit cu unele modificări neesenţiale la spaţiul
depozitelor şi la centrala termică, autorul fiind arhitectul Bir6 Gabor de la D:S.A.P.C.
Mureş,

Destinată să deservească

cei 1516 studenţi câţi s-a preconizat să fie în căminele
din ansamblul studenţesc, cantina a fost proiectată pentru 1200 mese. Este dispusă pe
trei niveluri, la subsol s-au prevăzut: centrala termică, staţia de hidrofor, depozite; la
parter: depozite, încăperi preparare, birou, grupurile frigorifice, etc, iar la etaj sala de
mese, grupul sanitar. Iniţial, potrivit proiectului, la faţadă stâlpii exteriori erau în culori
închise (mozaic spriţuit), câmpul dintre stâlpi în culoare galbenă cu nuturi în tencuială
de culoare albă, registrele orizontale de la etaj în alb, iar plinurile de pe faţadele laterale
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Fig. 152. l.P.J. Mureş, fostă D.S.A.P.C. Mureş, din strada Tineretului nr. 2.
a - Plan parter; b - Plan etaj I; c - Plan etaj III. Releveu al SC."PROIECT" SRL, din 2008

https://biblioteca-digitala.ro

c

Fig. 153. 1.P.J. Mureş, fostă D.S.A.P.C. Mureş din strada Tineretului nr. 2.
Starea actuală

Fig. 154. Banca

Naţională

din

Piaţa

Trandafirilor nr. 50.

Vechea clădire demolată
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Fig. 155. Banca Naţională din Piaţa Trandafirilor nr. 50.

a - Planul de

situaţie ;

b - Starea
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Fig. 156. Arhivele Naţiona le din strada Crizantemelor nr. 8
a - Plan parter; b - Plan etaj, după un releveu din 2007; c - Starea actuală
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Fig. 157. Cantina şi ansamblul studenţesc. a - Planul de situaţie;
b- Plan parter; c - Plan etaj; după ,,Arhitectura", 1964/1, d - Starea actuală
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Fig. 158. Ca ntina şi ansamblul studenţesc . a - Cantina studenţească, perspectivă;
b - Perspectiva ge nerală a ansamblului studenţesc şi a cartierului învecinat
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Fig. 159. „Poşta mare" din Piaţa Victoriei nr. 17.
a - Planul de situaţie; b - Starea anterior anului 1980
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Fig. 160. „Poşta mare" din P iaţa Victoriei nr. 17. Starea actuală

Fig. 161. Clădirea poştei din Piaţa Mărăşeşti nr. 15. Plan de situaţie

https://biblioteca-digitala.ro

în culoare portocalie. 6 În pre?:ent~clădirea prezintă o altă formă de finisare (fig. 157.d),
dominată de culoarea roşie.
Între anii 1968-1970, este realizată clădirea „ Palatului Telefoanelor", sau Poşta
mare", cum o definesc localnicii, aflată în Piaţa Victoriei nr. 17 (fig. 159.a,), autor
fiind arh. Mircea Damian. A fost realizată pe terenul dobândit de Administrarea
Direcţiei Regionale PTTR Mureş, 7 de la Întreprinderea de Gospodărie Comunală şi
Locativă, respectiv Sfatul Popular al Oraşului Târgu-Mureş· prin Decizia nr. 58/1968 a
Sfatului Popular al Regiunii Mureş Autonomă-Maghiară. O imagine realizată la scurt
timp după ce a fost realizată clădirea, înfăţişează şi vechea clădire cu etaj alăturată,
demolată cu ocazia realizării blocurilor de locuinţe din B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 113. (fig.159.b). Este o clădire impunătoare, atât datorită celor 8 niveluri, cât şi înălţimii
mari a încăperilor tehnice sau a celor de deservire a publicului. Datorită volumului şi
impactului estetic ce-l oferea, clădirea a fost amplasată la capătul străzii Gh. Doja,
constituind un capăt de perspectivă. Faţada, de o regularitate ritmică este împărţită în 4
registre verticale, despărţite de profile înguste de culoare albă, ale căror goluri de
ferestre sunt intercalate de panouri albastre (fig.160). Reuşit este decorul în piatră
naturală de la parterul clădirii.
Mult mai târziu, în Piaţa Mărăşeşti nr. 15, în anii 1990 - 1993, avea să se
construiască încă o clădire a telefoanelor, actualul SC „ROMTELECOM", (fig. 161 ), al
cărei amplasament a fost ales tot pentru a crea un capăt de perspectivă a pieţei cu vedere
dinspre Piaţa Republicii şi strada Mărăşti. Terenul de 1OOO mp, a fost dobândit de
Direcţia Judeţeană de Poştă şi Telecomunicaţii Mureş, de la Primăria Municipiului
Târgu-Mureş, prin Decizia nr. 330, din 29 august 1990,8 însă formele pregătitoare au
fost iniţiate înainte de anul 1989. Pe două laturi, piaţa Mărăşeşti are construcţii,
îndeosebi clădiri de locuit cu parter, în partea posterioară a noii clădiri fiind vechea
fabrică de hârtie foto, iar mai recent, blocul de locuinţe cu P+9 etaje. 9 Odată cu
construirea poştei, câteva clădiri din strada Chinezu au fost demolate, dând posibilitatea
creării unor spaţii largi, plantate, inclusiv locuri de parcare. Clădirea se remarcă prin
faţada principală, care, deasupra registrului înalt al parterului, paramentul este striat
vertical prin 17 deschideri înguste, terminate arcuit sub cornişă (fig. 162), conferind
supleţe şi ritmicitate.
3.3.

Construcţii

pentru ocrotirea

probabil încă din secolul al XVI-lea, la Târgu-Mureş, este
amintită existenţa unui „xenodochium", vechiul hospital „Sfântul Spirit", care, potrivit
unui act relativ târziu, la 1 februarie 1511 primeşte terenuri în satul Şăuşa din judeţul
Mureş. Ceva mai târziu, la 21 ianuarie 1812, este inaugurat primul spital din oraş şi al
1
doilea din ţară, ca, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea să se construiască mai
multe unităţi spitaliceşti.
În sistemul organizatoric al ţării noastre dintre anii 1945-1989, existau mai multe
tipuri de unităţi sanitare, care grupate formau spitalul unificat. În cadrul acestuia există
două tipuri mari de unităţi: unităţi pentru bolnavii ambulatorii şi pentru bolnavii ce
necesită tratament special. Din prima categorie fac parte dispensarele şi policlinicile,
Cu vechi

tradiţii,

sănătăţii
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acestea din urmă fiind construite în funcţie de numărul consultanţilor posibili. În
schimb, spitalul general are un caracter deosebit de activ, cu o dotare amplă, oricând
fiind gata să facă faţă unor situaţii mai deosebite.
Una dintre cele mai însemnate realizări de construcţii din municipiul TârguMureş, din categoria celor de interes în comun, şi, cu deosebire din domeniul sănătăţii,
2
este Spitalul Judeţean. Aşa cum am mai văzut, Târgu-Mureşul
are vechi tradiţii în
domeniul sanitar, de-a lungul veacurilor, aici, construindu-se mai multe asemenea
aşezăminte spitaliceşti, clinici etc. În partea de sus a oraşului, în străzile Mihai Viteazul
şi Gh. Marinescu, se află majoritatea dotărilor sanitare, între care amintim fostul spital
militar, în prezent Clinica de Ortopedie, Clinica Medicală III, Clinica de Radiologie,
Clinica de Urologie, Clinica de Oncologie, Clinica O.R.L, precum şi importanta
Universitate de Medicină şi Farmacie.
În această zonă, între anii 1975-1980, cu unele stagnări, avea să fie realizat
edificiul noului Spital Judeţean Mureş, 3 cu 1200 de paturi, cuplat cu cele două
policlinici, pentru adulţi şi pentru copii, devenind unul dintre cele mai însemnate
aşezăminte sanitare din ţară. S-a realizat în baza AC nr. 69/795011975 emisă de fostul
Consiliu Popular al Municipiului Târgu-Mureş, valoarea lucrărilor autorizate fiind de
112.100.000 lei. 4 Terenul, ce forma proprietatea statului român, este situat între incinta
UMF, pădurea oraşului, cimitirul comunal şi zona imobilelor din strada 22 Decembrie
1989. Odată cu construirea spitalului şi a ansamblului de locuinţe „ Gh. Marinescu - 22
Decembrie 1989 - Făget", s-a realizat şi prelungirea străzii Gh. Marinescu, asigurânduse astfel legătura cu zona centrală a oraşului (fig.163.a). Situat în strada Gheorghe
Marinescu nr. 50, edificiul spitalicesc formează o masă clădită pe un plan aproape
cruciform, ce se înalţă peste 1O niveluri, completată cu volume mai joase, cu 3
niveluri, care închid câteva curţi interioare. Rezolvarea funcţională a tuturor serviciilor
care compun spitalul, relaţiile funcţionale dintre servicii etc, sunt puse în valoare de
soluţia arhitecturală adoptată. Desigur, soluţiile arhitecturale pentru un spital sunt
multiple, un tip fiind cel cu plan în formă de bară; cu două bare paralele şi articulate, cu
curţi interioare; în sistemul triplu tract, cu sau fără curţi interioare; în formă de cruce,
precum la Târgu-Mureş, etc (fig.164.a,b).
Important edificiu din domeniul sanitar este Policlinica II, din strada
Semănătorilor colţ cu 8-dul 1 Decembrie 1918. La începutul anului 1968, documentaţia
de expropriere a celor 7773 mp teren necesar şi 1126 mp construcţii, era pregătită
pentru a fi înaintată spre aprobare, acordul şi fiind dat prin Decretul nr. 386, din 6 mai
1968. Terenul şi construcţiile trec în proprietatea statului român, în vederea construirii
unei policlinici şi stomatologie. 5 Cu această ocazie s-a întocmit şi planul de situaţie al
terenului aferent, cu indicarea construcţiilor ce urmau a fi demolate (fig.165), în marea
lor majoritate formând anexe gospodăreşti, aparţinătoare imobilelor din 8-dul 1
Decembrie 1918 (fostă strada Lungă) şi din strada Tudor Vladimirescu (fig. 166).
Autorizaţia pentru executarea lucrărilor nr. 260/14236/1968, în valoare de 8.614.800 lei,
prevede realizarea policlinicii, formată din două corpuri dreptunghiulare, paralel
amplasate care în partea dinspre strada Semănătorilor sunt articulate, printr-un coridor
de legătură, ca în partea opusă să fie amplasată clădirea clinicii de stomatologie.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 162. Clădirea poştei din Piaţa Mărăşeşti nr. 15. Starea actuală

Fig. 163 . Spitalul judeţean Mureş din strada Gh . Marinesc u nr. 50
Planul de situaţie
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a

b

Fig. 164. Spitalul judeţean din strada Gh. Marinescu nr. 50.
a,b - Starea actuală
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Fig. 165. Policlinica li. Planul de situaţie cu propunerile de
expropriere ş i demolare construcţii
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construcţii

demolate

a

b
Fig. 167. Policlinica li din strada Semănătorilor .
a - Policlinica; b- Stomatologia. Starea actuală
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Corpul principal, format de cele două clădiri, este o construcţie cu S+P+2 etaje
(fig. 167.a),
3.4.

Construcţii

de cultură

În perioada de după anii 1945, apariţia „realismului socialist" nu a fost o
succesiune culturală firească şi nici o dezbatere culturală. Încă în perioada de după anii
1950, teatrului, ca instrument de răspândire a culturii, i s-a redus rolul avut, probabil şi
pe considerente valorice, în locul acestuia fiind găsite şi alte forme de concretizare
materială, îndeosebi prin apariţia caselor de cultură. La noi în ţară, casele de cultură sunt
expresia noii culturi de masă, de-a lungul deceniilor acestea căpătând diferite posibilităţi
de compunere a spaţiilor şi a valorilor, în raport de curentul artistic aflat la „modă" şi de
cerinţele de încadrare în ansamblul urbanistic.
Sub pretextul nevoii unei arte „omenoase", inteligibile pentru toţi, tot ceea ce
venea din occident era considerat ostil şi, ca urmare, înlocuit cu cele de tip sovietic sau
marxist. Nici arhitectura nu a scăpat schimbării, întrucât nu puţini arhitecţi au devenint
propagandişti ai „realismului socialist", creând o arhitectură oficială, în care investitor
era statul comunist. Au fost create edificii etalon pentru diferite ramuri ale culturii şi
aici amintim marea poligrafie a „Casei Scânteii", o imitaţie a clădirilor înalte din
U.R.S.S, cinematograful „Înfrăţirea dintre Popoare" din Bucureşti, al cărui portic al
faţadei principale formează un intercolonament de inspiraţie paladiană şi, nu în ultimul
rând, stadionul „23 August", al cărui coronament clasic rima cu orice, numai cu
spectacolul sportiv al vremii nu. Fireşte, tipuri de asemenea lăcaşuri de cultură au apărut
permanent, unele dintre ele fiind indicate ca etalon. Din multitudinea de asemenea
proiecte prezentăm doar două: un cămin cultural cu 300 de locuri (fig.168A) şi o cantină
cu 600 locuri (fig.168B), ambele provenind din anul 1955, 1 cu o arhitectură devenită
comună tuturor edificiilor de cultură din ţară.
Cu timpul, arhitecţii au căutat noi căi de exprimare artistică pentru aceste
lăcaşuri de cultură, concomitent cu cele ale teatrelor, astfel încât, de la „modelele" de
arhitectură cu faţade ce amintesc mai degrabă de arhitectura sovietică, să se ajungă la
realizările moderne din ţară, inclusiv şi cele de la Târgu-Mureş, ele demonstrând
tendinţa de revenire la ordine şi măsură.
Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 3. Fără cea mai mică reţinere, Teatrul
Naţional din Târgu-Mureş, 2 poate fi considerat printre cele mai importante şi
reprezentative edificii de cultură, nu numai din oraş, dar şi din ţară. La timpul potrivit,
când s-a descris Ansamblul Piaţa Teatrului, au fost prezentate condiţiile şi modalităţile
care au stat la baza realizării ansamblului respectiv şi, de aceea, nu mai insistăm asupra
acestui aspect. Doar atât menţionăm, faptul că breşa creată prin demolarea construcţiilor
din Piaţa Trandafirilor, este destul de îngustă, păstrându-i-se individualitatea celor două
ansambluri: cel vechi al Pieţei Trandafirilor şi cel nou, al Pieţei Teatrului.
Pentru obiectul teatrului s-au efectuat mai multe studii tehnico - economice, ele
având la bază şi teme diferite. Una dintre diferenţe constă în capacitatea sălii de 800 650 sau 600 locuri, precum şi mărimea celorlalte spaţii, cât şi a celor aferente scenei şi
celor destinate atelierelor de deservire. Pentru descrierea teatrului propriu-zis,
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prezentăm însemnarea făcută de autor, arhitectul Constantin Săvescu. şi anume: ,,Din
păcate, din motive economice nu s-a putut realiza un teatru în care, printr-un anumit
grad de mecanizare, să se poată asigura posibilitatea desfăşurării unor spectacole de
tipuri diferite. Sala şi scena sunt rezolvate pe principiul teatrului italian, cu portal de
scenă, care, cu toate dimensiunile sale relativ mari, separă totuşi pe spectator de
acţiunea care se desfăşoară pe scenă. Studiile au arătat că orice tentativă de a fi
asigurat mecanizarea necesară transformării în teatru elisabetan sau arenă ar fi
majorat considerabil valoarea investiţiei" „. „ Sala de spectacole a fost rezolvată într-o
pantă continuă, cu un mic salt pe verticală în partea din spate. Prin această denivelare
uşoară se realizează o individualizare a zonei din fund a sălii, care, împărţită în trei
alveole, denivelate la rândul lor între ele, marchează în centru loja destinată oficialilor.
Partea destinată recepţiei publicului (holul garderobelor, foaier, bufet etc) este în
principiu rezolvată pe două niveluri principale, care, la rândul lor, prezintă fiecare în
parte mai multe denivelări, în aşa fel încât parcurgerea drumului de la intrarea în
teatru până la sală constă dintr-o suită de planuri aflate la diferite niveluri. Această
succesiune de niveluri, împreună cu golurile practicate în plăcile etajului superior, fac
ca această zonă a recepţiei publicului, deşi rezolvată pe două niveluri, să conteze ca un
spaţiu comun.
Funcţional, această zonă este rezolvată pe următorul principiu: de la intrare,
circulaţia se desparte spre dreapta şi spre stânga, trecând prin faţa garderobelor, de
unde, prin cele două scări aflate în centru, se poate ajunge la nivelul foaierelor şi al
intrărilor din partea de sus a sălii. Pentru intrarea în partea din faţă a sălii sunt
prevăzute accese speciale pe părţile laterale, în legătură cu un sistem de scări care
asigură accesul la oricare din nivelurile superioare şi din punctele de încărcare ale
sălii.

Pentru zona de producţie (scena şi anexele sale), s-a adoptat soluţia scenei cu
două buzunare, unul lateral şi unul de fund. "„. "Această rezolvare cu buzunar de fund
şi lateral permite, de asemenea, şi combinarea sistemului de culisante (scenă-buzunar
lateral) cu turnanta (scenă-buzunar de fund).
Dimensiunile portalului scenei sunt de 11 m deschidere şi 6,50 m înălţime.
Considerăm că aceste deschideri pot asigura o desfăşurare în bune condiţiuni a
oricărui spectacol de dramă. Turnul scenei este prevăzut cu două pasarele fixe, cu o
pasarelă mobilă, 25 de contrabale, orizont mobil etc.
În privinţa funcţiunilor destinate activităţilor de producţie, teatrul este dotat cu
depozite pentru decoruri, ateliere pentru confecţionarea şi pictarea decorurilor (cu
dimensiuni suficient de mari pentru a permite pictarea fundalelor), ateliere pentru
confecţionarea costumelor etc. Pentru actori au fost prevăzute cabine de câte două şi
trei persoane.
Pentru pregătirea spectacolelor au fost prevăzute două săli de repetiţie la masă,
două săli de repetiţie cu mişcare şi o bibliotecă pentru studiul individual.
Majoritatea încăperilor anexe se grupează în jurul unei curţi de serviciu, într-un
volum separat de cel al sălii şi foaierelor, rezolvat asimetric faţă de acesta"
În calitatea sa de şef de proiect, arhitectul Constantin Săvescu a avut coautori pe
arhitecţii Vladimir Slavu, Mihaela Sava, Aurel Sârbu, precum şi alţi colaboratori:
https://biblioteca-digitala.ro

pentru partea de rezistenţă - inginerii Nicolae Temelcu, Eugen Georgescu; pentru
instalaţii electrice - inginer Traian Haschi; pentru instalaţii termice şi ventilaţii inginerii Radu Patraulea, Mihaela Cămârzan; pentru instalaţii sanitare - inginerii Mihai
Negreşan, Elena Săftoiu, Ecaterina Bunea; pentru mobilier - arhitect Vasile Rado;
coordonatorul lucrărilor a fost - Direcţia tehnică-investiţii a Consiliului Popular al
Judeţului Mureş, director Romeo Dumitraşcu; execuţia lucrărilor a fost asigurată de
T.C.M Mureş, director inginer Mircea Birău; realizarea lambriurilor şi plafoanelor din
lemn a fost realizată de Fabrica de Mobilă „23 August", director inginer Ioan Florea şi
de la ILEFOR - director Alexe Kuti.
Ansamblul Piaţa Teatrului a fost întregit cu diferite amenajări şi monumete de
artă. O fântână arteziană, aflată pe partea stângă a aleii ce duce spre clădirea teatrului,
este creaţia lui Mac Constantinescu, cunoscut artist al artei contemporane; alături de
aceasta o sculptură sugestivă a sculptorului Kulcsar Bela, ce formează un joc rafinat de
plinuri şi goluri; iar Zagyva Laszlo creează o alee a muzelor: teatrul, poezia, dansul şi
muzica, apropriindu-ne de fascinaţia spectacolului. Imediat, în aproprierea teatrului se
află „scoica" din bronz a lui Gavril Şetran. Ajunşi la clădirea teatrului admirăm porţile
de intrare din bronz, creaţia sculptorului local Hunyadi Laszlo, iar în interior tapiţeria
ţesută şi brodată a Aspaziei Burduja.
Aproape concomitent cu teatrul de la Târgu-Mureş, în ţară au mai fost date în
folosinţă încă două asemenea lăcaşuri de cultură, cele de la Craiova şi Bucureşti. Cât
priveşte teatrul de la Craiova, el diferă ca stil şi formă, persistând impresia că ,.pare a
întrece, în ansamblul său, nevoile reale", prin „amploarea complexului scenic a
suprafeţei propriu-zise de joc şi a spaţiilor anexe acestora". Denivelarea terenului a
fost speculată de proiectant, acesta „obţinând astfel şi un vădit spor de interes plastic ". 4
Şi dacă luăm în considerare şi casele de cultură din alte oraşe, ca să ne rezumăm doar la
mediul urban, se poate spune că s-au realizat numeroase „baze materiale" pentru
activităţi culturale. Acestea din urmă, după părerea arhitectului Ascanio Damian, nu şi
au atins suficient scopul ca lăcaş de cultură, 5 şi de aceea considerăm că teatrului i s-a
dat din nou importanţa cuvenită.
Privitor la monumentul în sine, câteva remarci pertinente ale arhitectului
Ascanio Damian, 6 considerăm necesar a fi prezentate. În ceea ce priveşte aşezarea
aleasă, acesta consideră „că amplasamentul a constituit o bună alegere. Importanţa şi
semnificativa dotare îşi găseşte un loc potrivit în perimetrul principal, în zona bine
conturată, ... "obţinându-se o imagine reuşită şi posibilitatea de proiectare a unor
importante construcţii adiacente. De altfel, în spatele clădirilor ce formau frontonul din
Piaţa Trandafirilor, se afla cunoscutul parc public, Lazăr Odon", o mică oază verde în
centrul oraşului, amenajat prin anii 1949 (fig.169.a), 7 ce cuprindea şi unele construcţii,
precum o bibliotecă a copiilor, pavilionul orchestrei oraşului, cinematograful de vară,
etc, ele fiind desfiinţate odată cu construirea teatrului (fig.169.b ). Planul de situaţie al
lui Alexandru Iotzu, 8 înfăţişează amplasarea teatrului (a) în contextul ansamblului
respectiv, cu prezentarea magazinului „Lux or" (b ), a blocurilor de locuinţe (c ),
magazinul „Luxor Junior" (d), hotelul „Continental" (t) şi, în general, sistematizarea
verticală a întregului ansamblu , înfăţişate şi în planul de situaţie următor (fig. 170.a,b ).
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Întreaga compoziţie este strâns legată de centrul civic al oraşului - Piaţa Trandafirilor
(fig. 171.a).
Cât priveşte exteriorul, arhitectul Ascanio Damian remarcă adoptarea unei
funcţionalităţi clare, la care simetria obţinută, cu toate că anexele scenei sunt dispuse
asimetric, creează „o pierdere de dinamism în compoziţia de ansamblu, reuşită de
altfel ... ", considerând ca exagerată ,,simetria căutată chiar pe bisectoarele unghiurilor
de incidenţă, dintre frontul principal al faţadelor şi cel lateral". Mai remarcă faptul că
„Faţada principală a teatrului apare surprinzător de mică, ceea ce nu este un defect.
Impresia aceasta fiind favorabilă în ansamblul orăşenesc respectiv, datorată poate, în
primul rând, fragmentării foarte accentuate afronturilor şi volumelor" (fig. 171.b,c).
Este remarcată rezolvarea funcţională a teatrului care este " pe linia unei
concepţii în general acceptate, curente, devenită clasică, în practica actuală fiind
verificată şi aproape pretutindeni consacrată ",îndeosebi „dimensiunile, poziţia foarte
îndrăzneaţă, provocatoare a celor două scări în spirală, de mare valoare
plastică" ... "În ceea ce priveşte tratarea sălii de spectacole, acesta mi se pare foarte
reuşită în toate privinţele şi în primul rând, bineînţeles în proporţiile sale generale ... "
fig. 172.a). Sub multe aspecte, Teatrul de la Târgu-Mureş, poate fi considerat o lucrare
valoroasă, atât ca aspect (fig. 172.b ), cât şi în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor,
datorate executantului local, T.C.M. Mureş (fig. 173.a,b).
Importantă instituţie de cultură este Casa de Cultură a Tineretului, din strada
Nicolae Grigorescu nr. 19, ce formează un grupaj de clădiri: casa de cultură şi hotelul,
ambele realizate în baza AC nr. 495/21806, din 18 septembrie 1980, a Consiliului
Popular Judeţean Mureş, valoarea investiţiei fiind de 13.983.000 lei. Lucrările de
realizare a celor două obiective s-au desfăşurat între anii 1980-1981. Amplasamentul a
fost asigurat de Consiliul Popular al Municipiului Târgu-Mureş (fig.174), pentru care
Comisia de Sistematizare a Municipiului îşi dă acordul, fiind emis avizul nr. 7, din 22
iulie 1980. Cu Decizia nr. 384, din 26 august 1980, Consiliul Popular al Judeţului
Mureş „transmite fără plată şi pe durată nedeterminată din administrarea municipiului
Tg. Mureş în administrarea Comitetului Judeţean Mureş al Uniunii Tineretului
Comunist, terenul în suprafaţă de 0,675 ha. situat în Tg. Mureş, strada Grigorescu". 9
Proiectele au fost întocmite de către I.P .J. Mureş, arhitect Gyenes Tibor şi
cuprind Casa de Cultură, ce formează corpul principal şi hotelul, care va fi prezentat în
subcapitolul destinat construcţiilor de turism. Amplasată la intersecţia străzii Nicolae
Grigorescu cu strada Gh. Marinescu, Casa Tineretului constituie un important punct de
atracţie, formând şi un capăt de perspectivă (fig. 175.a). Corpul principal, ce adăposteşte
Casa de Cultură a Tineretului (fig.175.b ), are faţada principală orientată spre strada
Nicolae Grigorescu, unde se află şi intrarea principală. Ca şi faţada orientată spre strada
Gheorghe Marinescu, faţadele prezintă un joc de forme şi volume. Partea centrală
corespunde celor patru registre verticale, la parter primul registru adăpostind intrarea
generos dimensionată, restul registrelor având câte o fereastră, identică cu aceea a
intrării, asigurând iluminarea naturală a holului central. La etaj se află ferestrele, de
asemenea spaţioase, ale celorlalte încăperi, deasupra fiind acoperişul în pante repezi,
străpuns pe fiecare registru de câte o fereastră aidoma celor ale unei mansarde. Pe partea
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clădirii dinspre hotel se află un corp de legătură, pe când la colţul clădirii se află un

original motiv de colţ remarcat prin oblicităţile acoperişului.
Sala „ Studio'', din strada Koteles Samuel nr. 6, face parte din cadrul fostului
10
Institut de Teatru din Târgu-Mureş, în prezent Universitatea de Artă Teatrală, situat la
aceeaşi adresă şi dat în folosinţă doar cu câţiva ani în urmă. Legată de clădirea
institutului respectiv (fig.176.a), sala „Studio" (fig. 176.b) are dublă funcţie: de sală de
curs şi sală mică de spectacole, îndeosebi ale studenţilor, dar şi alte reprezentări teatrale.
11
O scurtă descriere a construcţiei este dată de arhitecţii Bir6 Gabor şi Mircea Damian,
,,Pe lângă sala propriu-zisă, cu o capacitate de 200 locuri, studioul cuprinde şi anexele
necesare; vestibul, case pentru vânzarea biletelor, hol, garderobe, foaier cu bufet, grup
sanitar pentru public, scenă cu cabine pentru artişti, cameră de grupare a artiştilor,
cabină pentru electrician, cabină pentru proiecţie de decor de la distanţă, depozit
pentru costume şi recuzită, centrală termică, grup sanitar.
Circulaţiile asigură atât accesul publicului, cât şi legătura cu clădirea
Institutului de Teatru.
S-a urmărit, în general, odată cu dimensionarea judicioasă a spaţiilor şi o
exprimare estetică originală, prin modul de finisare a faţadei şi a interioarelor, la care
s-au folosit pentru prima oară lambriuri cu finipol (înlocuitor de melacart - inovaţia
arh. M Damian).
Problema ridicată de lungimea de front redusă a faţadei (9,45 m), a fost
rezolvată printr-o tratare legată de clădirile învecinate în ceea ce priveşte înălţimea
registrelor orizontale şi a colorării adecvate a tuturor elementelor, în general.
Vesti bi/ul, holul şi foaierul sunt finisate în mod asemănător cu faţada".
Sala „Studio" este alipită de lnstitulul de Teatru, având un aliniament mai retras
în interior, pentru ca publicul spectator să nu fie obligat să aştepte pe trotuar. De aici,
printr-un vestibul, se pătrunde în hol, acesta făcând legătura atât cu clădirea Institutului
de Teatru, cât şi cu celelalte anexe ale sălii de spectacole, precum casa pentru vânzarea
biletelor, grupul sanitar etc., Sala are o capacitate de 200 locuri, cu pereţii uşor înclinaţi
către fundul sălii, iar colţurile rotunjite, pentru asigurarea unei acustici corespunzătoare,
pe amlele laturi fiind amplasate şi uşile pentru evacuarea spectatorilor. Dată fiind
lăţimea redusă la stradă a terenului, autorul clădirii a reuşit să coreleze clădirea în
raport cu construcţiile învecinate, inclusiv prin aplicarea de culori adecvate, obţinând
astfel şi o faţadă modernă (fig. 177 .a,b,c ).
Dintre construcţiile destinate culturii , Cinematograful „Arta ", constituie o
realizare însemnată, fiind cea mai mare unitate de acest gen din judeţ. Situat în Piaţa
Trandafirilor nr. 34-35, cinematograful, împreună cu blocul de locuinţe cu care
formează un corp comun, a fost realizat în anul 1960, în locul unei case cu parter şi
subsol, unde funcţiona un magazin de vinuri, proprietatea lui Kohn Marton. O scurtă
însemnare în cotidianul local, „Steaua Roşie", 12 consemna: „ În seara zilei de şapte
noiembrie a avut loc spectacolul de inaugurare a noului cinematograf din Tg.Mureş,
care poartă numele înflăcăratului patriot şi luptător revoluţionar de la 1848, Nicolae
Bălcescu".

Cu o capacitate de 800 locuri, cinematograful constituie
Mircea Damian. Într-o scurtă prezentare a construcţiei,
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Fig. 168. Proiecte de clădiri de interes comun din anul 1955.
A - Cămin cultural cu 300 locuri: a - Faţadă ; b - Plan parter; c - Plan etaj; B - Cantină

cu 600 locuri . a -

Faţadă ;

b- Plan parter; c - Plan etaj,
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după

„Arhitectura'', 1955/10

«

a

b

Fig. 169. Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 3. A- Parcul „Lazar Odon"
în anul 1958 înainte de desfiinţare; b- Teatrul Naţional. Aspect din anul 1995
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Foig.170. Teatrul Naţional din Piaţa teatrului nr. 3. a- Planul de
Alexandru lotzu; b - Planul de situaţie al teatrului
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situaţie după

a

b

li

c
Fig. 171. Teatrul N aţiona l din Piaţa Teatrului nr. 3. Proiectul de execuţie după
„ Arhitectura", 1970/ 1. a - Încadrarea în zonă; b - Faţada principală; c - Secţiune
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a

b

Fig. 172. Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 3.
a - Plan parter; b - Starea actuală
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,

a

b

Fig. 173. Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 3.
a ,b - Aspecte din timpul realizării teatrului
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1- Complexul comercial; 2 - Clinica de ortopedie; 3 - Cămine studenţeşti; 4 - Spitalul Clinic nr. III
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Fig. 175. casa de Cultură a1ineretului din strada N. Grigorescu.
a - Vedere de ansamblu; b - Faţada principală. Starea actuală
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Fig. 176. Sala 11 Studio" din strada Kc5teles Samuel nr. 6.
a - Institutul de Teatru. Starea actuală; b - Sala „Studio" . Starea în 1965
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Fig. 177. Sala „Studio" din strada K6teles Samuel nr. 6. Proiectul după.
„Arhitectura", 1963/3. a - Plan parter; b- Faţada principală şi secţiune
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Fig. 178. Cinematograful ,,Arta" din Piaţa Trandafirilor nr. 34-35.
a - Plan parter; b - Plan nivel la blocul de locuinţe; c - Secţiune longitudinală
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Fig. 179. Cinematograful „Unirea". a - Plan de situaţie; b - Starea actuală
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„Cinematograful are intrarea prin parterul blocului. Capacitatea sălii este de 800 de
locuri, fiind dotată cu ecran lat transsonor, instalaţii de stereofonie, ventilaţie şi
încălzire cu aer cald. În cazul defectării instalaţiei de încălzire cu aer, un minim de
temperatură este asigurat prin radiatoare. Panta sălii are aceaşi direcţie cu panta
naturală a terenului" ... „Pentru finisajul intrărilor principale, a antevestibulului şi
foaierului s-au folosit piatra şi marmura la pardoseli şi placaje. "... „ S-a urmărit
încadrarea arhitecturii blocului în arhitectura cu un caracter destul de specifică
pieţei. " 13 De remarcat, lucrarea artistică în grafitto de pe latura blocului dinspre strada
Artei.
Aşadar, cinematograful constituie o prelungire a blocului de locuinţe, la al cărui
parter se află intrarea şi foaierul, spre strada Artei, terenul având o pantă moderată
(fig.178.a,b,c). Lateral, spre strada Artei şi curtea interioară comună cu aceea a
blocurilor învecinatre, şi implicit a grădinii restaurantului de vară, sunt situate uşile de
evacuare a spectatorilor. În ceea ce priveşte decoraţia interioară menţionăm însemnarea:
,,Foaierul este dominat de o mare frescă reprezentând scene din trecutul comun de
14
luptă împotriva asupritorilor".
Încheiem acest subcapitol destinat construcţiilor de cultură cu fostul
cinematograf „Unirea",din B-dul 1848, nr. 47/A (fig. 179.a,b). A aparţinut de
Intreprinderea Cinematografică a Judeţului Mureş,
apoi trece în administrarea
Societăţii Române de Televiziune, ca după anul 1990, să treacă în diferite
administrări. 15 Este o clădire modem tratată (fig.180), având o sală de spectacole de
357 ,59 mp, scenă cu toate anexele necesare unei funcţionări corespunzătoare. Intrarea
este asigurată prin două uşi duble, de unde pătrundem în vestibul şi, de aici, în holul
central de 111, 72 mp, care, prin intermediul a două coriodoare asigură accesul
spectatorilor în sala de spectacole.
Prin intermediul a două casa scării, cu terminaţii poligonale în trei laturi, se
ajunge la cele patru etaje, destinate apartamentelor, cele dispuse spre faţada principală
având câte un balcon, în totalitatea lor acestea constituind şase registre asemenea unor
bow-windouri. Poate de aceea, având o destinaţie culturală, prezenţa balcoanelor, ca şi
tratarea generală a faţadei, împiedică redarea unei expresivităţi funcţionale.

3.5.

Construcţii

pentru

educaţie şi învăţământ

Important centru educaţional,oraşul Târgu-Mureş, încă din secolul al XIV-iea
avea o şcoală, deoarece pe la 1495, aici este pomenit magistrul şcolar Stephanus de
Gemyeszegi. 1 Din secolul al XVII-iea, în cetatea feudală funcţiona cunoscuta şcoală
„Schola Particula'', care, în 1718 unindu-se cu Colegiul Reformat din Sarospatak, a dat
naştere cunoscutului Colegiu Reformat din Târgu-Mureş. 2 Numeroase şcoli primare de
stat, precum şi altele superioare se vor realiza între anii 1880 - 1915, 3 îndeosebi în
timpul primariatului lui Bemadi Gyorgy.
După anul 1950, numărul şcolilor, precum şi al unităţilor preşcolare, avea să
crească în mod vertiginos, ca urmare a înmulţirii numărului locuitorilor, în fiecare nou
ansamblu ridicându-se asemenea dotări de învăţământ, iar în zonele existente
completându-se cu altele noi, potrivit normelor stabilite în acest sens.
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Nu ne vom referi la toate dotările preşcolare sau şcolare, ele întrunind zeci de
asemenea unităţi, pentru fiecare nivel de pregătire: creşe, grădiniţe, şcoli elementare,
şcoli generale, licee, ci ne oprim doar la câteva asemenea dotări. Practic, pentru fiecare
categorie şcolară, erau întocmite proiecte de bază, ele fiind adaptate la terenul pe care se
construiau, ca mărime, configuraţie, etc.
În anii 1954 - 1955, după modelul sovietic, încă mai erau proiectate clădiri
şcolare, pentru diferite niveluri, ce constituiau etalonul pentru noile unităţi şcolare. Un
4
asemenea proiect de şcoală de 7 ani, este proiectul nr. 234 a SSPROR, sau proiectul
arh. C. Borcea pentru o şcoală de 10 ani. 5 (fig. 181, A, B). Dat fiind numărul mare de
asemenea dotări pentru educaţie şi învăţământ, ne oprim doar la câteva asemenea unităţi
şcolare, cu atât mai mult, cu cât majoritatea dintre acestea a fost realizată după proiecte
tipizate, adaptate locaţiei stabilite.
Complex şcolar modem, Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu", 6 din strada AL.
Papiu Ilarian nr. 37, a fost realizat în anii 1967-1968. Amplasamentul a fost anume ales,
pe versantul dealului Comeşti, spre valea pârâului Pocloş, respectiv a şoselei dinspre
Sighişoara, zonă considerată optimă pentru încadrarea în peisaj a construcţiilor mai
deosebite, cum a fost şi cu fosta Fabrică de Maşini de Calculat a Întreprinderii
7
„Electromureş". Potrivit AC nr. 388/35317, din 21 octombrie 1967, lucrarea poartă
denumirea: „Şcoală cu 16 săli, internat şi sală de gimnastică", proiect nr. 4520/1967,
întocmit de fostul D.S.A.P.C Mureş, arhitecţi fiind Bir6 Gabor şi Havas Andras.
Valoarea de investiţie este de 7.384.800 lei.
Destul de curând au apărut primele semne de pierdere a stabilităţii terenului, din
cauza fenomenului de alunecare a acestuia, necesitând intervenţii de consolidare a
versantului şi subzidiri ale clădirilor şcolare. Pentru acestea s-au emis AC nr.
335/26483/1969 şi nr. 194115896/1970, lucrările fiind şi realizate. Aşadar, pe un teren
de 14567 mp se află complexul şcolar al Liceului pedagogic, pe care, potrivit planului
de situaţie (fig. 182) se află următoarele construcţii: A - şcoala, cu P+2 etaje, cu o
suprafaţă construită de 1044 mp; B - sala sport cu 286 mp, C - internatul cu D+P+2 E,
cu 102 mp; D - cantina cu parter şi 547 mp. Ulterior s-au mai realizat câteva garaje şi
un depozit.
Într-un aranjament geometric, funcţional, clădirile au asigurată o legătură prin
intermediul unui coridor închis, totul fiind legat de intrarea în incintă prin intermediul
unui drum carosabil şi alei interioare. Într-o arhitectură modernă, clădirile întrunesc
caracteristicile funcţiilor pe care le îndeplinesc.
Grupul Şcolar de Construcţii „Constantin Brâncuşi", situat în strada Victor
Babeş nr. 11, este una dintre primele unităţi şcolare de specialitate. Într-un ziar local,
din 16 octombrie 1949, un simplu anunţ înştiinţa: „Vă informăm că la data de 30
octombrie 1949 se organizează concurs de admitere pentru ocuparea celor 120 de
locuri din noua Şcoală profesională de construcţii ce se înfiinţează la Târgu-Mureş, cu
3 clase: dulgheri, zidari şi fierari betonişti". Pentru început, noua şcoală profesională
avea să funcţioneze în clădirea din strada Bradului nr. 17, cunoscută sub numele de
„Şcoala franceză". 8

Actualul amplasament, din strada Victor Babeş nr. 11, aflat la intersecţia cu
strada N. Grigorescu, odinioară era un teren cu o bogată plantaţie, cunoscut sub
https://biblioteca-digitala.ro

denumirea de „Grădina Biirger". Pe o porţiune din acest teren, devenit depozit de lemne
şi loturi de grădinărit, respectiv pe partea superioară ce formează terasa Mureşului,
începând cu anul 1950 avea să se ridice ceea ce va deveni „Grupul Şcolar de
Construcţii", actualul „Constantin Brâncuşi". În acel an se va construi corpul I de
clădire al şcolii, cu parter şi două etaje. 9 Rând pe rând sunt realizate şi restul
construcţiilor: câteva ateliere pentru elevii şcolii profesionale, realizate prin anii 19541958, ulterior demolate, o clădire internat cu dispensar în anul 1963 (fig. 183.a,b)
În perioada anilor 1964, s-a realizat noul corp şcolar, clădirea II, urmat de
ridicarea altor edificii, precum clubul-cantină în 1969, sala de sport în 1978, internatul
în anul 1989 şi noile ateliere şcolare în anii 1973 şi 1981. În total, sunt realizate 25 săli
de clasă şi 15 cabinete( fig.184.a,b ). În acest complex şcolar, de-a lungul anilor aveau să
funcţioneze pe lângă şcoala profesională şi alte categorii de învăţământ, precum: Şcoala
tehnică de arhitectură, de drumuri-poduri, construcţii civile şi industriale etc; Şcoala de
maiştri; Liceul industrial de construcţii; Liceul, curs de zi; Liceul, curs seral; Liceul
industrial şi Şcoala complementară de ucenici. În total, numărul absolvenţilor, între anii
10
1951-1995, a fost de peste 31.500.
Fostul Grup Şcolar pentru Industria Lemnului, actualul Grupul şcolar „Ion
Vlasiu'', până în anul 1981 funcţiona în Piaţa Victoriei nr. 15, pe un teren încărcat cu
diverse corpuri de clădiri, cu parter sau etajate, într-o importantă zonă de intersecţie,
respectiv Piaţa Victoriei, Bulevardul 1 Decembrie 1918, strada Gh. Doja şi strada Cuza
Vodă. Prin Detaliul se sistematizare, nr. 8922/1978, întocmit de I.P.J. Mureş şi aprobat
prin Decretul nr. 34/1979, s-a prevăzut amenajarea zonei, între care şi demolarea
construcţiilor şcolii respective, cu construirea mai multor blocuri de locuinţe, dotări
publice etc. După ce construcţiile au intrat în administrarea Consiliului Popular al
Municipiului Târgu-Mureş 11 acesta a procedat la demolarea lor (fig.185).
Pe un teren spaţios, de 23.293 mp, situat în strada Gh. Marinescu nr. 62, s-a
realizat noul Grup Şcolar Forestier, acordul de edificare fiind dat prin AC nr.
9/53411971, valoarea lucrărilor de investiţie fiind de 9. 726500 lei. Obiectivele realizate
sunt: A - şcoala cu 733 mp suprafaţă construită, 8 - atelier cu 1901 mp; C - sala de
sport cu 588 mp; D - internatul pentru fete cu 703 mp; E - centrala termică cu 125 mp;
F - Cantina şi internatul de băieţi cu 613 mp. 12
Amplasate în vecinătatea unei zone de locuit cu blocuri de locuinţe, pe un teren
în pantă cu o bogată vegetaţie plantată, mărginite pe o bună parte de traseul curbat al
străzii Gh. Marinescu, clădirile prezintă valori arhitecturale interesante, după specificul
lor: şcoală, internat, atelier etc (fig. 186), ele întrunind caracteristicile deja consacrate.
În strada Paul Chinezu nr. 9/A, se află fosta Şcoală Generală nr. 9, cunoscută şi
ca Şcoala Sportivă, în prezent având denumirea de: Liceul cu program sportiv „Szasz
Adalbert" (fig. 187 .a). A fost construită în anii 1964, după un proiect specific şcolilor
elementare din acele timpuri. Clădirea are un regim de P+2 etaje (fig. 187.b) şi cuprinde
un număr de 17 săli de clasă. Puţin mai târziu, în anul 1969, este realizată şi sala de
sport, necesară profilului de pregătire a elevilor. 13 Iniţial, terenul aferent şcolii era mai
mic ca suprafaţă, având accesul dinspre strada Paul Chinezu şi un acces pietonal dinspre
strada Mihai Eminescu, între imobilele nr. 30 şi 32. Pe acest teren s-a realizat şcoala cu
819 mp suprafaţă construită şi 2457 mp suprafaţă desfăşurată, sala de sport cu 362 mp
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Fig. 181. Proiecte de şcoli întocmite în anul 1955. A - Şcoală de 7 ani;
8 - Şcoală de 10 ani. Faţadă şi plan nivele. După „Arhitectura", 1955/10
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Fig. 183. Grupul Şcolar de Construcţii 11 Constantin Brâncuşi" dln str. Victor Babeş,
nr. 11. a - Planul de situaţie din anul 1962; b- Clădirea veche a şcolii
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Fig. 184~ Grupul Şcolar de Construcţii „Constantin Brâncuşi" din str. Victor Babeş,
nr. 11. a - Planul de situaţie actual; b - Clădirea nouă a şcolii
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Fig. 185. G rupul~colariorestier. Imagini ale vechii şcoli din Piaţa Victoriei nr. 15
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Fig. 186. Grup'ul Şcolar rorestier 11 loan Vlasiu" din str. Gh. Marinescu nr. 62.
A-Şcoala; B-Atelier; C-Sala de sport; O- Internat fete; E -Cantina;
F - Internat băieţi; G - Cabina poartă
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Fig. 187. ŞcoalaSiportivă 11 Szasz Adalbert" din str. Paul Chinezu nr. 9/A.
a - Planul de situaţie; A - Şcoala ; B - Sala de sport; b - Starea actuală
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Fig. 188. Şcoala~enerală nr. 3. Gimnaziul „ George Coşbuc", din str. Moldovei
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suprafaţă construită, precum şi o anexă de 90 mp. În perioada anilor 1985-1990 se afla
în folosinţa şcolii şi un teren învecinat, pe care s-au amenajat terenuri sportive. După
anul 1990 pe acest teren s-a mai realizat o sală de sport, cu o suprafaţă construită de
1628 mp. În prezent, întreaga incintă a şcolii are o suprafaţă de 11.537 mp.
Trecând la categoria şcolilor elementare de cartier, ne oprim la Şcoala Generală
nr.3, în prezent gimnaziul „George Coşbuc", din strada Moldovei nr. 30 (fig.188.a).
Construcţia şcolii îndeplineşte toate formele caracteristice ale unei şcoli de 8 clase (fig.
188.b), cuprinzând un număr de 21 săli de clasă. Situată pe un teren aferent de 5348 mp,
15
şcoala are o suprafaţă construită de 780 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 2340 mp.
Şcoala Generală nr. 12, în prezent gimnaziul „Nicolae Bălcescu", din strada
Libertăţii nr. 36/A (fig. 189), cel puţin ca tipologie , se aseamănă cu precedenta. Şcoală
de cartier, ea a fost prevăzută a avea 16 săli de clasă (în prezent sunt 18 săli). Are o
suprafaţă construită de 839 mp, 16 executată potrivit unui plan de situaţie întocmit de
fostul D.S.A.P.C Mureş, proiect nr. 3832/1965, proiectant fiind arh. Havas Andras şi
ing. Armaşu Jaques.
Încheiem acest pelerinaj în lumea şcolilor cu Gimnaziul de Stat „Tudor
17
Cu un
Vladimirescu'', fostă Şcoala Generală nr. 20, din strada Cutezanţei nr. 51.
regim de P+ 3 etaje, şcoala cuprinde 21 săli de clasă, cu o suprafaţă de 774 mp (fig.190).

3.6.

Construcţii

pentru turism

Dezvoltarea economică, precum şi noile condiţii de trai ale populaţiei, au generat
înmulţirea fluxurilor turistice, determinând crearea unei adevărate industrii turistice,
prin construirea de noi hoteluri, popasuri turistice etc. De-a lungul timpului, în toată
ţara, dar şi la Târgu-Mureş, au existat construcţii pentru adăpostirea călătorilor, între
acestea, renumite fiind hanurile, ele fiind însă departe ce ceea ce astăzi înseamnă un
hotel modem. Existau hanuri şi la Târgu-Mureş, între care şi „Pipa Mică", aflată pe
actualul amplasament al casei Teleki Domokos, din piaţa Bemady Gyorgy şi al
Teatrului de Păpuşi din strada Poştei nr. 2, care a funcţionat până prin anii 1797, când a
fost cumpărat de familia contelui Teleki, 1 apoi fiind demolat pentru a permite realizarea
actualei clădiri. Mai exista la Târgu-Mureş şi hanul „Calul Alb" din strada Călăraşilor
nr. 14, al familiei Bucur, unde în drum spre „Mica Romă" a poposit şi Mihai Eminescu.
Dezvoltarea acestei ramuri de activitate la noi în ţară este de dată ceva mai
recentă, prin mărimea, gradul de confort şi îndeosebi ca amplasament, hotelurile având
puternice repercusiuni asupra concepţiei lor arhitecturale.
În ordinea cronologică în care au fost realizate, hotelul „Transilvania" din Piaţa
Trandafirilor nr. 46-47 (fig. 191.a), este primul la care ne referim. Încă pe la mijlocul
secolului al XIX-iea, familia Ugron construieşte la colţul pieţei Trandafirilor cu strada
Bolyai (fig. 191.b) un hotel cu 2 etaje. 2 Fiind în pericol de prăbuşire, după unele păreri,
din cauza supraîncărcării cu echipamentele de poştă şi telefonie, dar şi a exploatării
neglijente, în anii 1959 clădirea este demolată, în locul ei construindu-se un hotel, de
această dată în forme mai modeme, păstrând denumirea de „Transilvania". Noua clădire
(fig. 192.a), cu 256 paturi, deşi într-o formă oarecum modernă, are un aspect auster, de
altfel caracteristic perioadei anilor 1950-1960, singurele elemente păstrate fiind
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denumirea şi funcţiunea de hotel. Arhitectul Emil Truţă, autorul clădirii, 3 amintea că
iniţial a prevăzut construirea unei clădiri într-adevăr modeme, cu parametri superiori
atât ca aspect, cât şi ca funcţiune, însă propunerea nu i-a fost acceptată.
Cu faţada principală spre Piaţa Trandafirilor, aceasta formează un câmp străpuns
de ferestrele celor patru etaje, la parter având intrările şi ferestrele spaţioase ale
restaurantului, singurul element decorativ fiind şirul de balcoane pe ultima axă. Spre
strada Bolyai, remarcăm corpul dreptunghiular, pe a cărui lăţime se desfăşoară cele 5
şiruri suprapuse de logii. La începutul anilor 1980, exteriorul clădirii este modificat (fig.
192.b ), concomitent cu executarea unor îmbunătăţiri funcţionale şi dotări. Noul proiect
întocmit de I.P.J. Mureş, introduce pereţi cutaţi la nivelurile de peste parter, dinamizând
faţadele, înlăturând monotonia faţadei clădirii iniţiale, folosindu-se plăci de travertin de
Borsec, montate în straturi înguste de cca. 3 cm, iar la nivelurile superioare utilizându-se
tencuieli rugoase.
Clădirea se desfăşoară pe 5 niveluri, un subsol, parterul şi cele 4 etaje (fig. 193),
releveul întocmit în anul 2009, prezentând structura clădirii, cât şi aspectul ultimelor
modificări ale faţadei (fig. 194.a). Schimbări radicale au avut loc de curând, în anii
2010-2011, când, la solicitarea proprietarului, SC. „VOIAJOR" SRL, prin acordurile,
AC nr. 187/9159, din 15 aprilie 2010, şi nr. 140/8886, din 28 martie 2011, hotelul a fost
extins şi modernizat (fig. 194.b), proiectul care a stat la baza lucrărilor autorizate fiind
întocmit de SC. „ARHIGRAF" SRL, arhitect Octavian Lipovan. 4
La 20 martie 1973, este inaugurat cunoscutul hotel „Grand", din Piaţa Victoriei
nr. 26-36, realizat în baza AC nr. 367/30064 din 18 decembrie 1969, valoarea investiţiei
fiind de 19 .081.000 lei. Hotelul este creaţia arhitectului Lucian Popescu, în colaborare
cu teh. arh. Bartha Carol, rezistenţa ing. Ioan Moldovan, instalaţii electrice Mihai
Rusnac, iar ventilaţia N ago. I. Încă din anii 1967-1968, a fost promovată documentaţia
în vederea dobândirii terenului necesar realizării noului hotel (fig. 195.a), în mare parte,
imobilele ce urmau să fie demolate formând proprietatea statului român (notate în plan
cu „A), necesarul de teren pentru expropriat fiind de 1828 mp. 5
Clădirea hotelului se află într-o zonă ultracentrală, în vecinătatea unor clădiri
administrative şi religioase, pe o arteră cu o circulaţie intensă. Datorită acestui fapt
clădirea a fost retrasă de la frontonul străzii, astfel încât să se rezerve spaţiu pentru un
minim de locuri de parcare. Date fiind şi diferenţele de înălţime ale terenului, de circa
15 m, situaţia a creat probleme de ordin şi financiar. Amplasarea clădirii a necesitat
puţine demolări de construcţii (fig. 195.b) şi, fiind în vecinătatea clădirii noului palat al
telefoanelor, s-a considerat necesar să se realizeze o clădire înaltă şi cu o expresie
plastică modernă (fig. 196).
Autorul, arhitectul Lucian Popescu prezintă unele date privitoare la noul hotel, în
care arată: „ Conform programului cerut prin temă, care a fost integral rezolvat,
cazarea este de categoria a II-a, hotelul având două apartamente cu câte două paturi,
18 camere cu un pat şi 104 camere cu câte două paturi, în total 230 de paturi.
Alimentaţia publică, de categoria I, este deservită de un restaurant cu 114 locuri
în sală şi 52 de locuri pe terasă, un restaurant cu autoservire cu 142 de locuri, cafebar-cofetărie cu 94 locuri în sală şi 112 locuri pe terasă acoperită şi un bar de noaptezi cu 7o de locuri, în total 420 de locuri în săli şi 163 de locuri pe terase" „. " Concepţia
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de rezolvare a ansamblului a urmărit crearea unor volume care să corespundă
funcţiunilor: un corp parter şi două niveluri, orientat cu faţa spre piaţă, cuprinde
recepţia, agenţia O.N. T. şi toate unităţile de alimentaţie publică. Alipit de acest corp,
imediat în spatele lui, spre deal, urmează un alt corp cu două niveluri (corespunzând
etajelor I şi li ale corpului din faţă) în care au fost plasate anexele alimentaţiei publice,
spălătoria mecanică şi centrala termică. Al treilea corp este cel de cazare, având nouă
niveluri şi un etaj tehnic care formează un turn (cu numai 14 camere pe nivel) retras
faţă de corpul de recepţie. " ... "Structura de rezistenţă aleasă - cadre de beton armat
monolit - a fost impusă de înălţimea mare (cca 50 m), de dificultăţile de relief şi de
tehnologia adoptată.
Holul hotelului, redus la strictul necesar, permite accesul publicului în toate
compartimentele care i-au fost destinate. Aici s-au concentrat circulaţiile verticale spre
principalele săli ale alimentaţiei publice şi spre cazare.
În corpul de cazare, camerele sunt dispuse pe ambele părţi ale unui coridor
central. Camerele nu au balcoane sau loggii, dar la fiecare nivel există, la capătul
6
coridorului, terase comune cu o frumoasă vedere spre piaţa centrală a oraşului".
Amplasarea clădirii, cât şi structura la nivel parter şi plan etaj curent este dată şi
de revista ce descrie edificiul. Aşadar, încă de la început, clădirea prezenta forme
modern tratate (fig. 197), corpul principal al cazării, formând un turn înalt cu 9 niveluri,
inclusiv nivelul tehnic. Faţada principală prezintă şiruri orizontale de ferestre intercalate
de parapetele continui de culoare albă (fig. 198.a).
Clădirea îşi păstrează forma şi planimetria până în anul 2008, când, prin AC nr.
118/7919, din 2 martie 2009, s-a trecut la realizarea unor lucrări de modernizare şi
extindere, proiect întocmit de SC. „TEKTURA" SRL, arhitect Adriana Raus. Noile
lucrări de extindere sunt efectuate în partea posterioară a clădirii, restul amenajărilor
neafectând aspectul general al clădirii, mai ales al frontului la stradă (fig. 198.b).
În anul 1979, este inaugurat hotelul „Continental ", din Piaţa Teatrului nr. 6 (fig.
199.a), fiind unul dintre cele mai moderne hoteluri din oraş (fig. 199.b), beneficiind de
7
spaţii de deservire ce-i asigură confortul (fig. 200). Încă în anul 1974, Consiliul
Popular al Judeţului Mureş, prin Decizia nr. 205/1974, stabileşte „Amplasarea unui
hotel turistic", ca prin AC. nr. 504/1201112393, din 2 octombrie 1976, a Consiliului
Popular al Judeţului Mureş, să se aprobe realizarea hotelului cu o capacitate de 226
locuri de cazare şi 397 locuri alimentaţie publică de categoria I. Proiectul este realizat
de I.S.L.G.C. Bucureşti, nr.652-MG/l 976, valoarea lucrărilor autorizate fiind de
20.641.000 lei.
Înălţându-se pe cele 11 niveluri, hotelul a fost pus în funcţiune în primăvara
anului 1979, cuprinzând 109 camere cu 2 paturi, 2 apartamente, salon restaurant, 2 săli
polivalente, berărie, bar de zi. În anii 1997-1998, cu AC. nr. 281/7842/1997, sunt
realizate modificări şi amenajări interioare, inclusiv extindere, cu o valoare de
5000.000.000 lei. 8
Hotelul ,,Parc", a fost realizat de către fostul P.C.R., ca hotel pentru demnitarii de partid
şi de stat, însă cu o funcţiune mai largă, atât ca loc de cazare, cât şi alimentaţie publică.
A fost realizat în continuarea fostului sediu al organului judeţean de partid, actuala
Prefectură şi Consiliu Judeţean Mureş, din Piaţa Victoriei nr. 2 (fig. 20 I .a), a cărei
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Fig. 191. Hotelul „ Transilvania" din Piaţa Trandafi rilor nr. 46-47.
a - Planul de situaţie; b - Imagini anterioar e anului 1918 ale vechiului hotel
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Fig. 19Z. Hotelul „Transilvania" din Piaţa Trandafirilor nr. 46-47.
a - Aspectul iniţial al noului hotel; b - Aspectul după modificările din anul 1980
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Fig. 193. Hotelul „ Transilvania" din Piaţa Trandafirilor nr. 46-47. a- Plan parter;
b - Plan nivel curent . Releveu întocmit de SC. ARHIGRAF" SRL în 2009
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Fig. 194. Hotelul „Transilvania" din Piaţa Trandafirilor nr. 46-47.
a - Faţa da principală .Releveu Întocmit de SC. „ARHIGRAF" SRL În 2009
b - Starea actuală
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Fig. 195. Hotelul „Grand" din Piaţa Victoriei nr. 26-30. a - Planul de situaţie
cu terenu rile necesare exproprierii. A- Terenuri proprietatea Statului Român,
B - Terenuri expropriate; b - Aspect al zonei înainte de demolarea construcţiilor
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Fig. 196. Hotelul „Grand" din Piaţa Victoriei nr. 26-30.
Faţa da principală după releveul întocmit de SC. „TEKTURA" SRL în anul 2008
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Fig. 197. Hotelul „ Grand" din Piaţa Victoriei nr. 26-30. Proiectul după
„ Arhitectura", 1973/5,Cli - Plan de situaţie; b-Plan parter; c - Plan nivel curent
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Fig. 198. Hotelul „Grand" din Piaţa Victoriei nr. 26-30.
a - Aspect din anul 1985 (ilustrată); b - Starea actuală
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Fig. 199. Hotelul „Continental" din Piaţa Teatrului nr. 6.
a - Planul de situaţie; b - Aspect din anul 2000
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Fig. 200. Hotelul „Conti nental" din Piaţa Teatrului nr. 6. a - Plan parter,
releveu întocmit de SC. „ PALEXEM" SRL, în anul 2009; b - Starea actuală
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Fig. 201. Hotelul „ Parc" din strada Primăriei nr. 2.
a - Plan de situaţie; b - Aspect din anul 1982
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Fig. 202. Hotelul „Parc" din strada Primăriei nr. 2.
Plan parter după releveul întocm it de SC. „SPIRICOM" SRL în anul 2009
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Fig. 203. Hotelul „Parc" din strada Primăriei nr. 2.
Plan etaj I, după releveul întocmit de SC. „ SPIRICOM" SRL în anul 2009
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Fig. 204. Hotelul „Parc'' din strada Primăriei nr. 2. Faţada principală,
după releveul întocmit de SC. „SPIRICOM" SRL, în anul 2009
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Fig. 205 . Hotelul „Tineretului" din strada N. Grigorescu . Starea actuală

Fig. 206. Campingul din Aleea Carpaţi nr. 59. Planul de situaţie
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exterior, prin tratarea arhitecturală (fig. 201.b) se apropie de unele detalii arhitecturale
ale Palatului Culturii, respectiv acele bow-window-uri, sau cu anumite preluări de la
acoperişul clădirii învecinate. Ca şi alte construcţii ce formau patrimoniul fostului
partid, prin Decretul-Lege nr. 30, din 1O ianuarie 1990, poziţia 28, clădirea trece în
proprietatea statului român. În prezent, clădirea formează proprietatea Prefecturii şi a
Consiliului Judeţean Mureş şi care, prin AC. nr. 365/10490, din 25 iunie 201 O, este
9
transformată din spaţiu hotelier în spaţiu administrativ. Proiectul nr. 19/2009 a fost
întocmit de SC. „SPIRICOM" SRL Bucureşti, arhitecţi fiind Raluca Morar şi Vasile
Panait.
De formă relativ pătrată, clădirea hotelului este legată de palatul administrativ
prin două aripi cu coridor la nivelul superior. La parter, pe latura faţadei principale,
orientată spre strada Cuza Vodă şi dinspre strada Primăriei, se află intrările din exterior.
Prima intrare face legătura cu holul principal, unde se află şi recepţia, de unde, se
pătrunde în spaţiile de alimentaţie publică, la restaurant, la bar şi în curtea interioară,
folosită şi ca grădină de vară. Pe latura posterioară a clădirii sunt situate anexele ce
deservesc unităţile respective. Al doilea acces comunică cu restaurantul şi cantina
acestuia (fig. 202). La nivelurile superioare sunt situate camerele de cazare, cu grupurile
sanitare, dar şi alte spaţii ca, sala de protocol, holuri etc. (fig. 203). Prin lucrările de
schimbare de destinaţie, clădirea îşi păstrează aspectul general iniţial avut (fig. 204 ).
Hotelul Tineretului din strada Nicolae Grigorescu nr. 35 face parte din
complexul Casei de Cultură a Tineretului, realizat concomitent de către fosta organizaţie
de tineret. 1° Ca şi clădirea principală, edificiul întruneşte calităţi estetice, prezentând un
joc de volume şi forme, cu plinuri pe cele două laterale, dar şi forme ce urmăresc rampa
scărilor, iar pe cele două laturi lungi, registrul balcoanelor şi a parapetelor ce se întind
pe toată lungimea (fig. 205).
In zona ansamblului Aleea Carpaţi, la nr. 59, în imediata vecinătate a ştrandului
„1 Mai" şi a barajului vechi de pe râul Mureş, la solicitarea O.N.T. cu AC. nr. 10/10241,
din 23 februarie 1967, este construit un camping cu 150 de locuri (fig. 206). După
câţiva ani, cu AC. nr. 152/931111972, suplimentar s-au mai realizat încă 1O căsuţe, 11 în
final rezultând un total de 63 căsuţe de lemn, compuse dintr-o singură încăpere, cât şi
alte construcţii anexă din cărămidă cuprinzând: restaurant cu terasă, grup sanitar, etc.
Suprafaţa incintei este de 10641 mp, care, împreună cu construcţiile, au trecut în
proprietatea SC. „GRAND" SA, în anul 1995, potrivit Hotărârii Guvernului nr.
934/1991. 12

3. 7.

Construcţii

pentru

unităţi

comerciale

Cu deosebire după anul 1955, în mediul urban s-a trecut la realizarea unor reţele
de unităţi comerciale, atât în noile ansambluri de locuinţe, cât şi prin reconstruirea celor
din zonele centrale ale localitătilor. De această dată s-a avut în vedere contributia
'
'
'
unităţilor comerciale, sub aspectul lor, la estetica cartierelor şi a arterelor de circulaţie
pe care sunt amplasate. Prin caracterul lor particular, complexele comerciale, îndeosebi
cele din noile cartiere, devin, atât ziua cât şi noaptea, adevărate puncte de atracţie. Nu
arareori, la realizarea acestora, s-a avut în vedere păstrarea scării umane, cu
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dimensionarea elementelor componente, fără tendinţe de monumentalitate inutilă, cu
spaţii judicios dimensionate.
La Târgu-Mureş, încă de prin anii 1958-1959, s-au construit spaţii comerciale,
îndeosebi la parterul blocurilor de locuinţe, cunoscut fiind magazinul pentru copii
„Gulliver"", din Piaţa Trandafirilor nr. 27-29, cu o sală de 350 mp, autor fiind
arhitectul Emil Truţă. Tot în Piaţa Trandafirilor, la nr. 39-41, în perioada respectivă s-a
realizat magazinul alimentar „Extra" ce cuprindea întregul parter al blocului de locuinţe.
Între anii 1961-1963, în cartierele 22 Decembrie 1989, Libertăţii şi Mihai
Viteazul, au fost proiectate trei blocuri comerciale. Cel din ansamblul 22 Decembrie
1989, autor arh. Lucian Popescu, urmăreşte formele arhitecturale ale complexelor
comerciale de la Eforie, ce formează o construcţie cu parter, care, în jurul unei curţi
interioare, cuprinde spaţii comerciale de diferite profile. Ca sistem constructiv, o placă
groasă montată pe stâlpi metalici, cu câţiva pereţi despărţitori din cărămidă şi îndeosebi
acele vitrine-glasvand, ce cuprind toată înălţimea interioară. De aici şi numele atribuit
complexului, de „Eforie". Aceleaşi principii la are şi complexul comercial din strada
Libertăţii, aflat în zona de intersecţie cu Piaţa Oneşti, autor fiind arh. Bir6 Găbor, fiind o
clădire cu parter şi etaj, cu o plastică bogată, oferită şi de terasa deschisă, cu o
deschizătură centrală, la etaj. Preluând forme ale construcţiilor similare de pe litoralul
Mării Negre, complexul a purtat denumirea de „Litoral". O imagine a ceea ce a fost la
origine, ne oferă perspectiva proiectului întocmit pentru ansamblul de locuinţe din
strada Mihai Viteazul - Victor Babeş (fig. 67). Complexul din strada Mihai Viteazul,
autor arh. Emil Truţă, cuprinde o suprafaţă mare, de 1300 mp, având mai multe sectoare
de deservire, cu un sistem constructiv asemănător cu cel al complexului din strada 22
Decembrie 1989. În prezent cele trei complexe comerciale sunt într-atât de mult
modificate, prin extinderi, etajări, închideri şi modificări de vitrine, încât şi-au pierdut
plastica iniţial avută, fără a mai prezenta interes arhitectural.
Dintre spaţiile comerciale realizate tot în perioada respectivă, dar mai bine
1
păstrate, ne oprim la cel din Piaţa Oneşti (fostă Garibaldi). A fost realizat de către
fostul U.R.C.M, ca un microcomplex, autor fiind arh. Biro Găbor, coautor teh. arh.
Mark Janos. Desfăşurat pe parter, complexul cuprinde 5 unităţi cooperatiste (fig. 207
a,b,c), spre stradă înscriind un ritm de plinuri traforate şi golul largilor vitrine. Ulterior,
la capătul construcţiei dinspre strada Libertăţii, microcomplexul este extins prin
intermediul unui corp cu parter şi etaj, cu spaţii comerciale la parter şi de deservire a
populaţiei la etaj. Se mai construieşte o extindere, tot cu parter şi etaj, şi la capătul opus
al microcomplexului. Aceste extinderi, cât şi mansarda realizată deasupra microcomplexului, în perioada de după anul 1990, au determinat schimbarea radicală a
acestuia (fig. 207 .b ).
Din lanţul de complexe comerciale realizate în marile ansambluri de locuinţe, ne
oprim doar la câteva mai cunoscute. În Ansamblul Tudor Vladimirescu, etapa I, în strada
Braşovului nr. 2, concomitent cu blocurile de locuit s-a construit şi complexul „Dacia"
(fig. 208.a,b ). Cu parter şi etaj, complexul cuprinde mai multe raioane de deservire a
populaţiei, dispuse pe cele două niveluri: un parter cu largi vitrine şi accese şi etajul,
străpuns doar de ferestrele înguste ale spaţiilor superioare.
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Fig. 207. Complexul comercial din Piaţa Oneşti. a - Faţada principală; b - Faţada
posterioară; c - Plan parter (După „Arhitectura" 1963/5), d- Starea actuală
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Fig. 208. Complexul comercial „Dacia" din strada Braşovului nr. 2.

a - Planul de situaţie; b - Starea actuală
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Fig. 209. Complexul comercial „Super' din strada Busuiocului.
Starea actuală

Fig. 210. Piaţa Teatrului. Planul de situaţie. A - Galeriile „Luxor";
B-Galeriile „Luxor Junior''; C- Teatrul Naţional
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Fig. 211 . Magazinul „Luxor". Starea

act uală

...

Fig. 212. ,,Magazinul „ Luxor Junior" . Starea
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Fig. 213. Fosta casă de cultură din strada Gh . Doja, transformată în
spaţiu comercial. a. - Plan parter; b - Plan etaj, c - Sta rea actuală
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Tot în cartierul Tudor Vladimirescu, în strada Busuiocului, s-a realizat
complexul „Super" (fig. 209), a cărui concepţie arhitecturală se aproprie de cel întâlnit
pe litoralul românesc al Mării Negre.
Principalele complexe comerciale realizate la Târgu-Mureş, sunt cele două mari
unităţi din Piaţa Teatrului, cunoscute sub numele de „Luxor" şi „Luxor Junior" (fig.
210). Magazinul „Luxor" (fig. 211), cuprinde spaţii comerciale pe trei niveluri, cu
diferite raioane, în multe situaţii cu produse ale unor firme de prestigiu. Prin amplasarea
sa, pe una dintre laturile pieţei create în faţa Teatrului Naţional, complexul comercial
participă la închegarea ansamblului, punând în valoare prin perspective gradate,
principalul obiectiv: teatrul. Prin forma ce o are spaţiul comercial, se obţine o notă de
voiciune şi incontestabilă pregnanţă, fie că contemplăm elementele componente de pe
axa centrală a pieţei, fie că ne apropriem de pe una din axele laterale, dinspre strada
Călăraşilor sau dinspre strada Bart6k Bela.
Importantă construcţie adiacentă este şi magazinul „Luxor Junior" (fig.212) la
rândul său şi el participând la închegarea ansamblului, creând unitate şi calitate
generală. Spaţiul comercial este dispus tot pe trei niveluri, prin destinaţia iniţială fiind
destinat comerţului cu produse pentru copii, iar tronsonul dinspre Piaţa Trandafirilor, la
parter diferite produse, iar la etaj, o librărie, o reprezentanţă a întreprinderii de produse
din piele. În strada Gh. Doja nr. 183, a fost realizată o casă de cultură, în administrarea
Întreprinderii Chimice „Prodcomplex", cu unele spaţii comerciale (fig. 213.a,b) la
parter, însă timp de două decenii nu a mai fost folosită ca locaş de cultură, fiind
transformată în spaţiu comercial.

3.8.

Construcţii

sportive

Actualul „Parc Municipal" din Târgu-Mureş, într-o primă etapă a fost amenajat
de inginerul de origine franceză, Iosif Houchard, între anii 1816-1817, 1 din anul 1818
fiind cunoscut sub denumirea de „Elba". Harta oraşului, din anul 1898, prezintă destul
de detaliat configuraţia parcului şi construcţiile mai importante. 2 Au urmat alte
amenajări, îndeosebi cele de după marile inundaţii din anii 1911-1913, cauzând
dispariţia oglinzii de apă, concomitent cu amenajarea canalului turbinei, dând
posibilitatea realizării unor staţii sportive, îndeosebi în perioada interbelică, precum
stadionul. Acesta, în anul 1967 este modernizat, concomitent cu amenajările terenurilor
de tenis, popicărie etc.
În anul 1974, s-a trecut la întocmirea proiectului pentru construirea în incinta
parcului a unei săli sportive de mare capacitate (fig.214). Proiectul, cu nr. 715111974, 3 a
fost întocmit de arh. Szilveszter Andrăs şi teh.arh. Bartha Carol, partea de rezistenţă de
ing. Moldovan Ioan (fig. 215.a), iar structura acoperişului metalic de ing. Vasile Ille de
la Institutul Politehnic din Cluj. Acordul de edificare este dat prin AC nr. 80/9321, din 2
septembrie 1975, a Consiliului Popular al Municipiului Târgu-Mureş. 4 Arhitectul
Szilveszter Andrăs, într-o scurtă descriere, prezintă principalele date tehnice ale
construcţiei: ,Jn cadrul lărgirii actualei zone de sport şi agrement a municipiului TîrguMureş, au fost amplasate unele dotări cu caracter sportiv, cum ar fi: sală de sport cu
2000 locuri şi patinoar artificial descoperit - în zona de competiţii - şi grup de săli
https://biblioteca-digitala.ro

PLAN DE SITUA ŢIE
Scara 1 : 2000
Parcul Municipal Târgu Mure,
~~,,__

' ..... „·.„~

Fig. 214. Parcul Municipal. Planul de situaţie topografic întocmit de autor.
A - Sala sporturilor; B - Stadionul; C - Patinoarul artificial; D - Birouri; E Teren uri de tenis; F - Popicăria; G - Teren sportiv; H - Fizioterapia
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Fig. 215. Parcul Municipal. a - Planul de situaţie cu amplasarea sălii de sport
(Proiect nr. 7151/1974); b- Starea actuală a sălii de sport
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Fig. 216. Sala sportivă. Proiectul după „Arhitectura" 1978/1-2.
a - Planul de situ aţi e; b - Plan parter
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Fig. 218. Parcul municipal. Patinoarul artifici al. Proiectul după „Arhitectura"
1978/1-2. a - Plan etaj I; b - Plan etaj li
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pentru atletică grea, teren de fotbal cu tribune pentru 6000 locuri, opt terenuri de tenis,
două terenuri de volei-handbal-baschet şi un bazin plutitor - în zona de antrenament.
Sala fiind amplasată lângă accesul principal al zonei, a fost proiectată în ideea
unui volum calm şi impunător cu un partiu foarte compact (fig. 216.a,b; 217 .a,b ).
Deschizând vederea foaierelor spre parcul existent prin suprafeţe mari vitrate, s-a
realizat legătura atât de plăcută interior - exterior (terenul de joc nefiind închis faţă de
foaiere), precum şi luminarea naturală a terenului de joc.
Anexele sportivilor, compuse din vestiare, saună, bazin, cabinet medical, sală de
forţă etc., depozitele şi anexele tehnice, au fost amplasate la parter, iar la nivelurile
superioare foaierele, garderoba, bufetul şi grupurile sanitare necesare publicului
spectator.
Structura construcţiei e caracterizată de fundaţii în pahare, stâlpi şi grinzi
prefabricate din beton armat, acoperiş tridimensional din ţevi de oţel pe o deschidere
de 50,00 m.
Finisajele interioare şi cele exterioare constau din: travertin, marmură,
mozaicuri, lambriuri din lemn, tâmplăria metalică, material plastic, sticlă beton
aparent pe suprafeţe foarte mari, tablă cutată tip ROMCOR şi elemente ceramice (fig.
215.b).
Capacitatea sălii este de 2100 locuri". 5
Pentru calităţile întrunite, proiectul a fost premiat de Uniunea Arhitecţilor din
România în anul 1976.
Relativ concomitent s-a trecut la realizarea patinoarului artificial descoperit, tot
în incinta „Parcului Municipal". Autorul proiectului (fig. 218) este acelaşi arh.
Szilveszter Andnis, partea de rezistenţă ing. Ioan Moldovan. Patinoarul este prevăzut cu
tribune a căror capacitate este de 1700-1800 locuri, fiind amplasat în aproprierea
turbinei, pentru a beneficia de centrala de frig situată în abatorul oraşului, din
apropriere. Sistemul constructiv este format din elemente prefabricate de beton armat. 6
3.9. Constructii industriale
'

În perioada postbelică puterea comunistă a trecut la naţionalizarea mijloacelor de
producţie, desfiinţându-se proprietatea privată. În virtutea actului de naţionalizare, din

11 iunie 1948, şi la Târgu-Mureş sunt naţionalizate următoarele întreprinderi private:
„fabrica de mobilă „Szekely şi Rethi"(din cartierul „ 7 Noiembrie'', azi „22
Deecembrie 1989"), cunoscută mai târziu sub denumirea de „!profil - 23 August",
fabrica de pielărie şi mănuşi (din cartierul Libertăţii), fabricile de cărămizi (din
cartierul Mureşeni şi de pe strada Sf Gheorghe, azi Gheorghe Doja), fabrica de mobilă
a lui Elek Janos şi Toth J6zsef, fabrica de prelucrare a materialelor lemnoase „Burger
Ludovic", fabrica de butoaie „Keresztes Janos", fabrica de sticlă „Diamanstein
Erneszt '', tăbăcăriile „ Marton J6zsef şi Mendel Szamuel ", fabrica de săpun „ Rothbart
Paul'', moara şi presa de ulei „ Hedwig '',fabrica de spirt şi cea de zahăr aparţinând lui
„Kraus Herman ",fabrica de bomboane „Mudra A/oise", fabricile de mezeluri „Elekes
Lajos" şi „Kancsar Odon ", fabrica de paste făinoase „ Gustozza ", fabricile de
brânzeturi „ Moga Nicolae" şi „ Szakacs Anna". 1
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În anul 1950 sunt expropriate numeroase case particulare şi au fost etatizate
cabinetele medicale particulare, prăvăliile, restaurantele, micile ateliere private, între
care şi atelierele reunite în cooperativa „Ciocanul", care va deveni întreprinderea
„Electomureş". 2 Urmează dirijarea de investiţii masive, pentru crearea unei industrii
puternice, îndeosebi industria constructoare de maşini, industria chimică, însă
„dezvoltarea industrială, urbană şi demografică a Târgu-Mureşului în epoca postbelică
a fost înfăptuită de statul român de sus în jos, conform unui proiect autoritar comunist,
dar prin eforturile întregii societăţi (prin munca cetăţenilor oraşului şi ai ţării". 3
Condiţiile şi resursele naturale, tradiţiile existente în unele ramuri economice au
determinat dezvoltarea economică a oraşului îndeosebi industria constructoare de
maşini. Un bilanţ al unităţilor de producţie, întocmit pentru schiţa de sistematizare a
oraşului din anul 1976, ne permite cunoaşterea unităţilor industriale pe zone, cele
existente şi cele nou propuse, situaţia fiind următoarea: 4
ZONA INDUSTRIALĂ DE SUD-VEST: Total 188,3 ha.
Unităţi existente ...................................... 14 7 .8 ha
1. I.I. Metalotehnica ................................... 7,0 ha
2. IUIU ....................................................... 4,7 ha
3. Combinatul de îngrăşăminte azotoase ..... 55,7 ha
4. Fabrica de cărămizi şi ţigle ..................... I 7,7 ha
5. Antrep. frigorifice .................................... 1,9 ha
6. Fabrica de zahăr ..................................... 33.1 ha
7. Fabrica de conserve .................................. 3,5 ha
8. Ind. vinului şi băuturi alcoolice ................ 2,0 ha
9. Cooperativa Artă-Mobilă .......................... 1,3 ha
10.T.C.M Mureş ........................................ 10,o ha
11. IPJ ........................................................ 0,9 ha
12. Baza de constr. „Constructorul" ............. 2,5 ha
13. Baza de constr. C.I.A ............................. 7,5 ha
umtaţ1
. - . regrupate: ...................................... .40,5 ha
1. ILEFOR ................................................... 3.8 ha
2. Uzina de reparaţii auto ............................ 3.0 ha
3. Fabrica de piele şi mănuşi .......................... 2,2 ha
4 . Ind ustna
. camn
- .. ....................................... 12,0 ha
5. Industria laptelui ...................................... 2, 7 ha
6. Prodcomplex ........................................... 11, 7 ha
7 . Într . d e morant
- . ş1. pam"fi1caţ1e
. ...................... 0.6 ha
8. ITA (Transport auto) ................................ .4.5 ha
9. Fabrica de material foto .............................. 10. DIDP (drumuri şi poduri) ......................... Unităţi noi propuse:
1. Întreprinderea aparaturi electrocasnice
2. Fabrica de unelte
3. Fabrica confecţii metalice de ridicat 2 t.
4. Fabrica de ascensoare
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5. Uzina de răşini sintetice
6. Abator nou
7. Staţia de preparat hrană bovine
8. Bază de preluare animale
9. Atelier mecanic
1O. Fabrica de paste făinoase şi biscuiţi
11. Fabrica de acid citric
12. Centrala electrică de termoficare
13. Fabrica de medicamente din plante
ZONA DE EST CORUNCA .................................... 13,4 ha
Unităţi existente ....................................................... 3,4 ha
1. Fabrica de maşini de calculat.. ............................... 3,4 ha
2. Fabrica de cărămizi ILMC .................................... 10,0 ha
a,1
U Dl"tvt"

• .............................................................. 001:

1. Fabrica de tricotaje
2. Coop. (Mureşul, Textile, Unitatea)
3. Poligrafie
Unităţi dispersate: .................................................... 35,0 ha
Unităţi existente ...................................................... 19, 7 ha
1. Întreprinderea de electricitate ................................. 1, 7 ha
2. I.I. Electomureş ..................................................... 1,6 ha
3. Fabrica de conductori ............................................ .4,0 ha
4. !profil „23 August" ................................................ 9,4 ha
5. I.I. Mureşul. .......................................................... 1,0 ha
6. IP J Mureş .............................................................. 2,0 ha
Unităţi regrupate: .................................................... 15,5 ha
1. Poligrafice ............................................................. 0,5 ha
2. ILEFOR ................................................................ 2,2 ha
3. Coop. (Mureşul, Textila, Unitatea) ....................... 12,0 ha
4. Prodcomplex ......................................................... 2,0 ha
5. Uzina de reparaţii auto ........................................... 2.0 ha
6. ITA ....................................................................... 1,0 ha
7. Fabrica de materiale foto ........................................ 0,2 ha
8. Intreprinderea de morărit şi panificaţie .................... 1,0 ha
9. Industria laptelui .................................................... 0,2 ha
1O. Industria cămii .................................................... .3,0 ha
11. Fabrica de piele şi mănuşi ..................................... 2,0 ha
12. Fabrica de mat. fotosensibile ............................. .
TERITORII REZERV Ă ............................................ 67,5 ha
Zona de sud-vest.. ................................................... 65,9 ha
1. Într. CIA şi Mureş ................................................ 38,0 ha
2. Lângă baza Constr. CIA ........................................ 1O,1 ha
3. Lângă Fabrica de piele şi mănuşi........................... 4. Lângă ILEFOR ..................................................... 10,8 ha
https://biblioteca-digitala.ro

5. Strada Gh. Doja.................................................... 6. Lângă Centrala Electr. Termoficare ......................... 7,O ha
Zona Corunca est. ...................................................... 1,6 ha
Dispensar.................................................................. -

Dintre toate aceste unităţi industriale, ne oprim doar la cîteva mai importante,
realizate sau dezvoltate substanţial după anul 1945.
O importantă unitate industrială a devenit întreprinderea „Electromureş", creată
în anul 1960, având ca punct de pornire fosta cooperativă „Ciocanul", la rândul ei
înfiinţată în anul 1950. La începutul activităţii sale întreprinderea fabrica sobe de gătit,
iar din anul 1957 a demarat producţia de maşini de calcul manuale. Pornind de la
acestea, pe parcurs întreprinderea şi-a diversificat producţiile, în anul 1960 fiind pe
profilul electrotehnic, conductori electrici în anul 1969, maşini electomecanice de calcul
în 1970, ca în anul 1978, să aibă 4 secţii cu numeroase articole de producţie, numărul
angajaţilor ajungând să crească la 3996 salariaţi în anul 1975, 6113 în 1980 şi 6812
angajaţi în anul 1985. 5 Dintre cele patru secţii, ne oprim doar la unitatea principală, din
strada Călăraşilor nr. 112-114,6 unde se află şi sediul central al unităţii respective. Prin
repetate extinderi, teritoriul întreprinderii ajunge la o suprafaţă de 22.554,94 mp, din
care, suprafaţa construită de 15.722,83 mp. (fig. 219).
Următoarea întreprindere, „IMATEX", a fost creată în anul 1948, prelucrând
războaie de ţesut lână, modernizată în anul 1968 pentru fabricarea de războaie de ţesut
din bumbac, în, cânepă, iar din anul 1970 maşini de bobinat, piese de schimb pentru
industria textilă. În anul 1975, întreprinderea avea un număr de 2954 salariaţi, ca în
anul 1980, să ajungă la 3502, iar în 1985, să fie de 3469 salariaţi. 7 Ca şi celelalte unităţi
industriale din oraş, întreprinderea - anterior cu denumirea de „Ludovik Minszki" - a
cunoscut o perpetuă dezvoltare, începând cu anul 1968, când sunt realizate halele
principalele de producţie, de prototipuri, sediul administrativ, turnătoria etc. În anii
1989-1990, întreprinderea avea o suprafaţă de 60393 mp (fig.220), din care, suprafaţă
construită de 44.124 mp, spaţii verzi şi reţele de 14.169 mp, suprafaţă construită
desfăşurată de 53.852,50 mp. 8 În prezent, din fosta întreprindere (fig. 221), pion
principal al industriei grele din oraş, prin privatizare, nu au mai rămas decât câteva
clădiri, părăsite şi acestea, restul fiind demolate.
Înfiinţată în anul 1952, întreprinderea „Metalotehnica" este lărgită şi
modernizată în anul 1968, producând maşini, utilaje şi piese de schimb pentru industria
tricotajelor, a cărei producţie era exportată în 16 ţări. În anul 1975, întreprinderea avea
3483 salariaţi, în anul 1980 avea 4229 salariaţi, ca în anul 1985, să ajungă la un număr
de 4545 salariaţi. 9 În anul 1989, întreprinderea, cu sediul în strada Gh. Doja nr. 155,
avea o incintă de 73.822 mp (fig. 222), din care, suprafaţă construită de 41931,50 mp,
suprafaţă transport de 20.236,50 mp, suprafaţă reţele de 1712,93 mp şi suprafaţă zonă
verde de 9941,23 mp. 10
Principala unitate a industriei Târgu-Mureşene este Combinatul Chimic de
Îngrăşăminte „Azomureş". A fost creat în anul 1966, dezvoltându-se astfel, încât în anul
1970 constituia un gigant industrial, printre cele mai mari din ţară, din domeniu.
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Produce îngrăşăminte chimice, în 1970 reprezentând '14 din producţia ţării, precum şi
90% din necesarul de hârtie foto. De la cei 2676 salariaţi avuţi în anul 1975, se ajunge la
4438 salariati, în anul 1985. 11 Devenind una din cele mai mari unităti, industriale din
oraş, până la 1989 combinatul a avut două mari sectoare de producţie: primul
constituind combinatul chimic din strada Gh. Doja nr. 300 12 a cărui suprafaţă, fără
bataluri, este de 826.034,52 mp, din care: suprafaţă construită de 265.198, 50 mp,
suprafaţă reţele de 296.843 mp, suprafaţă transport de 190036,42 mp şi suprafaţă zonă
verde de 73986,18 mp (fig. 223). Următoarea secţie, de producere hârtie foto şi filme,
din strada Plopilor nr. 9, 13 are o suprafaţă de 66.001,22 mp, din care suprafaţă
construită de 34.142, 71 mp, suprafaţă reţele de 4695,44 mp, suprafaţă transport de
13.048,0 mp şi suprafaţă zona verde de 1416,60 mp (fig. 224).
Cu o veche tradiţie în domeniu, Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului „23
August", s-a dezvoltat pe structura vechii fabrici de mobilă „Szekely şi Rethi", preluată
la stat în anul 1948 prin naţionalizare. Din anii 1960-1980, a fost una dintre cele mai
mari şi modeme fabrici de mobilă din ţară, anual producând mii de garnituri de mobilă
(în anul 1978 s-au produs 57.000 de garnituri), în diferite stiluri, ce se exportau în
numeroase ţări. După naţionalizare întreprinderea primeşte numele de „Sim6 Geza",
până în anul 1950, iar între aniii 1951-1952, primeşte denumirea de Întreprinderea
pentru exploatarea şi industrializarea lemnului „Sim6 Geza" (IPEIL). Între anii 19541959 poartă denumirea de !PROFIL „Sim6 Geza", iar între 1960-1965 denumirea de
„23 August". Din anul 1965 se numeşte IPL. „"3 August". 14 Numărul salariaţilor a fost
într-o continuă creştere: 3118 salariaţi în 1975, 3449 în 1980 şi 7292 salariaţi în 1985. 15
I.P.L. „23 August", cu sediul în strada Căprioarei nr. 2, 16 are o suprafaţă de 95.259 mp,
din care 93074 mp în exclusivitate şi 95 mp în comun cu C.F.R. (fig. 225; 226.a,b).
Aparţinea de industria uşoară şi „Fabrica de pielărie şi mănuşi", nucleul de
formare constituindu-l „Societatea anonimă pentru industria de piele brută din TârguMureş" înfiinţată în anul 1922. Pe parcursul timpului, pe lângă repetate schimbări de
nume, în anul 1933 societatea constituia o unitate economică destul de însemnată, cu
aproximativ 600 angajaţi, iar în anul 1938, cu peste 1OOO salariaţi. După anul 1945
întreprinderea este reînfiinţată sub denumirea de „Dermagant", ca la 1 iunie 1948, să fie
naţionalizată, ajungând să se dezvolte continuu. Pe lângă vechea unitate din strada
Câmpului, este construită noua întreprindere din strada Gh. Doja, în anul 1974 ajungând
la o producţie de 217 .OOO.OOO lei. Între anii 1951-1963, întreprinderea poartă denumirea
de „PetOfi Sandor", între anii 1960-1971 „Întreprinderea de piele şi mănuşi" la început
în cadrul Combinatului de Piele şi Mănuşi din Cluj, apoi independent, din anul 1973. 17
În anul 1970 era printre cele mai modeme din ţară, produsele (mănuşi de piele, mănuşi
de protecţie, haine de piele), fiind exportate în 13 ţări. De la 2413 salariaţi avuţi în anul
1975, se ajunge la 2668 salariaţi în anul 1985. 18 Cu sediul în strada Gh. Doja nr. 231, 19
întreprinderea avea un teritoriu de 33.063 mp (fig. 227), fără secţia din strada
Câmpului, după anul 1990, unitatea din strada Gh. Doja fiind dezmembrată şi parţial
vândută.

Ne oprim cu prezentarea unor unităţi industriale din oraş cu întreprinderea
chimică „Prodcomplex". A fost înfiinţată în anul 1950, avînd mai multe secţii cu
profiluri diferite, 20 precum covoare, sticlărie de ambalaj, sticlărie artizanală, obiecte din
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Fig. 219. Întreprinderea „ Electromureş". Planul de situaţie topografic
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Fig. 223. Combinatul Chimic „AZOMUREŞ" . Planul de situaţie topografic
A - Strada Gh. Doja
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Fig. 224. Fabrica de hârtie foto şi filme.
Planul de situaţie topografic
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Fig. 226. Întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 August" .
a - Clădire a veche administrativă; b - Sediul nou administrativ
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Fig. 227. Fabrica de piele şi mănuşi. a - Planul de încadrare
în zonă; b- Planul de situaţie topografic. A- Strada Gh. Doja
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Fig. 228. Întreprinderea chimică „PRODCOMPLEX"a - Planul de încadrare
în z.onă; b - Planul de situaţie topografic. A - Strada Gh. Doja
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Fig. 229. Sediul nou al Întreprinderii de electricitate (IREM)
din strada Călăraşilor nr. 103

Fig. 230. Sediul Cooperativelor

meşteşugăreşti

din strada
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Călăraşilor

nr. 22-24

plastic, biscuţi etc. În anul 1977, avea un număr de 4597 salariaţi, 5166 în anul 1980 şi
de 3600 în 1985. Dezvoltată în timp de câteva decenii, prin mărirea capacităţilor de
producţie, întreprinderea şi-a mărit teritoriul. 21 (fig. 228). După anul 1991, o parte din
activele întreprinderii sunt înstrăinate, astfel unitatea şi-a restrâns producţia.
În perioada anilor 1973-1975, la Târgu-Mureş existau 17 întreprinderi de stat
republicane, 4 întreprinderi de stat locale (cu 3 8 unităţi) şi 15 întreprinderi ale
cooperaţiei meşteşugăreşti.

Arhitectura industrială românească în ţara noastră este tânără, deoarece în
perioada interbelică prea puţine realizări pot fi considerate lucrări de valoare.
Arhitectura industrială este, prin însăşi natura ei, funcţională, spaţiul necesar producţiei
fiind în aşa fel organizat încât să asigure condiţiile de lucru. De aici provin marile
suprafeţe de teren ocupate, cum ar fi la noi combinatul chimic. Crearea unei scări în
arhitectura industrială constituie o condiţie complexă, la care, deşi scara umană este cea
mai importantă, uneori puţine elemente constructive se referă direct la ea. Dacă halele
de la Întreprinderea „IMA TEX" sau de la Întreprinderea „Metalotehnica" corespund
acestei scări, turnul Fabricii de hârtie foto şi filme depăşeşte cu mult proporţia dintre om
şi construţie.

Note:

3.2. Construcţii administrative, sedii instituţii etc.
1.
Ioan Eugen Man, Istorie urbană, I, p.91.
2.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1476, cu SC. „PROIECT" SA.
3.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1487, cu Banca de Stat.
4.
Arhitectura R.P.R., an. XI, nr. 5 /84), 1963, p.26.
5.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1577, cu Arhivele Naţionale Judeţul Mureş
6.
Arhitectura, an. XII, nr. 1(86), 1984, p.30-31.
7.
,,Art. I. Se transmite cu data de I ianuarie I 968 în administrarea Direcţiei
Regionale PTTR Mureş A.M din Tg.Mureş imobil clădit situat în Tg.Mureş,
Piaţa Eroilor Sovietici nr. I7, înscris în cf nr. 467I, nr. top.I087 casă cu 7
apartamente şi curte cu suprafaţa de 572 mp, şi nr. top. I 260/I în întindere de
I007 mp, cu nr. de inventar 838, în valoare de 399.430 lei, din administrarea
Întreprinderii de gospodărie locativă din Tg.Mureş şi imobilul teren viran situat
în Tg.Mureş str. Lupeni, înscris în cf nr. 62 I nr. top I 260/I, teren viran în
suprafaţă de 482 mp, din administrarea Comitetului executiv al Sfatului Popular
al oraşului Tg.Mureş." în Arh. Arhitect Şef, Dosar nr. 880111998, şi nr.
8.

9.

12212/2002.
„Art.I. Se transcrie din administrarea Primăriei municipiului Tîrgu Mureş în
administrarea Direcţiei judeţene de poştă şi telecomunicaţii Mureş terenul în
suprafaţă de IOOO mp situat în Tg.Mureş, Piaţa Mărăşeşti, înscris în CF 3374/a
Tg.Mureş, nr. top. 2373/1/2/2/1/2/112, 2373/1/2/1/211/I/2/2, 2373/112/1/2/1/2 şi
237311/2/1/3/2, identificat în schiţa CF anexată care face parte integrantă din
prezenta decizie", în Arh. Arhitect Şef, Dosar nr. 880111998, şi nr. 12212/2002
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1462, cu SC. „ROMTELECOM".
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3.3. Construcţii pentru ocrotirea sănătăţii
1.
Ioan Eugen Man, Istorie urbană, I, p. 113, 177.
2.
Ioan Eugen Man, Istorie urbană, I, p.177; II. p.398-408; III, p.154-159.
3.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1456, cu Spitalul Judeţean Mureş.
4.
Arh. Arhitect Şef, Registrul pentru autorizaţii de construire din anul 1975.
5.
Ibidem, dosar nr. 31.
3.4. Constructii de cultură
'
1.
Arhitectura R.P.R., 1955/10, p.16-24.
2.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 46, 127, cu Piaţa Teatrului.
3.
Arhitectura, an. XVIII, nr. 122, 1970/1.
4.
Arhitectura, an. XXII, nr. 1(146), 1974, p. 12-13.
5.
Ibidem, p.13.
6.
Ibidem, p.14-15.
7.
Fotografie în colecţia autorului
8.
Alexandru Iotzu, Teatrul act de creaţie arhitecturală, Bucureşti, Ed. Tehnică,
1981, p. 11 O, fig.201.
9.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1426, cu Casa Tineretului, şi Dosarul nr. 8591/1980.
10.
Ibidem, dosar nr. 1581, cu Academia de Teatru.
11.
Arhitectura R.P.R., an. XI, nr.3 (82), 1963, p.32.
12.
Steaua Roşie, (cotidian local), an. IX, nr.859, 9 noiembrie 1960, p.1.
13.
Arhitectura R.P.R.,an. IX, nr. 1 (68), ian-febr. 1981, p.42-43.
14.
Steaua Roşie, an. IX, nr. 859, 9 noiembrie 1960, p. l.
15.
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 277 din 2 martie 2006, clădirea trece
din administrarea Societăţii Române de Televiziune în administrarea Consiliului
Judeţean Mureş, ca domeniu public. Cu Hotărârea nr. 49 din 11 mai 2006,
clădirea trece în administrarea Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul".
3.5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Construcţii

pentru educaţie şi Învăţământ
Man Ioan Eugen, Istoria oraşului Târgu-Mureş I. Din cele mai vechi timpuri şi
până la Revoluţia din anul 1848, Târgu-Mureş, 1978, mss, partea I, p.126.
Ioan Eugen Man, Istorie urbană, I, p.226.
Ibidem, II, p.366-398.
Arh. N. Petroşiancu, Despre proiectarea tip a şcolilor elementare şi grădiniţelor
de copii, în Arhitectura R.P.R., 1955/10, p.3-12.
Arh. N. Romaşcanu, Concursuri pentru proiecte tip de clădiri publice, în
Arhitectura R.P.R., 1955/5, p.7.
Pentru unităţile şcolare pe care le prezentăm, pe lângă denumirea avută în
perioada de până la 1990, redăm şi denumirea actuală, pentru o mai bună
uşurare a identificării lor.
ANDJ Mureş. Registrul de AC pentru anul 1967; Arh.Arhitect Şef, dosar nr.
15464/2007.
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Szikszai J6zsef, Făuritori de cuiburi, Carte memoralistică a Grupului
Construcţii, 1949-1999 Târgu-Mureş, Ed. Appendix, 1999,p. 6
Ibidem, p.6-7.
Ibidem, p. 24.
Arh. Arhitect Şef dosar nr. 12317/2002.
Ibidem.
Ibidem, dosar nr. 9026/2008.

8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3.6.
1.
2.

Şcolar

de

Ibidem, dosar nr. 10197/2010.
Ibidem, dosar nr. 7089/2003.

Construcţii

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1O.

pentru turism
Ioan Eugen Man, Istorie urbană, I, p.250
,Az Ugron csaltid a mult szazad kozepen epittettew a Nagykiiz es a Szechenyi ter
sark6n all6 ketemeletes szalala epiiletet'',în Kereszes Gyula, Marovwisarhely
regi epiiletei" (Clădiri vechi din Târgu-Mureş), Târgu-Mureş, Ed. Difprescar,
1998, p.75.
Afirmaţia a fost dată în anii 1961-1962 când era profesor la Şcoala tehnică de
Arhitectură şi Sistematizare, unde autorul cărţii de faţă era elev.
Lucrările s-au realizat în baza AC. nr.187/9159 din 15 aprilie 2010 şi nr.
140/8886 din 28 martie 2011, Arh. Arhitect Şef, dosar nr 9159/2010. Noul hotel
a primit denumirea de „Hotel Plaza".
Ibidem, dosar nr. 1424, cu Hotelul „Grand".
Arhitectura, anul XXI, nr. 5 (144), 1973, p. 30-32.
Releveu întocmit de SC. „"P ALEXEM" SRL, arhitect Puskas A., proiect nr.
10811996. Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1475, cu Hotel „Continental".
Ibidem.
Ibidem, dosar nr .10490/201 O, cu hotelul „Parc". Deşi prin lucrările ce se
realizează i se schimbă funcţiunea, noi descriem clădirea ca hotel, aşa cum a fost
concepută şi a funcţionat în perioada de până în anul 1990.
AC. nr. 495/21806 din 18 septembrie 1980 a Consiliului Popular al Judeţului
Mureş.

11.
12.

3. 7.
1.
3.8.
1.
2.
3.

Arh. Primăria Tg.Mureş, Registrele de autorizaţii de
şi 1972.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1424 cu SC „Grand" SA.

construcţie

Construcţii

pentru unităţi comerciale
„Arhitectura ", 1963/5, p.38.

Construcţii

sportive
Ioan Eugen Man, Istorie urbană,!, p. 176.
Ibidem, p. 163 şi fig.134.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 14140/2010 cu Parcul Municipal.
https://biblioteca-digitala.ro

pentru anii 1967

.4.
5.
6.
3.9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Arh. Primăria Tg.Mureş, Registrul autorizaţiilor de construire din anul 1975.
Arhitectura, anul XXVI, nr. 1-2 (170-171), 1978, p.34-37.
Ibidem, p.38.
Construcţii

industriale
Simion Costea, op. cit., p. 257.
Ghiţă Ionescu, Comunismul în România, Bucureşti, Ed. Litera, 1994, p.190-195.
Simion Costea, op. cit.,p. 258.
Schiţa de sistematizare 1973, p.162-163.
Ibidem, p. 266-267.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1090 cu „Electromureş".
Simion Costea, op. cit., p.257.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1057 cu „lmatex".
Simion Costea, op. cit., p.267.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1091 cu „Metalotehnica", în prezent „Matricon".
Simion Costea, op. cit., p. 267.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1003 cu Combinatul Chimic. „Azomureş".
Ibidem, dosar nr. 1003 cu secţia „F otosensibile".
Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Mureş, I, Bucureşti, 1984, p. 164-165.
Simion Costea, op. cit., p. 267-268.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1097 cu „Mobex".
Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Mureş. I, Bucureşti, 1984, p.158-151.
Simion Costea, op. cit. p.268.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1027 cu „Fabrica de Piele şi Mănuşi"
Simion Costea, op. cit, p.268.
Arh. Arhitect Şef, dosar nr. 1007 cu „Prodcomplex".
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Capitolul IV
AMENAJĂRI URBANE
Considerăm amenajări

urbane lucrările întreprinse într-un ansamblu de acţiuni
coordonate, cu scopul organizării şi folosirii optime a zonelor funcţionale ale oraşului,
prin amplasarea unor obiective de interes comun, realizarea unor lucrări de asanare,
nivelare şi de amenajare a cursurilor de apă, cât şi cele pentru echiparea localităţii cu
reţele tehnico-edilitare, telecomunicaţii, circulaţie şi de transport.
După cel de-al Doilea Război Mondial economia oraşului se afla în bună parte
afectată, fiind distruse mai multe unităţi industriale, precum fosta rafinărie de ţiţei, uzina
electrică, sistemul de amenajare a Mureşului, ce cuprinde barajul, canalul de aducţiune a
apei (turbina) şi uzina electrică, dar şi multe clădiri de locuit. Pierderile cele mai mari
sunt înregistrate în ultima parte a războiului mondial, când, în luna septembrie 1944,
armatele germane, în retragere, au distrus mai multe obiective economice din oraş,
cauzând deteriorarea mai multor clădiri de locuit, în unele situaţii aproape în totalitate.
Cel puţin pentru clădirile de locuit, precum şi la unele instituţii şcolare, mici
întreprinderi etc., documentele oferă unele date, ele fiind constituite din declaraţiile
proprietarilor din oraş cu privire la pagubele suferite. 1 Fiecare declaraţie, tipizată,
conţine date privitoare la proprietar, adresa imobilului, natura distrugerilor avute,
precum şi valoarea pagubelor, 2 dată atât pentru categorii de bunuri imobiliare, cele
mobiliare, sau alte valori gospodăreşti, precum şi în total pe gospodărie. Prima rubrică
este destinată pagubelor din domeniul construcţiilor (clădiri de locuit, ateliere, spaţii
comerciale, garaje, alte anexe gospodăreşti etc.), fiind situaţii când au avut loc distrugeri
majore, până în totalitatea lor, dar şi deteriorări parţiale, precum cele de la acoperişuri,
la unii pereţi, dar şi minore, constând din spargeri de geamuri, deteriorarea tâmplăriei,
etc.
Cele 19 dosare cercetate, cuprind un total de 3 78 declaraţii ce se referă şi la
construcţii, deoarece, cuprinzând şi alte categorii de pagube, numărul lor este mai mare.
Cele 378 declaraţii ce formează obiectul nostru de studiu, cuprind un total de 394 case
de locuit, ateliere, anexe gospodăreşti, care au suferit diferite deteriorări. Preţul total al
acestor pierderi, la data „când s-a produs paguba", este de 968.250 mii lei, pe când
„preţul de înlocuire în prezent", cel din anul 1945, este de 3.891.327 mii lei. Din dosare
nu rezultă faptul dacă valoarea pagubelor declarate a fost despăgubită de către autorităţi,
însă presupunem că nu s-au acordat. În cea mai mare parte a lor, probabil de 60-65%
din situaţii, după cum am arătat, pagubele la construcţii sunt minore, fiind mai puţine
situaţii în care clădirile să fi fost deteri~rate mai grav sau în totalitate. Din declaraţiile
date, rezultă faptul că cele mai multe distrugeri de construcţii au fost în luna septembrie
1944, când, în timpul retragerii, armatele germane au distrus principalele obiective
economice şi unele dotări urbane, cauzând şi distrugerea construcţiilor învecinate. Cele
mai multe cazuri s-au înregistrat în străzile (sau părţi ale acestora), aflate în imediata
vecinătate a obiectivelor distruse, cum ar fi cele din străzile 3 : Belşugului nr. 1, 3, 7. 17;
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Libertăţii nr. 1, 28, 38; Predeal nr. 2, 7, 13,25, 34, 63, 63a; Gh. Doja nr.4, 6, 8, 16, 18,

150, 7, 9, 19, 35, 43, 55, 65, 69, 104; Iuliu Maniu nr. 2, 4, 3, 5, 1,13, 15, 17, 23; Rodnei
nr. 39, 43, 60, 65; Cuza Vodă nr. 6, 8, 10, 7, 9, 19, 55, 69 75; Tudor Vladimirescu nr.
11, 17, 25, 27, 52, 58, 150, ca să dăm doar câteva asemenea exemple.
La aceste deteriorări cauzate de ultimul război mondial, mai adăugăm şi
distrugerile provocare de cele două mari inundaţii, din anii 1970 şi 1975, care au distrus
numeroase locuinţe, unităţi industriale, infrastructura oraşului etc, toate necesitând un
efort deosebit din partea locuitorilor oraşului pentru refacerea acestora.
Principalele lucrări de amenajare a teritoriului oraşului, au fost cele de
regularizare a râului Mureş şi a pâraielor aferente, ele dovedindu-se deosebit de
folositoare în viaţa localităţii şi a locuitorilor săi. După puternicele inundaţii din anii
1911-1913, care au afectat şi oraşul Târgu-Mureş, curând, în anul 1914, s-au realizat
lucrări de amenajare a râului Mureş, prin construirea barajului şi a canalului de
aducţiune a apei la uzina electrică a oraşului, a cărui menire era de a prelua o parte din
apa râului în situaţia când debitul acestuia era crescut. Timp de câteva decenii, oraşul
nu a mai cunoscut inundaţii mai puternice, existând totuşi preocupări pentru
regularizarea cursurilor de apă de pe teritoriul său. În anul 1969, cu AC nr. 147/13360,
din 7 iunie 1969, sunt aprobate lucrări de amenajare a pârâului Nyul, valoarea acestora
fiind de 1.488.000 lei. Lucrarea este reînnoită prin AC nr. 88/9389, din 7 mai 1970,
investiţia fiind de 1.561.000 lei. Tot în anul 1969, cu AC nr. 378/30063, din 26
decembrie 1969 sunt prevăzute lucrări de amenajare a malului râului Mureş, în amonte
de baraj, cu o valoare de 192.700 lei. 4 La 13 mai 1970 apele revărsate ale Mureşului au
creat pagube deosebite, atât oraşului, cât şi locuitorilor săi. Bilanţul pagubelor a fost
deosebit de grav: 2702 case inundate, 2564 case avariate, 138 case distruse, 42 de
unităţi industriale
afectate etc., valoarea pagubelor fiind apreciată la suma de
5
84.186.000 Iei. Este considerată ca fiind cea mai mare inundaţie provocată de râul
Mureş în zona Târgu-Mureşului.
Rezultatele unor asemenea pagube nu puteau rămâne neglijate. Prin străduinţa
oficialităţilor judeţene şi municipale de partid şi de stat, îndeosebi a lui Nicolae Vereş,
destul de curând s-a întocmit documentaţia pentru regularizarea râului Mureş şi
realizarea lucrărilor propuse. Documentaţia, ce poartă titlul ,,Regularizarea şi îndiguirea
râului Mureş la Tg.Mureş zona baraj existent - pod CF Cristeşti", 6 proiect nr.
1908/1971, este întocmită de Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri
Funciare şi Gospodărirea Apelor din Sibiu (l.S.P.l.F.G.A. - Sibiu), şef proiect ing.
Comei Negrea, proiectant general: l.P.R.A.N. Bucureşti. Zona studiată cuprinde o parte
din amonte de barajul existent (fig.231 ), cu realizarea unui dig de protecţie din pământ,
cu punctul de pornire la est de staţia de transformare, iar în aval, până la podul de cale
ferată de Ia Cristeşti (fig.232), pe o lungime de 10,5 km albie neregularizată,
documentaţia cuprinzând două părţi:
Partea I - proiect nr. 9925/1971, ce tratează trei variante, I, II, III şi II
atenuat, documentaţie comandată de Departamentul Îmbunătăţiri Funciare
(D.l.F), Direcţia Investiţii.
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Partea II - proiect nr. 1908/1971, ce tratează pe traseul varianta II din S.T.E
nr. 925/1971, trei variante: II-a, 11-b, şi II-c, documentaţie comandată de
l.P .R.A.N. Bucureşti, ca proiectant general.
Valoric, lucrările de Construcţii + Montaj au următoarea configuraţie:
Pentru râul

Mureş

Lungimea
Regularizată

Varianta I
8.580
Varianta II
9.607
Varianta III
10.689
Varianta II atenuată
9.607
Varianta II
9.007
Varianta II Aspect pod.1-85 9.607
Varianta II. Sect.pod
9.607
Varianta II C
9.607
Pentru afluenţii Mureşului
Voiniceni. Var.II
2.173
3.243
Pocloş, Var.I
4.600
Budiu + Roca, Var.I
2.850
Cocoş, Var. OII.
4.096
Beşa, Var.I

Cost total
C+M (mii lei)

Cost pe
ml/lei

114.342,1
70.956,6
78.037,1
57.654,2
71.155,1
84.034,3
79.559,9
68.900,6

13.326
7.386
7.304
5.950
7.406
8.753
8.276
9.260

4.022,2
11.836,6
6.446,0
2.702,9
5.122,4

1.850
3.649
1.401
948
1.250

Variantele din partea II, în număr de trei, tratează posibilităţile de regularizare a
râului, prin diferite soluţii tehnice, inclusiv corectarea buclelor principale cu un traseu
drept, după cu am mai văzut, fiind stabilită şi valoarea lucrărilor C+M pentru fiecare
variantă de lucrări, inclusiv la afluenţii Mureşului: respectiv, pâraiele Voiniceni, Pocloş,
Budiu, Vulpii, Cocoş, Beşa. Fiind aprobate, lucrările au demarat destul de curând, în
anul 1973 acestea fiind în desfăşurare în zona fostului aeroport, deoarece prin adresa nr.
13.383/1973, la solicitarea M.A.l.A.A - D.l.F.Sibiu, Consiliului Popular al
Municipiului Târgu-Mureş, îşi dă acordul pentru mutarea unui drum de câmp, zona
fiind necesară pentru realizarea digului. De asemenea, se solicită ca pentru anul 1974 să
fie incluse şi „ lucrările de regularizarea pâraielor Pocloş, Voiniceni şi Cocoş, care nu
au proiecte terminate, precum şi a pâraielor Budiu şi Beşa care vă rugăm să urgentaţi
7
proiectanţii să le predea până la sfârşitul anului pentru a intra în execuţie în 1974 ".
Cu adresa nr. 4439 din 21 februarie 1973, Consiliul Popular al Judeţului Mureş,
face cunoscut organului municipal Hotărârea Consiliului de Star al R.S.R., nr. 151 din
15 februarie 1973, prin care sunt aprobaţi principalii indicatori tehnico-economici a
investiţiei: ,Jndiguirea şi regularizarea râului Mureş la Târgu-Mureş" şi anume:
Valoarea investiţiei ................................... 164.600.000 lei, din care:
Construcţii - montaj ................................. 143.440.000 lei
Lungimea sectorului regularizat, cu îndiguire ... 26,5 km, din care:
Pe râul Mureş ............................................ 9.6 km
Pe afluenţi ............................................... 16,9 km
Termen de punere în funcţiune:
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4,5 km regularizare şi îndiguire pe ambele maluri .......... anul 1975.
22 km regularizare pe ambele maluri ......................... anul 1976.
Finanţarea de 22.500.000 lei C+M se va face din fondurile Ministerului
Agriculturii. Prin munca contributivă a cetăţenilor, pentru lucrări de umpluturi, taluzări
şi şanţuri, sunt prevăzuţi cel puţin 3.400.000 lei.
Prin Decretul nr. 158 din 20 august 1974î s-au aprobat terenurile şi construcţiile
propuse exproprierii, 8 precum şi terenurile scoase din producţia agricolă. Lista cuprinde
un număr de 63 locuitori, precum şi Parohia Ortodoxă Sâncraiu de Mureş, CAP
Mureşeni, CAP Nazna, CAP Sâncraiu de Mureş, CAP Sântana de Mureş. Pentru
municipiul Târgu-Mureş fiind întocmită o „ Schiţă de orientare", de către Întreprinderea
de Lucrări Hidraulice Speciale (1.L.H.S.) Târgu-Mureş (fig. 233), în care sunt
evidenţiate: felul proprietăţii, proprietarul şi adresa imobilului ce formează obiectul
exproprierii sau scoaterii din circuitul agricol.
Pentru asigurarea unor condiţii de execuţie fluentă a lucrărilor de
regularizare şi de îndiguire a râului Mureş, Consiliul Popular al Judeţului Mureş, prin
adresa nr. 2420/442, din 28 februarie 1975, solicită Consiliului Popular al Municipiului
Târgu-Mureş ca în zona obiectivului nr. 3 (râul Mureş în aval de pod, respectiv OCL
Alimentara şi D.C.A.) şi zona obiectivului nr. 2 (râul Mureş între barajul existent şi pod,
respectiv unităţile Electromureş, Liceul Agricol, T.A.P.L şi dotări ştrand), ca până la 30
aprilie 1975, pentru obiectivul 3 şi la 30 octombrie 1975, pentru obiectivul 2, să se
dezafecteze terenurile necesare regularizării râului. 9
În anul 1975, sunt stabilite unele măsuri pentru umplerea albiei pârâului
Voiniceni, pe o lungime de 3000 m şi o lăţime de cca 1O m, devenit nefuncţional.
Lucrările de regularizare a albiei Mureşului erau, de asemenea, în curs de realizare,
inclusiv cele de la noul baraj din actuala stradă Barajului. Cele mai complexe lucrări
de „Îndiguire şi regularizare a râul Mureş la Târgu-Mureş", se realizează începând cu
anul 1975, când, la solicitarea Grupului de supraveghere a investiţiilor - Sibiu, este
emisă AC nr. 28/2566, din 24 februarie 1975, valoarea investiţiei fiind de 136.555.300
lei. 10 Lucrări de apărare a malului râului Mureş, în zona Combinatului Chimic
„Azomureş" sunt efectuate de întreprinderea respectivă, lucrări ce s-au realizat cu AC
nr. 93/10055/1975, valoarea lucrărilor fiind stabilită la suma de 9.434.000 lei. 11 Tot în
anul 1975, în luna iunie, o nouă inundaţie afectează o bună parte din oraş. De această
dată, s-au revărsat apele pârâului Pocloş, acesta fiind amenajat doar în partea de amonte
de la podul din strada Gh. Doja, respectiv şi porţiunea din zona cartierului Tudor
Vladimirescu, prin taluzarea malului şi placarea cu plăci de beton, lucrări efectuate cu
AC nr. 419/4465411967, valoarea acestora fiind de 667 .200 lei. Restul cursului, în aval
de podul străzii Gh. Doja, o constituia albia naturală, subdimensionată, departe de a
avea capacitatea preluării unui debit mare de apă. Prin urmare, şi cursul acestui pârâu
este redimensionat şi betonat, până în punctul de vărsare în râul Mureş. De altfel, prin
proiectul nr. 677711973 al I.P.J. Mureş, s-a prevăzut amenajarea pârâului Pocloş, 12
tronsonul cuprins de la podul din strada Budai Nagy Antal, până la vărsarea în râul
Mureş (fig. 234). Prin betonare s-a creat un adevărat „canal de fugă", cu o lăţime de
8,50 m. În aproprierea limitei superioare pereţii din beton au o retragere de cca. 30 cm,
care să permită în viitor, montarea de grinzi pentru acoperirea albiei, ce poate primi o
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utilitate publică. Acoperirea acestuia era condiţionată de realizarea a două baraje în zona
amonte a celor două braţe ce formează pârâul Pocloş, lucrări care nu s-au mai efectuat.
Pentru amenajarea noii albii a pârâului, precum şi pentru realizarea lucrărilor, prin
Decretul nr.1181197 5 s-au aprobat exproprierile şi scoaterea din producţia agricolă,
definitiv sau temporar a următoarelor suprafeţe totale:
Teren proprietate particulară, 30 proprietari, 1380 mp. definitiv şi 2821 mp.
temporar.
Teren proprietate CAP „Viaţa Nouă", 1056 mp. definitiv ş1 1599 mp.
temporar.
În total: 2436 mp. definitiv şi 4420 mp temporar.
Prin AC nr. 19611271211970, în dreptul străzii Semănătorilor, s-a mai aprobat
construirea unui pod peste pârâul Pocloş. 13 Ca urmare a regularizării albiei pârâului
Pocloş, s-a impus reconstruirea podurilor din străzile Gh. Doja şi Liviu Rebreanu, scop
pentru care, la solicitarea Întreprinderii Judeţene de Gospodărie Comunală şi Locativă
14
Mureş, s-a emis AC nr. 63/4719/1976.
Pentru pârâul Beşa cunoaştem proiectul nr. 1908/2, faza PE (proiect execuţie),
întocmit de M.AS.1.1.A - D.I.F Sibiu, ing. A. Socaci, N. Dancău , I. Roşca, pentru care
Serviciul de Sistematizare şi Arhitectură a Municipiului Târgu-Mureş, prin avizul nr.
48, din 12 decembrie 1974, a avizat varianta I. Traseul pârâului urmăreşte traseul străzii
Remetea, până în dreptul imobilelor nr. 148 şi 177, de unde o coteşte spre Sâncraiu de
Mureş, până în zona de intersecţie a străzilor Cotitura de Jos şi Ceangăilor, de unde
traseul este aproape paralel cu strada Delureni din Sâncraiu de Mureş, unde, din nou,
coteşte spre strada Principală, 15 şi de aici în albia Mureşului.
Încă din anul 1973, s-a întocmit documentaţia ,Jndiguirea şi regularizarea
pârâului Roca la Tg.Mureş'', de către ing. M. Berzariu şi C Negrea, proiect nr.
190811973, faza PE. Lungimea albiei regularizate, potrivit planşei, este de 761 m, fiind
propuşi pentru scoatere din producţia agricolă, în mod definitiv, 4741 mp, iar temporar,
4937 mp, aceştia şi fiind aprobaţi prin Decretul nr. 11811975. 16
Un important obiectiv, ce-l considerăm ca făcând parte din categoria lucrărilor
de regularizare a râului Mureş, este noul pod, cu trecere denivelată şi peste calea ferată
Deda - Târgu-Mureş (fig. 235). În acest scop, prin Decretul nr. 198, din 19 mai 1979, a
Consiliului de Stat al R.S.R., 17 au fost expropriate terenurile necesare, restul formând
proprietatea statului român. Sunt expropriate imobilele din strada Tisei nr. 51, 53, 55,
57 şi strada Călăraşilor nr. 118, 120, cu un total teren de 3102 mp şi 1153 mp
construcţii. Dintre construcţiile proprietate de stat şi care au fost afectate, sunt cele din
strada Podeni nr. 1O, Voinicenilor nr. 1, Călăraşilor nr. 112-114, 11 O, 107, cu o
suprafaţă totală de 3578,31 mp. Proiectat de ing. Denes Laszlo, podul este realizat între
anii 1979-1980, cuprinzând 4 benzi de circulaţie, trotuare pe ambele laterale, pe cele
două maluri ale Mureşului, având şi scări de legătură cu nivelul solului. Noul pod îl
înlocuieşte pe cel vechi, realizat în anii 1958, de ing. I.Lobi din Bucureşti, lucrările de
construire fiind dirijate de ing. Roman Elemer , din cadrul T.C.M.Mureş. Podul era
realizat tot din beton, însă cu deschidere numai peste râul Mureş, rămânând bariera la
calea ferată, ceea ce îngreuna circulaţia rutieră. Inundaţiile din anul 1970 au afectat
serios structura portantă a podului, deşi cu AC. Nr. 162/13618, din 7 august 1970, s-au
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aprobat unele lucrări de refacere, 18 cu o valoare de 56.000 lei. Întrucât podul nu mai
corespundea, nici ca gabarit, nici sub aspectul rezistenţei, existând şi perturbaţii ale
circulaţiei între străzile Călăraşilor şi Voiniceni din cauza căii ferate, s-a pus în discuţie
demolarea acestuia şi construirea unui nou pod rutier
Demolarea vechiului pod s-a făcut cu multă greutate în cea mai mare a sa parte,
rămânând nedemolate capetele grinzilor de susţinere a structurii de rezistenţă, din beton
armat (fig. 236), cât şi fundaţiile. În anii 1975-1980 în amonte de pod, în zona
ansamblului Aleea Carpaţi, s-a mai realizat o pasarelă din beton armat, menită a susţine
conductele ce tranversează râul şi de a facilita trecerea pietonilor de pe cele două maluri
(fig.237).
Principalul obiectiv de pe şantierul de regularizare a râului Mureş şi de protejare
împotriva inundaţiilor, este noul baraj (fig. 238), din dreptul străzii Barajului, ce face
legătura cu localitatea Sâncraiu de Mureş şi cu zona oraşului de pe malul drept al
Mureşului. Barajul a fost realizat ca o necesitate, existenţa acestuia rezolvând unele
necesităţi ale oraşului, precum:
în situaţia creşterii debitului râului Mureş, pe tronsonul dintre cele două
baraje se poate acumula o însemnată cantitate de apă;
prin sistemul de golire a apei Mureşului se poate controla debitul de apă din
zona de aval;
se asigură priza de apă necesară Combinatului Chimic „AZOMUREŞ";
oglinda de apă creată, cu un traseu aproape drept, permite organizarea de
competiţii sportive nautice.
X

X

X

O categorie aparte de lucrări sunt cele legate de infrastructură, din care fac parte
sistemele şi reţelele tehnice, cum sunt sistemele căilor de comunicaţie, rutiere, feroviare,
sistemele energetice, de conducte, canale colectoare etc. Retrăgându-se, în septembrie
1944, armatele hitleriste au distrus barajul de pe Mureş, staţia de pompare a apei, cât şi
alte „obiective de importanţă strategică'', precum uzinele electrice etc. Odată distrus
(fig.239.a,b; 240.a,b), 19 barajul nu mai putea regla debitul de apă al râului şi, ca urmare,
nici al „turbinei", la rândul ei, şi aceasta fiind distrusă pe alocuri Prin folosirea unor
pompe uşor avariate sau împrumutate, s-a reuşit ca oraşul să primească apă, ca în
ianuarie 1948, arhitectul Rado Kalman, şeful Serviciului Tehnic al oraşului, să
reproiecteze staţia de pompare, astfel încât, la 7 noiembrie 1948, noua uzină de apă să
intre în funcţiune la capacitatea de 12.000 mc/zi. 20
Concomitent s-a trecut la reconstruirea barajului de beton de pe Mureş şi a Uzina
de Apă, lucrări conduse de cunoscutul arhitect-inginer Farkas J6zsef încă din perioada
interbelică. S-au luat măsuri de asigurare cu apă potabilă prin montarea unor pompe
aduse de la Uzina de apă din Târgu-Mureş şi de la Fabrica de Zahăr din Târgu-Mureş,
precum şi construirea, tot în anul 1952, a unei staţii improvizate de pompare, cu o
pompă de 450 mc/oră. În anul 1970, s-au semnalat numeroase cazuri de scădere a
calităţii apei potabile, aceasta datorită funcţionării necorespunzătoare a sectorului
coagulare-sedimentare, fapt ce a determinat luarea de măsuri de îmbunătăţire a calităţii
apei, concomitent cu extinderea capacităţii uzinei de apă. Încă în anul 1961, prin
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proiectul nr. 128611961 al D.S.A.P.C. Mureş, s-a stabilit, ca, într-o perioadă de 15 ani,
debitul maxim zilnic să ajungă la 27 .OOO mc/zi (în 1975), faţă de care s-au stabilit două
variante de amplificare a uzinei. Dar în anul 1963, când lucrările de amplificare a
uzinei de apă erau în desfăşurare, se iniţiază un nou plan de dezvoltare a instalaţiilor de
alimentare cu apă, studiul, cu nr. 1584/1963, întocmit de ing. Valentin Nicoară,
prevăzând pentru anul 1985 un debit de 48.000 mc/zi, tot în două variante.
Cantitatea de apă potabilă vândută consumatorilor (casnic, industrial, instituţii,
consum propriu etc.), pentru anii 1963-1969 este următoarea:
1963 - 4.525.000 mc
1964 - 4.850.000 mc
1965 - 5.724.300 mc
1966 - 6.575.000 mc
1967 - 7.192.000 mc
1968 - 8.062.000 mc
1969 - 8.681.100 mc
Noi măsuri de dezvoltare a uzinei de apă şi distribuţie sunt luate şi după anul
21
1970, stabilindu-se unele investiţii precum:
A. -Dezvoltarea capacităţii de apă potabilă (priză, captare, canal de descărcare, apărări
de mal, deznisipator şi staţie de pompare, cu .. „ .. „ ... .4.450.000 lei;
- Uzina de apă nouă, etapa 1973 (400 I/sec), cu .„„„ ... 19.500.000 lei;
- Rezervor de 5000 mc, zona Dâmbul Pietros .............. .4.600.000 lei:
- Arteră strada Mihai Viteazul la rezervorul existent. ...... 1.200.000 lei;
Total: ............................ 29.750.000 lei
Pentru perioada anilor 1973 - 1975 se propun lucrările:
B. - Conductă principală în strada Cuza Vodă ................ 2.100.000 lei;
- Conductă principală, mal drept pârâu Pocloş ............... 500.000 lei
Total. ............................. 2.600.000 lei
TOTAL A+B.„ ..... „„„ .... 32.350.000 lei
Sistemul de canalizare al municipiului Târgu-Mureş îşi are baza pe proiectul din
anul 1908, cu o suprafaţă de 701 ha, extinsă pe parcurs, concomitent cu extinderea
localităţii acesta fiind îmbunătăţit. După distrugerile din anul 1944, când s-au aruncat în
aer sala de maşini şi instalaţiile uzinei, s-a trecut la reconstruirea acesteia. 22 Încă în anul
1956, I.P.R.O.E.D. Bucureşti întocmeşte documentaţia „Staţia de epurare a oraşului
Tg.Mureş", amplasată în fosta localitate Mureşeni. A fost întocmită în conformitate cu
prevederile schiţei de sistematizare a oraşului, întocmită de I.S.C.A.S. Bucureşti,
luându-se în considerare că, la nivelul anului 1975, suprafaţa oraşului va fi de 151 O ha,
şi populaţia de 100.000 locuitori. În luna martie 1970, Întreprinderea Comunală din
Târgu-Mureş comandă la I.P.G.C. Bucureşti, întocmirea documentaţiei pentru un nou
decantor primar, proiect terminat în acelaşi an, urmând ca în anul 1971 să fie realizat.
Între anii 1966-1968 s-a realizat colectorul principal al zonei industriale, pe strada Gh.
Doja începând din zona Fabricii de Produse Lactate, racordându-se la colectorul
principal al oraşului, în dreptul Combinatului de Îngrăşăminte Azotoase.
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Lungimea reţelei de canalizare cunoaşte o creştere substanţială, numai între anii
23

1950- 1970, crescând de la 65,355 km, la 105,319 km.
Prin punerea în funcţiune, în anul 1973, a noii uzine de apă, staţia de epurare
trebuia să asigure epurarea a cca. 900 l/sec. apă uzată orăşenească, necesitând lucrări de
amplificare, cu o valoare de 31.100.000 lei. Odată cu realizarea noilor ansambluri de
locuinţe, se impune alocarea de noi investiţii pentru extinderea reţelei de canalizare,
24
considerându-se necesară o investiţie de 123.930.000 lei.
Nici sistemul energetic al oraşului nu a scăpat de urgia războiului, când în
septembrie 1944 uzinele electrice au fost distruse (fig. 241), rămânând ca unic furnizor
neafectat, centrala electrică a Fabricii de Zahăr. Găsindu-se la Periş două grupuri
electrogene noi, neasamblate, acestea s-au montat la uzina din Târgu-Mureş, astfel
încât, la 20 septembrie 1945, s-au efectuat probele la primul grup de 1200 kVA. În anul
1949 se reface vechea hidrocentrală, tot sub conducerea lui Farkas J6zsef, concomitent
cu terminarea lucrărilor la baraj, a canalului de aducţiune. Agregatele necesare
hidrocentralei au fost proiectate de Institutul Politehnic Timişoara şi fabricate de
Uzinele de Construcţii de Maşini Reşiţa, constând din trei agregate cu turbine „Kaplan"
de 750 cp. Punerea în funcţiune a hidrocentralei a avut loc în toamna anului 1950. În
anul 1955 este dată în funcţiune termocentrala de la Fântânele, cu o putere totală de 250
MW în anul 1966, de unde, până la Târgu-Mureş, se construieşte reţeaua electrică LEA
35 kV şi staţia 35/15/3kV din cartierul Dâmbul Pietros. Concomitent se modifică şi
25
tensiunea secundară de la 11 O V la 3 80/220 V.
În deceniul următor se realizează şi termocentrala de la Iernut, cu o putere de
800 MV în 1967, factor determinant în locul ocupat de judeţul Mureş în producţia de
energie electrică. Cantitatea de energie electrică produsă în judeţul Mureş în anul 1970
reprezintă 21 % din totalul de energie electrică al ţării, iar în anul 1978, ca urmare a
construirii altor centrale electrice, să reprezinte 11,3%. 26 În anul 1962, este înfiinţat
I.R.E. Mureş care preia toate instalaţiile de pe teritoriul oraşului, ca în anul 1969
denumirea să fie schimbată în „Întreprinderea de Reţele Electrice Târgu-Mureş", iar în
anul 1983, prin Decretul nr. 3 7911983, să fie înfiinţată „Întreprinderea de Exploatare şi
Întreţinere a Reţelelor şi Instalaţiilor Electrice şi de Distribuţie a Energiei Electrice şi
Termice" (l.E.I.R.I.E.D.E.E.T. Mureş).
Alimentarea din sistemul energetic este asigurată către consumatori prin intermediul
staţiilor de transformare, potrivit unei evidenţe furnizate de F.T.D.E.E. Târgu-Mureş, în
felul următor: 27
Instalaţia

Ungheni-Mureş,

Nr. celule cu întrerupător
220KV
110 KV
6-20 KV

220/110/20
Tg.Mureş oraş, 110/20/6 KV
Tg.Mureş CIC, 110/6 KV
Tg.Mureş-Mureşeni, 110/6 KV
Tg.Mureş-Nord, 110/2011 O KV
Tg.Mureş-Cristeşti, 11016 KV
Tg.Mureş-Livezeni

6

18
6
8
4
6

26
30

4
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17
39

Anul punerii în
funcţiune

1973
1964
1965
1973
1974
1978
1980

Creşteri

importante înregistrează ·şi reţelele de distribuţie în oraş, cele de 6 k V,
28
1O kV şi 20,kV, între anii 1970-1990, împreună înregistrând următoarele lungimi:
1970 - 161,9 km; 1975 - 256,2 km; 1980 - 385,5 km; 1985 - 434,90 km şi 1990 452,80 km.
29
Gazul metan, cea mai importantă bogăţie a solului judeţului Mureş, după cum
o să vedem, este folosit într-o bună măsură de Combinatul de Îngrăşăminte Azotoase,
de celelalte unităţi industriale, precum şi de populaţie. Alimentarea cu gaze naturale a
municipiului Târgu-Mureş este asigurată prin intermediul celor două staţii de predare,
una la Corunca şi alta la Cristeşti, unde prin intermediul unei conducte de presiune
medie, sunt transportate la conducta inelară a oraşului. În anul 1970, debitul maxim
instalat era de 124.000 mc/h, iar consumul maxim realizat, de 75.000 mc/h. Capacitatea
celor două staţii de reglare era de 107.000 mc, respectiv de câte 60.000 şi 47.000 mc/h.
Între marii consumatori este Combinatul de Îngrăşăminte Azotoase, care are un debit de
36230 mc/h, urmat de Fabrica de Zahăr cu 14675 mc/h, Întreprinderea „Prodcomplex",
30
cu 2000 mc/h sau Fabrica de Cărămizi cu 3000 mc/h.
A crescut şi lungimea totală a reţelelor stradale de gaz metan, de la 140 km în
1960 la 150,9 km în 1975, 184,3 km în 1980, 189,5 km în 1985 şi 194,3 km în 1989.
Un spor însemnat înregistrează şi volumul de gaze naturale distribuit în oraş, şi anume:
198.373 m 3 în 1965; 478.711 m 3 în 1970; 912.056 m 3 în 1975; 1.492.127 m 3 în 1980 şi
de 1.3 73. 717 m 3 în 1985. Pentru uzul casnic al populaţiei din oraş, volumul de gaze
naturale este următorul: 70.329 m 3 în 1965; 86.168 m 3 în 1970; 105.137 m 3 în 1975;
137.113 m 3 în 1979; 122.902 m 3 în 1985 şi 138.857 m 3 în anul 1990. 31
Transportul urban de călători din Târgu-Mureş, la rândul său, înregistrează
creşteri însemnate datorită infrastructurii modernizate, dar şi ca urmare a creşterii
demografice şi urbanistice a oraşului. Lungimea traseelor de autobuze a crescut de la
101 km în anul 1965, la 152 km în 1970, 201 km în 1975, 212 km în 1980 şi la 180 km
în anii 1985-1989. Numărul autobuzelor era de 91 în anul 1965, crescând la 117 în anul
1970; la 161în1975 şi la 187 în anul 1977, ca să scadă la 147 în 1980; 125 în 1985 şi
la 11 O în anul 1989, aceasta, ca urmare a crizei economice ce a început cu anul 1980.32
Privind transportul urban, în anii 1975 s-a pus în discuţie introducerea transportului de
călători cu trolee, luându-se măsuri pentru demolarea imediată a clădirii din strada
Călăraşilor, colţ cu Piaţa Matei Corvin. 33
Şi circulaţia în municipiul Târgu-Mureş a constituit o preocupare permanentă a
edililor urbei, prin schiţele de sistematizare, studiile privind organizarea circulaţiei,
făcându-se propuneri pentru optimizarea circulaţiei rutiere. Până în anul 1971 au fost
elaborate mai multe studii cu privire la circulaţia în localitate, de către I.P.J. Mureş,
între care: „Studiu de sistematizare a circulaţiei in zona Pieţii Gării'', proiect nr.
5136/1969; „ Sistematizarea circulaţiei in oraş", etapa I, proiect nr. 3885/1970; „ Studiu
de circulaţie pentru Dâmbul Pietros", proiect nr. 597 /1971; Circulaţie şi transport",
studiu I.S.P.G.C. Bucureşti.
Un astfel de studiu a fost întocmit de Institutul de cercetări şi proiectări
tehnologice în transporturi din Timişoara, proiect nr. 0308/noiembrie 1982, prin care,
având în vedere situaţia circulaţiei în Târgu-Mureş, face propuneri pentru optimizarea
liniilor de transport, redimensionarea reţelelor până în anul 2000. 34 Existau atunci în
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oraş 30 linii de transport în comun, 109 autobuze, numărul călătorilor, dimineaţa, fiind

de 25.000, faţă de care noul sistem propus prevede 13 linii de transport în comun, un
parc de 11 O autobuze, cu posibilitatea transportării, dimineaţa, a 32.000 călători.
Etapizat, sunt propuse lucrări de amenajări stradale între care: centura ce leagă cartierele
Tudor Vladimirescu - Dâmbul Pietros, strada Gh. Doja, lărgirea străzii Cuza Vodă,
pasaje denivelate peste calea ferată, în măsura în care aceasta nu va fi strămutată, pasaj
denivelat în zona Combinatului Chimic, lărgirea străzii Libertăţii, îndreptarea şi
prelungirea străzii Călăraşilor etc.
Strămutarea liniei ferate şi a staţiei C.F.R, pe malul drept al Mureşului, după
cum am mai menţionat, timp de decenii a constituit obiect de discuţie şi numai costul
ridicat al lucrărilor, precum şi criza din anii 1980, au determinat ca investiţia să nu fie
realizată. În anul 1984, Consiliul Popular al Judeţului Mureş, prin adresa nr. 21832, din
17 iulie 1984, solicită Consiliului Popular al Municipiului Târgu-Mureş avizul privind
lucrarea ,,Studiu de sistematizare şi dezvoltare a reţelei feroviare din zona Tg.Mureş
între staţia Ungheni-Tg.Mureş şi localitatea Sângeorgiu de Mureş",întocmită de
Regionala de Căi Ferate Braşov, la comanda organului judeţean, nr.21210, din 15 mai
1979. La data respectivă, în zona studiată funcţionau 47 unităţi industriale, aparţinând
de diferite ministere, deservirea feroviară a acestora fiind asigurată prin intermediul a
patru unităţi de cale ferată, şi anume:
Staţia C.F.R. Ungheni, amplasată la marginea de sud-vest a zonei
Staţia C.F.R. Cristeşti, amplasată în partea de sud-vest a zonei, deservind în
special C.I.Ch. „Azomureş"
Staţia C.F.R., amplasată în partea centrală a zonei, ce deserveşte cele mai
numeroase unităţi industriale, precum IMA TEX, Fabrica de Zahăr, T.C.M
Mureş, Complexul Mureşeni etc.
Staţia C.F.R., amplasată în partea de nord a oraşului, ce deserveşte doar
câteva unităţi industriale, precum I.P.L. 23 August, UJCC Mureş, RAJGCL
Mureş.

Comisia de Sistematizare a Municipiului Târgu-Mureş, emite avizul nr. 23, din
19 octombrie 1984, pentru varianta „B". Documentaţia a fost întocmită de Regionala
Căi Ferate Braşov, proiect nr. 4848/1982. Varianta „A" păstrează traseul actual, dar
prevede realizarea de pasaje denivelate în punctele de intersecţie cu străzile oraşului.
Costul lucrării a fost estimat la valoarea de 310.000.000 lei. Varianta „B", care a şi fost
avizată, prevede desfiinţarea actualului traseu şi realizarea altuia, inclusiv o statie
modernă de călători, în zona de pe malul drept al Mureşului. Valoarea lucrărilor e~te
estimată la 540.000.000 lei. 35 Cele două variante corespund a câte două etape, astfel:
Etapa I, între anii 1982-1990
Etapa II, între anii 1991-2000
În anii 1960 s-a construit noul aeroport Târgu-Mureş, la o distanţă de 12 km de
oraş, lângă satul Vidrasău.
Din categoria „obiectivelor de importanţă strategică" şi care au fost distruse în
toamna anului 1944, au făcut parte şi podurile peste pârâul Pocloş, necesitând
reconstruirea sau repararea lor în cel mai scurt timp. Sunt, astfel, realizate lucrări de
reparaţii la mai multe poduri, între care şi cel din strada Liviu Rebreanu, la care s-au
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efectuat lucrări între anii 1947-1948, 36 şi pentru care deţinem fotografii de epocă (fig.
242). Podurile nou construite peste pârâul Pocloş, au primit denumiri, după numele unor
„ilegalişti ai Partidului Comunist Român", cum sunt podurile din strada Libertăţii, cu
denumirea de „Bemâth Andor" sau cel din strada Iuliu Maniu cu numele de „Lazăr
Odon „ la cele din străzile Liviu Rebreanu şi Gh. Doja, în urma lucrărilor ulterioare de
lărgire şi consolidare a podurilor, parapetul de beton ce purta inscripţiile a fost înlăturat.
În prima parte a perioadei postbelice, singurele cimitire din oraş erau cele
confesionale: cel reformat din strada Crizantemelor nr. 4, cel romano-catolic din strada
Al. Papiu Ilarian nr. 21, cele izraelite din străzile Verii nr. 10 şi Suceava nr. 29, cel
ortodox şi greco-catolic din strada Mitropolit Andrei Şaguna nr. 9, 11, precum şi
cimitirul săracilor, azi Cimitirul Comunal, din strada Verii nr. 32/A. Mai există câte un
mic cimitir şi în cele două localităţi componente ale oraşului, în strada Dealului din
Mureşeni şi în strada Remetea.
În deceniul al şaselea al secolului XX, cimitirele existente au devenit
supraîncărcate, necesitând de urgenţă noi amplasamente, întrucât cele existente nu mai
aveau condiţii de extindere a teritoriului lor. În atare situaţie, prin proiectul nr. 5408, din
29 iunie 1970 (fig.243) al D.S.A.P.C. Mureş, 37 (arhitecţi Lucian Popescu şi Keresztes
I), analizând situaţia existentă, se fac propuneri de noi amplasamente, în vederea
realizării unui „Cimitir de Stat". Un prim amplasament, pentru care, la data respectivă,
s-au obţinut şi avizele necesare, este cel din strada Stejarului, cunoscut de localnici ca
Cimitirul Sângeorgiu de Mureş, poziţia IV din planşă, fiind propuse şi alte trei noi
variante de amplasament: în strada Livezeni, poziţia I din planşă, în B-dul 1 Decembrie
1918, poziţia II din planşă şi în strada Remetea, zona actualului cimitir, poziţia III din
planşă.

Un prim nou cimitir de stat este cel din strada Stejarului,funcţionabil din anul
1981. Este opera arhitectului Gyenes Tibor, care, între altele, realizează şi capela, o
construcţie modernă din beton şi cărămidă, funcţională, cu spaţii de adăpostire a
participanţilor la funerali, în caz de timp nefavorabil.
Într-un răstimp destul de scurt s-a trecut la amenajarea „Cimitirului de Stat" din
strada Livezeni, încă anterior anului 1990, ca în anul 1993 să fie dată în folosinţă şi
capela.
Rămânând la capitolul cimitire, amintim şi Cimitirul Eroilor Români. În anul
1944 un număr de 452 eroi români, căzuţi în luptele de eliberare din oraş şi din
împrejurimi, din care 160 în morminte individuale şi 292 în 13 morminte comune, au
fost îngropaţi în incinta cimitirului ortodox, pe o platformă aparte, anume amenajată.
Fiind considerat necorespunzător ca amplasament, prin Ordinul nr. 1, din 15 ianuarie
1976, al Ministerului Apărării Naţionale, se dispune strămutarea cimitirului pe un alt
amplasament cu regruparea mormintelor şi montarea unor semne la căpătâi.
În anul 1978, I.P .J. Mureş, întocmeşte documentaţia privind lucrarea;
"Reactualizarea DS ans. 7 Noiembrie - Cărămidărie - etapa li- Târgu-Mureş" 38
proiect nr. 8322/1 - 1978. Amplasamentul este cel situat între blocurile de locuinţe din
strada Gh. Marinescu, Grupul Şcolar Sanitar şi strada Gh. Marinescu, având o bună
vizibilitate dinspre strada 22 Decembrie 1989, respectiv strada Gh. Marinescu, fiind
condiţii de realizare a obiectivului încă în acel an. S-au propus două variante. Prima
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variantă prevede realizarea unei platforme de defilare de 338 m, mai apropriată de
strada Gh. Marinescu, cu o vizibilitate bună de pe ambele direcţii. În zona superioară,
între cimitir şi ansamblul de locuinţe se prevede realizarea unui şir de blocuri de
locuinţe cu P+4 etaje, cuprinzând 180 de apartamente (actuala str. Făget nr. 12).
Varianta II este aproape identică cu prima, cu deosebirea că platforma de defilare are
350 m lungime, deci, fiind mai aproape de zona de locuit. Faţă de cele două proiecte,
Consiliul Judeţean Mureş, prin Comisia Judeţeană de Sistematizare, prin Avizul nr. 22,
din 27 iunie 1978, îşi dă acordul pentru varianta I (fig.244).
Cea mai importantă amenajare urbană, menită să asigure condiţii de destindere a
locuitorilor şi de petrecere a timpului liber, este Complexul de agrement şi sport
„Mureşul", din strada Plutelor nr. 2, mai bine cunoscut de către localnici sub denumirea
de „Week-end". Fără îndoială, este creaţia anilor de după 1960, până prin anii 1975,
când complexul primeşte mărimea şi principalele forme şi dotări existente, cunoscând o
neîntreruptă activitate de modernizare şi întreţinere.
Situată în partea de nord a oraşului, pe malul râului Mureş şi în vecinătatea
localităţii Sângeorgiu de Mureş, în urmă cu o sută de ani această zonă de agrement nu
exista. O hartă a oraşului, 39 provenind din anul 1872 /fig. 245), arată existenţa în zonă a
unui cot al râului Mureş, azi dispărut, precum şi un lac alungit (A) ca o prelungire a
pârâului Cal, ce se vărsa în râul Mureş. La numai trei ani distanţă, harta 40 provenind din
anul 1875 (fig. 246), prezintă aceeaşi zonă, atâta doar că de această dată este înfăţişat şi
pârâul Cal (B), ce alimenta lacul (A), la rândul său legat de fostul braţ al râului Mureş
(C). Harta conţine denumirile toponimice existente la acea dată, suplimentar fiind
prezentate, prin numerotare, loturile, pentru fiecare categorie de parcelă.
La mai bine de 50 de ani distanţă, Schiţa de sistematizare a oraşului din anul
41
1955, încă nu prezintă vreo amenajare a zonei de agrement, însă fostul braţ al
Mureşului nu mai există, el dispărând în urma puternicelor inundaţii din anii 1911-1914,
precum şi a lucrărilor, din anul 1944, de construire a barajului din beton şi a turbinei.
Încă din perioada interbelică, pa malul lacului rămas s-au construit căsuţe de agrement,
fiind construcţii din materiale uşoare, unele existând şi în anii 1980-1990.
Practic, după anul 1955, s-a trecut la extinderea şi amenajarea unei baze de
agrement tot mai moderne. Prin contribuţia în muncă dar şi în bani a locuitorilor
oraşului, muncitori, intelectuali, elevi şi studenţi, sub coordonarea specialiştilor în
domeniu din cadrul Consiliului Popular Municipal Târgu-Mureş, în câţiva ani s-a reuşit
realizarea noului lac, mult extins, şi a bazinelor de înot, amenajarea incintei cu drumuri
şi alei interioare, numeroase şi diferite terenuri de sport, precum şi locuri de plajă. Însă
ceea ce dă personalitate bazei de agrement sunt construcţiile, reprezentând casele de
agrement realizate de către salariaţi, prin sindicatele întreprinderilor şi instituţiilor din
oraş, cât şi dotările colective, precum vestiare, grupuri sanitare, majoritatea realizate din
beton şi cărămidă, toate conferind o notă de eleganţă. Au mai rămas, încă mult timp,
unele vechi căsuţe de agrement, realizate în anii 1930-1944, în prezent aproape toate
fiind înlocuite cu altele noi.
Schiţa de sistematizare din anul 1973 42 prezintă lacul nou creat şi bazinele de
înot ca fiind realizate (fig.247), fiind propuse noi extinderi ale incintei existente. O
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Fig. 236. Grinzi de susţinere ale vechiului pod, nedemolate

Fig. 237. Pasarela peste râul Mureş, din zona ansamblului Aleea Carpaţi
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Fig. 238. Noul baraj al Mureşului. a - Planul de situaţie . A- Râul Mureş,
B- Canalul de fugă, C- Barajul, D- Str. Barajului; b - Sistemul de închidere
al barajului; c - Vedere a barajului din aval
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a

b
Fig. 239 . Vechiul baraj distrus în septembrie, 1944.
a - Imagine din anul 1945; b - Barajul văzut din aval
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a

b
Fig: 240. Vechiul baraj distrus în septembrie, 1944.
a, b - Imagini din anul 1944
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Fig. 241. Hidrocentrala de pe canalul de aducţiune a apei.
a -Aspect din anii 1916-1917; b- Situaţia după septembrie 1944
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a

b
Fig. 242. a - Reconstruirea podului peste pârâul Pocloş
din str. Liviu Rebreanu; b - Starea actuală
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a

b
Fig. 244. Parcul Eroilor Români. a - Planul de situaţie. A- Liceul
Forestier; B- Liceul sanitar; D- U.M.F; b -Aspect cu morminte
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Fig. 245. Harta oraşului din anul 1872 cu reprezentarea lacului
(A) şi a fostului braţ al Mureşului (B)
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Fig. 246 - Harta oraşului din anul 1875. A- Lacul; B- Pârâul
Cal; C - Fostul braţ al Mureşului
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Fig. 247 . Schiţ a de sistematizare din anul 1973,
cu

înfăţ işarea

bazei de agrement
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Fig. 248. Harta oraşului din anul 1975 cu prezentarea bazei de agrement
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ultimă hartă la care ne referim, este aceea din anul 1975 (fig. 248), întocmită de fostul
Serviciu de Sistematizare şi Arhitectură al oraşului. 43

În prezent, întregul ansamblu al complexului, înscrie o suprafaţă de circa 25 ha
(fig. 249), cuprinzând spaţii de recreere, sport, case de agrement, dotări de alimentaţie
publică, alei interioare, cât şi o bogată plantaţie cu copaci şi gazon. Permanent, Baza de
Agrement a constituit obiectul unor prefaceri, fiind realizate lucrări de modernizare,
.
. .
amenaJare ŞI asigurare cu noi dotări, menite să asigure condiţii optime pentru
destinderea vizitatorilor. 44
Note:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANDJ Mureş, Seria, Declaraţii privind pagubele de război, 1945.
„Declaraţie privitoare la pagubele şi victimele provocare de către sau din partea
armatelor şi statelor inamice".
Pentru străzi s-a luat în considerare denumirea actuală, numerele poştale fiind
cele avute anul 1945.
Potrivit registrului de autorizaţii de construire, sector socialist, pentru anii 19691970.
Conform datelor din acel an obţinute de la Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş.
Arh.Arhitect Şef. Dosar nr. 10606/1985 cu documentaţia tehnică, proiect nr. 1908/1971
f.n.
Ibidem, Actul nr. 13383, din 4 februarie 1973, al Consiliului Popular Municipal TârguMureş.

8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ibidem, Conform centralizatorului anexă aflat la decret. Arh.Arhitect Şef. dosar nr.
2689114.03.1975.
Ibidem, dosar nr. 2689/1975.
Arh. Primăria Tg. Mureş, Dosar nr. 61111973, vol.11.
Ibidem, Dosar nr. 6/1/1972.
Arh.Arhitect Şef. dosar nr. 1021.
Arh. Primăria Tg.Mureş, Dosar nr. 6/111970, vol.IV.
Ibidem, Dosar nr.61111976, voi.V.
Ibidem, conform planşei anexă.
Ibidem.
,,Pod peste râul Mureş, cu trecere denivelată peste calea ferată Deda- Târgu-Mureş, în
dreptul străzii Kossuth Lajos, în municipiul Târgu-Mureş, în cooperare cu unităţile
interesate",în Arh.Arhitect Şef. dosar nr. 1023.
Arh.Primăria Tg.Mureş, Dosar nr. 6/1/1970, vol.IV.
Muzeul Judeţean Mureş, Fond fotografii, nr. 3803/1, 3803/5, 3803/8, 3803114.
Goldstein Ivan, Monografia alimentării cu apă şi a canalizării municipiului TârguMureş, Târgu-Mureş, 1970, Mss, în copie şi în posesia autorului.
Documentaţia privind Schiţa de sistematizare a municipiului Târgu-Mureş, proiect nr.
5646/1973, p.219-220.
Goldstein Ivan, op. cit., p.77-100.
Ibidem, p.99-100.
Schiţa de sistematizare a municipiului Târgu-Mureş, 1973, p.221-223.
Un secol de electricitate 1898-1998. Târgu-Mureş, 1998, p. 30-33.
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26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ion Şoneriu, Ion Mac, Judeţul Mureş, Ed. Academiei R. S. R., Bucureşti, 1973,
p.113-115.
Un secol de electricitate 1898-1998, Târgu-Mureş, 1998, p.135.
Ibidem, p. 66 ..
Ion Şoneriu, Ion Mac, Judeţul Mureş, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973, p.115116. În anul 1979, cu cele 21 miliarde m3, judeţul Mureş producea % din producţia
totală de gaz metan din ţară.
Schiţa de sistematizare a Municipiului Târgu-Mureş, 1973, p.230-231.
Simion Costea, Din istoria Tîrgu-Mureşului: Aspecte ale evoluţiei sale politico-sociale,
demografice şi economice în perioada 1944-1989, în A.A.Mureşene, III, p.266.
Ibidem, p.269.
Releveul clădirii a fost întocmit de autorul lucrării.
Arh. Arhitect Şef. f.n.
Ibidem, dosar C.F.R. nr. 1028,1034.
Muzeul Judeţean Mureş, Fondul fotografii, nr. 3803/1.
Arh. Arhitect Şef. f.n.
Ibidem, Dosarul cu documentaţia tehnică proiect nr. 8322/ 1-1978

Harta oraşului din anul 1872. A - Lacul; B - Fostul braţ al râului Mureş. Arh.
Arhitect Şef, f n
Harta oraşului din anul 1875. A- Lacul; B - Pârâul Cal; D - Fostul braţ al râului
Mureş, Arh. Arhitect Şef, f.n.
Schiţa de sistematizare din anul 1955, Arh. Arhitect Şef, f.n.
Schiţa de sistematizare din anul 1973, Arh.Arhitect Şef, f.n.
Harta oraşului Târgu-Mureş din anul 1975, Arh.Arhitect Şef, f.n.
Cu Hotărârea nr. 68, din 27 martie 2003, Consiliul Municipal Târgu-Mureş a
aprobat Planul urbanistic Zonal: PUZ Complex sportiv şi de agrement
„Mureşul'', proiect nr. 75/2002, întocmit de SC. „ARHIGRAF" SRL, arh.
Octavian Lipovan.

https://biblioteca-digitala.ro

Capitolul V
EVOLUŢIA ŞI

STRUCTURA

POPULAŢIEI

Recensămintele

din ultimele cinci decenii ale secolului al XX-iea au consemnat
dinamica populaţiei municipiului Târgu-Mureş, cu toate fenomenele sale, înregistrând
cea mai amplă creştere demografică. Recensământul din anul 1941, înregistra pentru
Târgu-Mureş, existenţa a 44.933 locuitori, din care 1756 români, 42087 maghiari, 514
1
evrei, iar pentru componenta Mureşeni, alţi 1.399 locuitori, în total, pentru întreaga
localitate, fiind de 46.332 locuitori. La 13 ianuarie 1945, recensământul local
înregistrează un număr de 10.022 de familii cu 29.692 locuitori, din care, 12.628 bărbaţi
şi 17.064 femei, iar pe naţionalităţi, 1802 români, 27778 maghiari şi 46 germani. În
prima parte a acestui an existau 833 case părăsite. 2 Recensămintele următoare, cât şi alte
situaţii statistice, aşa cum le prezintă Simion Costea, 3 dar şi din alte surse documentare,
sunt următoarele: 4 7 .043 locuitori în anul 1947 ( cifra fiind indicată de Anuarul
Statistic pentru anul 1964 ca fiind a recensământului din 25 ianuarie 1948),4 48.596 tot
la 25 ianuarie 1948, 5 65.455 în 1955, 77.042 în 1956, 65.194 la 2 februarie 1956,
69.962 la 1 iulie 1959,6 74.004 la 1 iulie 1963, 7 86.464 în 1966, 98.201 în 1970,
144.326 în 1975, 130.051în1977 8 , 134.287 în 1980, 157.411în1985, 164.781în1989
şi de 172.470 locuitori în anul 1990, ca ulterior, numărul să scadă la 164.445, în 1992 şi
la 166.972, în 1995.
Cele mai spectaculoase creşteri au loc în anii 1960-1980, ca urmare dezvoltării şi
modernizării activităţii industriale din oraş, faptul constituind principala atracţie a
locuitorilor din mediul rural, dar şi datorită atracţiei celorlalte sectoare de activitate,
precum, învăţământ, cultură, sănătate etc. Creşteri demografice însemnate cunosc şi cele
patru localităţi suburbane: Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş, Sângeorgiu de Mureş
şi Cristeşti, în comparaţie cu alte localităţi din judeţ, unde s-au înregistrat diminuări ale
numărului de locuitori. Rămânând la fenomenul imigrării, una dintre problemele create
a fost aceea a integrării urbane a populaţiei venite din mediul rural, respectiv a
procesului de adaptare a acesteia la mediul urban, dovedindu-se că adaptarea ei la
mediul urban se face în timp, modul de trai în mediul rural rămânând în conştiinţa
oamenilor timp de decenii.
Municipiul Târgu-Mureş, constituie cea mai mare localitate din judeţul Mureş,
la 1 ianuarie 1970, raportat la judeţ şi la celelalte localităţi urbane, înregistrându-se
următoarele: 9
Bărbaţi
Femei
Total
% din total
Denumirea
Judeţul Mureş

Municipii şi oraşe
Comune suburbane
Târgu-Mureş

Sighişoara

589.360
I 98.438
28.547
97. I 77
28.870

290.896
97.234
13.878
47.567
13.779
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298.464
I 01.204
14.609
49.610
I 5.091

100
33,5
4,8
I 6,4
4,8

Luduş

Reghin
Sovata
Tâmăveni

12.748
25.745
9.956
23.942

6.141
12.963
4.961
11.823

6.667
12.782
4.995
12119

2,2
4,5
1,6
4,0

Ca atare, municipiul Târgu-Mureş are cea mat mare pondere ca număr de
locuitori dinjudeţ, de 16,4%.
Sporul natural al populaţiei oraşului şi al comunelor suburbane a cunoscut o
permanentă ascensiune. La Târgu-Mureş, în anul 1969, se înregistrează un procent de
20,3% mai mic, faţă de localităţile suburbane: Cristeşti cu 37,9%, Sâncraiu de Mureş cu
35,1% şi Sângeorgiu de Mureş cu 31,3%. 10 În anul 1985, la Târgu-Mureş, sporul
natural a fost de 859 locuitori, înregistrându-se 211 7 naşteri şi 125 8 decese, ca în anul
1989, sporul natural să crească cu 672 locuitori, fiind născuţi 1856 copii şi 1184
persoane decedate. 11
Noile condiţii de viaţă, cu un nivel de trai mai ridicat ce le oferea TârguMureşul, dezvoltarea ramurii industriale, a celorlalte sectoare de activitate, a determinat
exodul populaţiei dinspre comunele suburbane, dar şi din celorlalte zone din judeţ,
determinând creşterea numărului de locuitori din oraş. Ca atare, fenomenul de imigrare
înregistrează valori însemnate pentru întregul municipiu. În anul 1969, oraşul înregistra
un procent de 14,9 %, fiind o valoare mijlocie, în schimb Sâncraiu de Mureş
înregistrează 52, 7%, Cristeşti 42, 1%, Sângeorgiu de Mureş 31, 1 % şi Sântana de Mureş
17,0%. 12
În perioada anilor 1956 - 1969, la sporul mediu anual, cea mai mare valoare din
judeţ se înregistrează la Cristeşti, de + 104, 1%, urmând Târgu-Mureş cu 24, 1%,
Sâncraiu de Mureş cu 3,6%, Sângeorgiu de Mureş, 19%. 13 Prin urmare, creşte şi
densitatea populaţiei, ea fiind distribuită neuniform, mai mare în mediul urban, dar şi
aici insular. La Târgu-Mureş, densitatea creşte de la 1.478 loc/km 2 în 1956, la 2.221
loc/km2 în 1970. Dintre comunele suburbane, procente ridicate mai au Sâncraiu de
Mureş cu 342,4% loc/km 2 şi Cristeşti 14 cu 283 loc/km 2, care, împreună cu oraşul
constituie o zonă cu mare densitate, de aproape 900 loc/km 2 . Studiul de fundamentare:
morfologie urbană şi locuire, întocmit pentru Planul Urbanistic General al Municipiului
Târgu-Mureş, pentru anul 2002, prezintă pe cele 11 O sectoare, numărul locuitorilor la
15
ha, densităţile cele mai mari fiind înregistrate în unele ansambluri de blocuri (fig. 250).
Astfel, de la 6-159 locuitori/ha, sunt 42 sectoare; de la 150 la 348 locuitori/ha, sunt 32
sectoare; de la 340-711 locuitori/ha sunt 30 sectoare şi de la 711-1220 locuitori/ha, sunt
6 sectoare, cele mai mari densităţi fiind înregistrate în ansamblurile „Tudor
Vladimirescu'', în B-dul 1 Decembrie 1918 şi strada Înfrăţirii şi în ansamblul „Dâmbul
Pietros", în B-dul 1848.
Faptul că este cea mai însemnată localitate din judeţ care a atras cel mai mare
procent din forţele de muncă, îl regăsim într-o analiză, din anul 1973, a structurii a
populaţiei oraşului pe grupe de activitate: 16
1. A. Forţe de muncă în activităţi de producţie a oraşului.
43.985
41,6%
2. B. Forţe de muncă în activităţi de deservire a populaţiei
17.300
16,4%
3. A+B. Total forţe de muncă în activităţile oraşului
61.285
58,0%
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Se scad navetiştii
9.135
8,6%
Total populaţie activă cazată în oraş
52.150
49.4%
C. Populaţie neîncadrată în activităţi de producţie
53.720
50,6%
Total populaţie cazată în oraş
105.870
100%
Cele mai mari schimbări survenite sunt cele sub aspect etnic. Recensământul din
anul 1941, la cei 44.933 locuitori din oraşului Târgu-Mureş, consemnează un număr de
1. 756 români, 42.087 maghiari, 378 germani, 11 slovaci, 7 slovaci, 114 ţigani, 514
evrei, 66 alţii, iar în componenta Mureşeni, la cei 1399 locuitori, avea 545 români, 818
maghiari, 9 germani, 2 slovaci, 14 ţigani, 11 alţii. 17 Datele privind numărul românilor
din Târgu-Mureş, mi se par a fi eronate, nefiind posibil să scadă la cei 1756.
Recensământul din 21 februarie 1956, la cei 65.194 locuitori ai oraşului, consemnează
existenţa a 14.638 români, 48.077 maghiari, 208 ţigani, 263 germani,1.843 evrei etc. 18
Datele recensământului efectuat la 15 martie 1966 sunt deosebit de edificatoare
în ceea ce priveşte populaţia Târgu-Mureşului în acea perioadă. 19 Numărul locuitorilor
din oraş se ridică la 86.464 persoane stabile, din care 42.336 bărbaţi şi 44.128 femei.
Pentru cele trei componente ale oraşului situaţia era următoarea:Târgu-Mureş 80.912
locuitori, Mureşeni 4.986 locuitori şi Remetea 566 locuitori. Cele patru comune
suburbane, la rândul lor, în totalitatea satelor componente, aveau următoarea situaţie:
Sângeorgiu de Mureş - 5 .118 locuitori, Cristeşti - 4.164 locuitori, Sâncraiu de Mureş 5.548 locuitori, Sântana de Mureş - 3.643 locuitori. Prin urmare, municipiul TârguMureş, împreună cu comunele suburbane, în total avea un număr de 104.937 locuitori.
Rămânând la comunele suburbane, stabilite prin Legea nr. 2/1968, privind
împărţirea administrativă a României, prezentăm, mai jos, evoluţia populaţiei acestora,
20
aşa cum o întâlnim în cele trei recensăminte din anii 1956, 1966 şi 1970.

4.
5.
6.
7.

Localitatea

Recensământ

21. 02. 1956
1.982
CRISTEŞTI
1.221
Cristeşti
761
Vălureni
3.362
SÂNTANA DE MUREŞ
340
Bărdeşti
654
Chinari
857
Curteni
1.511
Sântana de Mureş
SÂNGEORGIU DE MUREŞ 3447
465
Cotu ş
2.936
Sângeorgiu de Mureş
46
Tofalău
3.193
SÂNCRAIU DE MUREŞ
1.192
Nazna
2.001
Sâncraiu de Mureş
11. 722
TOT AL comune

Recensământ

15. 03. 1966
4160
3234
926
4.007
366
720
951
1.970
5.115
442
4.638
35
5.548
1.681
3 867
18.830
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Recensământ

Ol.Ol 1970

4.842
3.882
960
4.225
380
750
1.045
2.050
5.976
435
5.506
55
7.069
1.839
5.230
22.112

Creşterea numărului de locuitori din localităţile suburbane ale oraşului, faţă de
minusurile înregistrate de alte localităţi din judeţ, o punem pe seama industrializării
municipiului Târgu-Mureş, creându-se un număr mare de locuri de muncă, fără
posibilitatea stabilirii oamenilor în oraş, ci numai în localităţile limitrofe.
Pe nationalităti
,
, recensământul din anul 1966, oferă următoarea situaţie. La cei
86.464 locuitori sunt înscrişi: 24.638 români, 60.211 maghiari, 456 germani, 195 ţigani,
7 ucraineni, ruteni, 9 - sârbi, croaţi, sloveni, 41 ruşi, 776 evrei, 1 tătari, 20 slovaci, 2
turci, 8 bulgari, 31 cehi, 1 grec, 25 polonezi, 5 armeni, 37 alte naţionalităţi, 5
nedeclaraţi. Oraşul istoric Târgu-Mureş, la cei 80.912 locuitori avea următoarea situaţie:
22.254 români, 57 .144 maghiari, 436 germani, 129 ţigani, 7 ucraineni, ruteni, 9 sârbi,
croaţi, sloveni, 41 ruşi, 769 evrei, 1 tătar, 17 slovaci, 2 turci, 6 bulgari, 26 cehi, 1 grec,
23 polonezi, 5 armeni, 3 7 alte naţionalităţi, 5 nedeclaraţi. Componenta Mureşeni, la cei
4.986 locuitori, avea următoarea structură: 2.286 români, 2.606 maghiari, 20 germani,
59 ţigani, 7 evrei, 3 slovaci, 5 cehi, iar în componenta Remetea, la cei 566 locuitori,
situaţia era următoarea: 98 români, 461 maghiari, 7 ţigani.
Împreună cu comunele suburbane, marele oraş Târgu-Mureş la cei 104.937
locuitori, avea următoarea structură: 32.030 români, 71.206 maghiari, 776 evrei, 1
tătar,21 slovaci, 2 turci, 6 bulgari, 31 cehi, 1 grec, 24 polonezi, 6 armeni, 3 7 alte
naţionalităţi, 6 nedeclaraţi.
Pornind de la datele recensămintelor, Costea Simion prezintă statistica numerică
a locuitorilor români, faţă de celelalte populaţii,2 1 îndeosebi cea maghiară. Locuitori de
naţionalitate română erau de: 10.715 în 1930, 14.669 în 1956, 24.638 în 1966, 45.639 în
1977 şi de 75851 în 1992. Locuitori de naţionalitate maghiară erau: 22.898 în 1930,
48.290 în 1956, 60.211 în 1966, 82.200 în 1977 şi 84.493 în 1992. Prin urmare, în
perioada anilor 1956 - 1992 numărul locuitorilor români a crescut cu peste 6.100
locuitori, iar cel al maghiarilor, cu peste 38.000 locuitori. Această situaţie s-a creat
datorită migraţiei populaţiei din judeţ spre Târgu-Mureş, fiind antrenaţi din mediul
rural, mai mulţi etnici români, îndeosebi după desfiinţarea Regiunii Autonome
Maghiare. Într-adevăr, între anii 1966 - 1989, numărul românilor din oraş s-a triplat,
crescând de la 24.638 la 75.851 locuitori, în timp ce numărul maghiarilor a crescut de
la 60,211 la 84.493 locuitori. 22
La puţin timp de la Revoluţia din Decembrie 1989, faţă de numărul total al
locuitorilor avuţi de Târgu-Mureş, la recensământul din 7 ianuarie 1992, respectiv de
161.216 locuitori, fără localităţile componente, numărul românilor era de 75.851, iar al
23
maghiarilor de 84.493 locuitori. Scade şi numărul celorlalte etnii. Scriptic, cel al
ţiganilor, care, în perioada postbelică era de ordinul miilor, însă o cifră exactă nu se
poate stabili, deoarece mulţi dintre aceştia nu şi-au declarat etnia, cei mai mulţi ţigani
din oraş declarându-se maghiari. În perioada interbelică, 10% din locuitorii oraşului
erau evrei, însă din cauza condiţiilor istorice, numărul acestora s-a redus drastic: 4.851
evrei în 1930, 776 în anul 1966, 514 în anul 1977 şi 156 în anul 1992. Deşi era puţină,
populaţia germană se reduce de la 667 în 1930 la 263 în 1956, apoi se manifestă o
creştere la 456, în 1966 şi la 773, la 1977.
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În perioada comunistă confesiunea nu era consemnată de recensămintele ateiste.
Doar în anul 1992, la cei 164.444 locuitori, sunt înregistraţi: 69.700 ortodocşi, 493
greco-catolici (deci, ambele româneşti), 54.443 reformaţi, 4.546 unitarieni, 24.923

romano-catolici, toţi maghiari.
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din beton armat. (După „Arhitectura", 1973/2)
133. Secţiuni refolosibile pentru locuinţe ale IP J Mureş, în anii 1972-1973. 4, 5 Blocuri cu zidărie portantă şi planşee din beton armat. (După „Arhitectura",
1973/2).
134. Secţiuni refolosibile pentru locuinţe ale IP J Mureş, în anii 1972-1973. 6, 7, 8 Blocuri cu zidărie portantă şi planşee din beton armat. (După „Arhitectura",
1973/2)

110.

https://biblioteca-digitala.ro

135.

136.

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Secţiuni refolosibile pentru locuinţe ale IPJ Mureş, în anii 1972-1973, 9, 10 Blocuri cu zidărie portantă şi planşee de beton armat. (După „Arhitectura",

1973)
Planul de situaţie cu starea clădirilor de locuit realizate în cartierul „Ady
Endre",în anul 1951.A- Strada Mioriţei; B- Strada Partizanilor; C- Strada
Ţesătorilor; D- Strada Bethlen Gabor; E- Strada Lebedei
Planul de situaţie cu parcelele şi noile clădiri de locuit propuse în cartierul
„Ady Endre".
Planul de parcelare a terenurilor din cartierul Tudor Vladimirescu
Planul de parcelare a terenurilor din strada Remetea
Planul de parcelare a terenurilor din strada Sudului. A- Strada Sudului
Clădirile de locuit după tipul acestora
Numărul de locuinţe la hectar
Clădirile de locuit după perioada în care au fost realizate
Clădirile de locuit după materialul de construcţie din care au fost realizate
Clădirea de locuit din strada Govora nr. 20. A - Plan parter; b - Plan etaj; c Starea actuală
Clădirea de locuit din strada Argeşului nr. 1-3. a - Plan demisol; b - Plan parter
Clădirea de locuit din strada Argeşului nr. 1-3. a - Plan etaj; b - Starea actuală
Clădirea de locuit din strada Amurgului nr. 4. a - Plan parter; b - Plan etaj; c Starea actuală
Clădirea de locuit din strada Gen. Ion Dumitrache nr. 13. a - Plan parter; b Plan etaj, c - Starea actuală
Clădirea de locuit din strada Artei nr. 5. a - Plan parter; b - Plan etaj; c - Starea
actuală

151.
152.

153.
154.
155.

Clădirea

de locuit din strada Ulciorului nr. 14. a - Plan parter; b - Plan etaj; c -

Starea actuală
I.P.J. Mureş, fostul D.S.A.P.C., din strada Tineretului nr. 2. Plan niveluri după
releveul SC. „PROIECT" SA din 2008. a - Plan parter; b - Plan etaj I; c - Plan
etaj III
I.P.J. Mureş, fostul D.S.A.P.C. din strada Tineretului nr. 2. Starea actuală
Banca Natională
din Piata
,
, Trandafirilor nr. 50. Vechea clădire demolată
Banca Naţională din Piaţa Trandafirilor nr. 50. A - Planul de situaţie; b - Starea
actuală

156.
157.
158.
159.
160.
161.

Arhivele Naţionale din strada Crizantemelor nr. 8. a - Plan parter; b - Plan etaj
I, după releveul din anul 2007; c - Starea actuală
Cantina şi ansamblul studenţesc. a - Planul de situaţie; b - Plan parter; c - Plan
etaj. (După „Arhitectura", 1964/l ); d - Starea actuală
Cantina şi ansamblul studenţesc. a - Cantina studenţească, perspectivă; b Perspectiva generală a ansamblului studenţesc şi a cartierului învecinat
„Poşta mare" din Piaţa Victoriei nr. 17. a - Planul de situaţie; b - Starea
anterioară anului 1980
„Poşta mare" din Piaţa Victoriei nr. 17. Starea actuală
Clădirea poştei din Piaţa Mărăşeşti nr. 15. Planul de situaţie
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162.
163.
164.
165.

Clădirea poştei din Piaţa Mărăşeşti nr. 15. Starea actuală

166.
167.

Policlinica nr. II din strada Semănătorilor. Câteva construcţii demolate
Policlinica nr. II din strada Semănătorilor. a - Policlinica; b - Stomatologia.
Starea actuală

168.

Proiecte de clădiri de interes comun din anul 1955. A - Cămin cultural cu 300
locuri: a - Faţadă; b - Plan parter; c - Plan etaj; B - Cantină cu 600 locuri: a Faţadă; b - Plan etaj; c - Plan parter, după „Arhitectura", 1955/1 O
Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 6. a - Parcul „Lazăr Odon" în anul 1958
înainte de desfiinţare; b - Teatrul Naţional. Aspect din anii 1995
Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 3. a - Planul de situaţie după Alexandru
ltzu; b - Planul de situaţie al teatrului
Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 3, Proiectul de execuţie după
„Arhitectura", 197011. a - Încadrarea în zonă; b - Faţada principală; c - Secţiune
Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 3. a - Plan parter; b - Starea actuală
Teatrul Naţional din Piaţa Teatrului nr. 3. a,b - Aspecte din timpul realizării
teatrului
Casa de Cultură a Tineretului din strada Nicolae Grigorescu. Planul de situaţie
cu propunerile de amplasare (proiect nr. 915211980)
Casa de Cultură a Tineretului din strada Nicolae Grigorescu. a - Vedere de
ansamblu; b - Faţada principală. Starea actuală
Sala „Studio" din strada Koteles Samuel nr. 6. a - Institutul de teatru; b - Sala
„Studio" în anul 1965
Sala „Studio" din strada Koteles Samuel nr. 6. (După „Arhitectura" 1963/3 ). a Plan parter; b - Faţada principală şi secţiune
Cinematograful „Arta" din Piaţa Trandafirilor nr. 34-35. a - Plan parter; b - Plan
nivel curent la blocul de locuinţe; c - Secţiune longitudinală
Cinematograful „Unirea" din B-dul 1848, nr. 47/A. a - Plan de situaţie; b Starea actuală
Cinematograful „Unirea" din B-dul 1848, nr. 47/A. Plan parter
Proiecte de şcoli întocmite în anul 1955. A - Şcoală de 7 ani; B - Şcoală de 10
ani. (După „Arhitectura", 195511 O)
Liceul pedagogic „Mihai Eminescu" din strada Al. Papiu Ilari an nr. 3 7.
Proiectul nr. 452011967. A - Şcoala; B - Sala de sport; C - Internat; D - Cantină
Grupul şcolar de construcţii „Constantin Brâncuşi" din strada Victor Babeş nr.
11. a - Planul de situaţie din anii 1962. A - Şcoala, B - Ateliere; D - Internat; ;
b - Clădirea veche a şcolii
Grupul Şcolar de Construcţii „Constantin Brâncuşi", din strada Victor Babeş nr.
11. a - Planul de situaţie actual; b - Clădirea nouă a şcolii
Grupul Şcolar Forestier „Ion Vlasiu". Imagini ale vechii şcoli din Piaţa Victoriei

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

184.
185.

Spitalul Judeţean Mureş din strada Gh. Marinescu nr. 50. Planul de situaţie
Spitalul Judeţean Mureş din strada Gh. Marinescu nr. 50. a,b - Starea actuală
Policlinica nr. II din strada Semănătorilor. Planul de situaţie cu propunerile de
expropnere

nr. 15.
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186.

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

196.
197.
198.
199.
200.

Grupul Şcolar Forestier „Ion Vlasiu" din strada Gh. Marinescu nr. 62. Planul de
situaţie. A - Şcoala; B - Atelier; C - Sala de sport; D - Internat fete; E Cantina; F - Internat băieţi; G - Cabină poartă
Şcoala Sportivă „Szasz Adalbert" din strada Paul Chinezu nr. 9/a. a - Plan de
situaţie: A - Şcoala; B - Sala de sport; b - Starea actuală
Şcoala Generală nr. 3. Gimnaziul „George Coşbuc" din strada Moldovei nr. 30.
a - Plan etaj I şi II; b - Starea actuală
Şcoala Generală nr. 12 „Nicolae Bălcescu" din strada Libertăţii nr.36/A. Planul
de situaţie
Şcoala Generală nr. 20, „Tudor Vladimirescu", din strada Cutezanţei nr. 51.
Starea actuală
Hotelul „Transilvania" din Piaţa Trandafirilor nr. 46-4 7. a - Planul de situaţie;
b - Imagini anterioare anului 1918 ale vechiului hotel
Hotelul „Transilvania" din Piaţa Trandafirilor nr. 46-4 7. A - Aspectul iniţial al
noului hotel; b - Aspect după modificările din anul 1980
Hotelul „Transilvania" a - Plan parter; b - Plan nivel curent. Releveul întocmit
de SC. „ARHIGRAF" S.R.L., din anul 2009
Hotelul „Transilvania" din Piaţa Trandafirilor nr. 46-4 7. a - Faţada principală.
Releveu întocmit de SC. „ARHIGRAF" S.R.L., din anul 2009; b - Starea actuală
Hotelul „Grand'', din Piaţa Victoriei nr. 26-30. a - Planul de situaţie cu terenurile
necesare exproprierii. A - Terenuri proprietatea Statului Român; B - Terenuri
expropriate; b - Aspect al zonei înainte de demolarea construcţiilor
Hotelul „Grand" din Piaţa Victoriei nr. 26-30 . Faţada principală după releveul
întocmit de SC. „TECTURA" SRL., în anul 2008
Hotelul „Grand'', din Piaţa Victoriei nr.26-30. (Proiectul după „Arhitectura'',
1973/5). a - Plan de situaţie; b - Plan parter; c - Plan nivel curent
Hotelul „Grand" din Piaţa Trandafirilor nr. 26-30. a - Aspect din anii 1985
(Ilustrată); b - Starea actuală
Hotelul „Continental" din Piaţa Teatrului nr. 6. a - Plan de situaţie; b - Aspect
din anul 2000.
Hotelul „Continental" din Piaţa Teatrului nr.6. a - Planul parter; b - Starea
actuală

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Hotelul „Parc" din strada Primăriei nr. 2. a - Plan de situaţie; b - Aspect din anul
1982.
Hotelul „Parc" din strada Primăriei nr. 2. Plan parter după releveul întocmit de
SC. „SPIRICOM" SRL„ în anul 2009
Hotelul „Parc" din strada Primăriei nr. 2. Plan etaj după releveul întocmit de SC.
„SPIRICOM" SRL., în anul 2009
Hotelul „Parc" din strada Primăriei nr. 2. Faţada principală după releveul
întocmit de SC. ,,SPIRICOM" SRL., în anul 2009
Hotelul „Tineretului" din strada Nicolae Grigorescu nr. 25. Starea actuală
Campingul din Aleea Carpaţi nr. 59. Planul de situaţie
Complexul comercial din Piaţa Oneşti. a - Faţada principală; b - Faţada
posterioară; c - Plan parter; (După „Arhitectura'', 1863/5), d - Starea actuală
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208.

Complexul comercial „Dacia" din strada Braşovului nr. 2. A - Plan de situaţie; b
- Starea actuală

209.
210.

Complexul comercial „Super" din strada Busuiocului. Starea actuală
Piaţa Teatrului. Planul de situaţie. A - Magazinul „Luxor", B - Magazinul
„Luxor Junior"
Magazinul „Luxor". Starea actuală
Magazinul „Luxor Junior". Starea actuală
Fosta casă de cultură din strada Gh. Doja nr. 183, folosită ca spaţiu comercial. a
- Plan parter; b - Plan etaj; c - Starea actuală
„Parcul Municipal".Planul de situaţie topografic întocmit de autor în anul 2005
„Parcul Municipal". a - Planul de situaţie cu amplasarea sălii de sport. Proiect
nr. 715111974; b- Starea actuală a sălii de sport
Sala sportivă. Proiectul după „Arhitectura", 197811-2. a - Planul de situaţie; b Plan parter
Sala sportivă. Proiectul după „Arhitectura", 197811-2. a - Plan etaj I; b - Plan
etaj II
„Parcul Municipal". Patinoarul artificial. Proiectul după „Arhitectura'', 1978/1-2.
a - Plan cota 0,00; b - Plan cota +0,28
Întreprinderea „Electromureş". Planul de situaţie topografic
Întreprinderea „IMATEX". Planul de situaţie topografic. A- Strada Gh. Doja
Întreprinderea „IMATEX". Aspect din anul 1985
Întreprinderea „METALOTEHNICA". Planul de situaţie topografic. A - Strada
Gh. Doja; B - Strada Budiului
Combinatul Chimic „AZOMUREŞ". Planul de situaţie topografic. A - Strada
Gh. Doja
Fabrica de hârtie foto şi filme. Planul de situaţie topografic
Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului „23 August". Planul de situatie
'
topografic
Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului „23 August". a - Clădirea veche
administrativă; b - Sediul nou administrativ
Fabrica de Pielărie şi Mănuşi. a - Planul de încadrare în zonă; b - Planul de
situaţie topografic
Întreprinderea Chimică „PRODCOMPLEX". a - Planul de încadrare în zonă; b
- Planul de situaţie topografic
Sediul nou al Întreprinderii de Electricitate (IREM) din strada Călăraşilor nr. 103
Sediul Cooperaţiilor din strada Călăraşilor nr. 20-22
Proiectul de regularizare a râului Mureş în amonte de barajul vechi. Proiect
ISPIFGA - Sibiu, nr. 2/1973
Proiectul de regularizare şi îndiguire a râului Mureş. Proiect ISPIFGA - Sibiu,
nr. 190811971
„Schiţa de orientare" cu terenurile propuse pentru expropriere
Proiectul de regularizare a pârâului Pocloş pe tronsonul de la strada Sudai Nagy
Antal la vărsarea în râul Mureş. Proiect nr. 6777 /1973
Podul nou peste râul Mureş, văzut de pe malul drept al acestuia

211.
212..
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
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228.
229.
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234.
235.
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236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

Grinzi de susţinere ale vechiului pod, nedemolate
Pasarela peste râul Mureş din zona ansamblului Aleea Carpaţi
Noul baraj al Mureşului din strada Barajului. a - Planul de situaţie; b - Sistemul
de închidere-deschidere a porţilor barajului; c - Vedere a barajului din aval
Vechiul baraj distrus în septembrie, 1944. a - Imagine din 1945; b - Barajul
văzut din aval
Vechiul baraj distrus în septembrie 1944. a,b - Imagini din anul 1944
Hidrocentrala de pe canalul de aducţiune a apei. a - Aspect din anii 1916-191 7;
b - Aspect după distrugerile din septembrie 1944
Reconstruirea podului peste pârâul Pocloş, din strada Liviu Rebreanu
Planul oraşului cu propunerile de amplasare a Cimitirului de Stat (Proiect nr.
5408/1970 a DSAPC Mureş)
Parcul Eroilor Români. A - Planul de situaţie; b - Aspect cu morminte
Harta oraşului Târgu-Mureş din anul 1872 cu prezentarea lacului (A) şi a
fostului braţ al râului Mureş (B)
Harta oraşului Târgu-Mureş din anul 1875 (A) - Lacul; (B) - Pârâul Cal; (C) Braţul Mureşului

247.
248.
249.
250.

Schiţa

de sistematizare din anul 1973, cu înfăţişarea bazei de agrement
Harta oraşului din anul 1973 cu prezentarea bazei de agrement
Planul de situaţie cu Baza de Agrement şi Sport „Mureşul", din strada Plutelor
nr.2
Reprezentarea grafică a numărului de locuitori la ha, pe cele 11 O sectoare
electorale

https://biblioteca-digitala.ro

CONSIDERATII FINALE
'

Prezentul volum, al patrulea, ce face parte din vasta lucrare: „Târgu-Mureş,
Istorie urbană" sintetizează rezultatul unor cercetări îndelungate, de peste patru
decenii. Iniţial nu mi-am propus a scrie o lucrare monografică sau privitoare la evoluţia
urbană a municipiului Târgu-Mureş. Şi de aceea, primele cercetări au fost mai limitate,
atât cât am considerat necesar pentru cunoaşterea unor date privind trecutul său istoric şi
evoluţia oraşului pe parcursul veacurilor. Desfăşurându-mi activitatea profesională în
cadrul fostului Serviciu de Sistematizare şi Arhitectură al Primăriei din Târgu-Mureş,
devenit Compartimentul Arhitect Şef, unde se păstrează un important material
documentar, am avut posibilitatea cercetării mai multor surse documentare, formândumi un prim material informativ, precum diferite hărţi ale oraşului sau ale unor zone din
acesta, registre de evidenţă ale proprietăţilor, evidenţe de carte funciară etc., toate
provenind din ultima parte a secolului al XIX-iea. Stăpânit de gândul că, pe cât posibil,
pot aduce un spor de lumină în cunoaşterea trecutului istoric al oraşului, pe lângă
cunoştinţele acumulate până atunci, am hotărât să-mi extind cercetarea şi pentru
perioada mai veche, de această dată principalul furnizor de date constituindu-l Arhivele
Naţionale, Direcţia Judeţului Mureş.

Primul rezultat al acestor cercetări este scrierea în anul 1978 a unei lucrări,
intitulate: ,Jstoria oraşului Tîrgu-Mureş. I. Din cele mai vechi timpuri până la
Revoluţia din anul 1848 '', rămasă în manuscris, cu 41 O pagini dactilografiate şi un
numeros material ilustrativ. Este o lucrare istorică, o monografie mai vastă a TârguMureşului, ce cuprinde date geografice, istorice, evoluţia urbană, populaţie etc. La
îndemnul domnului Dr. Ioan Ranca, fostul director al Arhivelor Naţionale şi sub directa
sa îndrumare, începând cu anul 1984, în revista Muzeului Judeţean Mureş, „Marisia",
în trei numere consecutive: nr. XIII-XIV (p.147-175), în anul 1992 nr. XV-XXII (p.159188) şi anul 1994, nr. XXIII-XXIV (p.213-179), am publicat primele studii privitoare la
evoluţia urbană a oraşului Târgu-Mureş, ce cuprinde perioada de la începuturi până în
anul 1848. Au urmat alte numeroase studii, publicate în mai multe reviste de
specialitate, începând cu cele de ordin toponimic, prezentarea monumentelor, a valorilor
urbane în general etc.
După mai bine de două decenii şi jumătate de căutări, de drumuri şi cercetare a
monumentelor, prin anii 1998-2000 m-am hotărât să trec la scrierea lucrării „TârguMureş, Istorie urbană" în vederea publicării. Pe lângă cele peste 100 de pagini ale
studiilor publicate în „Marisia'', ca urmare a extinderii cercetărilor mai deţineam un
bogat material informativ colectat în perioada respectivă privind evoluţia urbană a
oraşului. Am extins cercetarea în fondurile principalelor surse documentare, cum ar fi
cele aflate Ia Arhivele Naţionale Direcţia Judeţului Mureş, arhivele din cadrul Primăriei
Municipiului Târgu-Mureş, respectiv ale compartimentului de specialitate, Arhitect Şef,
arhiva tehnică de la SC. „LOCATIV" SA, arhiva foto a Muzeului Judeţean Mureş. În
anul 2006, cu sprijinul domnului Nicolae Băciuţ, şi cu concursul editurii „Nico", a fost
editat primul volum cu titlul „Târgu-Mureş, Istorie urbană. I, De la începuturi până în
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anul 1850'', ce cuprinde un număr total de 304 pagini scrise şi materialul ilustrativ. În
anul 2009 apare volumul II, cu subtitlul intitulat: „Din anul 1950 până la Primul Război
Mondial'', având 613 pagini scrise şi ilustraţii, ca în anul 191 O să fie publicat şi volumul
III, cu subtitlul: „Perioada interbelică", la rândul său cu 484 pagini, parte scrisă şi
material ilustrativ. Ultimul volum, cel de faţă, poartă titlul: „Târgu-Mureş, Istorie
urbană. N, Între anii 1945-1990" şi conţine un număr de 395 pagini, inclusiv partea
ilustrativă.

Cele 4 volume, în totalitatea lor, cuprind aproape 1800 pagini, fiecare fiind
conceput pe o structură relativ asemănătoare. O primă parte a fiecărui volum, ne
introduce în atmosfera timpului, punctând unele aspecte de istorie politică a localităţii,
legate de cele din regiune. Sunt înfăţişate condiţiile economice, unele date urbane,
precum structura teritoriului, suprafaţă etc. Următorul capitol este destinat evoluţiei
teritoriului şi a zonelor parcelate, constituind un aspect aproape inedit în istoriografia
oraşului. Pentru determinarea evoluţiei teritoriului, am considerat ca punct de
comparaţie harta austriacă a oraşului, întocmită prin anii 1750, apoi ridicarea
topografică din anul 1898, schiţele de carte funciară, dar şi descrierile întâlnite în
documente şi în literatura de specialitate. Toate acestea au contribuit la stabilirea grafică
a etapelor de dezvoltare a oraşului, începând cu anul 1350 până la 1850, pentru intervale
de 25 sau 50 de ani. Totul este întregit de subcapitolul privind înfăţişarea oraşului, la
rândul său întregit prin vedute generale, cât şi de detaliu, prin numeroase gravuri şi
fotografii de epocă. Inedit este şi subcapitolul destinat deschiderilor de noi străzi, sau
amenajarea celor existente, fiind prezentate pentru prima dată numeroase documentaţii
tehnice din arhive. La volumul IV, acest capitol destinat evoluţiei teritoriului şi
aspectului urban, a fost înlocuit cu preocupările de amenajare a teritoriului, fie prin
planurile de sistematizare ale localităţii, fie prin detaliile de sistematizare, stabilindu-se
zonele funcţionale ale oraşului. Pentru cunoaşterea zonelor oraşului, capitolul cuprinde
toate ansamblurile de locuinţe, inclusiv
blocurile-plombă, pentru fiecare fiind
prezentate multiple date, precum componenţă, număr de apartamente, proiectantul etc.,
întregite cu planurile de situaţie şi unele aspecte prin materialul ilustrativ.
La toate cele patru volume, capitolele destinate evoluţiei construcţiilor,
constituie partea cea mai consistentă, ocupând un spaţiu generos. Aşa cum se cuvine,
sunt cuprinse aproape toate categoriile de construcţii de interes comun, începând cu cele
administrative, de cultură, de educaţie şi învăţământ, cele religioase, sanitare, sportive
etc., încheind cu câteva unităţi industriale, dar şi casa de locuit, de la aceea individuală
la cea colectivă. Făcând un bilanţ al construcţiilor prezentate în cele patru volume,
numărul acestea se ridică la 120 clădiri publice şi întreprinderi, precum şi 299 clădiri de
locuit, fără blocurile de locuit din ansamblurile de locuit sau cele independente.
Referitor la acest capitol se cuvine a face câteva observaţii. Până în prezent în literatura
de specialitate, au fost descrise doar principalele edificii publice din oraş, îndeosebi cele
caracteristice stilului secession, mai puţin locuinţele, dar şi în această situaţie mai mult
sub aspect istoric, uneori şi o descriere sub aspectul arhitectural, însoţită de un material
ilustrativ, mai mult sau mai puţin reprezentativ, La baza prezentării construcţiilor am
avut în vedere documentele din arhivele cercetate, fiind astfel în măsură a indica date
suplimentare privitoare la acestea, precum acordul de construire, ctitorul, arhitectul
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proiectant, realizatorul construcţiei, alte date privitoare la edificiu şi îndeosebi proiectul
construcţiei, el constituind o permanentă sursă documentară în situaţia când se trece la
refacerea edificiilor.
Un important capitol este cel destinat amenajărilor urbane, prin acestea
înţelegându-se toate obiectivele de interes comun. După o prezentare generală a situaţiei
construcţiilor în imediata perioadă de după ultimul război mondial, rând pe rând, sunt
prezentate principalele preocupări de ordin edilitar, pentru soluţionarea principalelor
nevoi urbane ale locuitorilor oraşului, cum ar fi: regularizarea albiei râului Mureş şi a
afluenţilor săi; reconstruirea barajului şi a uzinelor electrice, asigurarea oraşului cu
utilităţi de apă-canal, curent electric, gaze naturale, soluţionarea reţelei stradale şi a
transportului în comun, strămutarea căii ferate, asigurarea oraşului cu noi cimitire de
stat, amenajarea locurilor de agrement, etc.
La toate volumele, un ultim capitol este destinat evoluţiei şi structurii populaţiei.
De-a lungul veacurilor, oraşul a cunoscut o creştere demografică permanentă, fără
diminuări drastice, cum s-a întâmplat în unele oraşe, fiind prezentate date complexe
privitoare la numărul de locuitori, structura pe sexe, pe naţionalităţi, pe confesiuni etc.
În întregimea ei, lucrarea: „Târgu-Mureş, Istorie urbană", este una de pionierat
în acest domeniu. Consacrată prezentării valorilor istorice, urbanistice şi arhitecturale
ale oraşului Târgu-Mureş, lucrarea constituie un tezaur de date privitoare la
monumentele sale şi o bază de date privitoare la istoricul evoluţiei sale.
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POSTFATĂ
'

În cei peste 48 de ani dedicaţi urbanismului târgumureşean alături de echipa
Primăriei, Ioan Eugen Man a reuşit performanţa descifrării tainelor oraşului: palate,
poteci, cetăţi, alei, cocioabe, pieţe, blocuri, pasaje, piatră, pământ, lemn, apă, beton toate iscodite, toate cercetate. Şi pe măsură ce descoperea, sub praful arhivelor sau pe
raftul bibliotecilor, crâmpeie ştiute sau neştiute din istoria fascinantă a oraşului, a simţit
tot mai acut nevoia îngemănării lor, pentru a putea oferi şi altora plăcerea lecturării
evolutiei
identitătii
,
, urbei noastre.
Scrise cu multă răbdare, dedicaţie şi profesionalism, cele patru volume din seria
„Târgu-Mureş - istorie urbană" parcurg secole de evoluţie a teritoriului construit
târgumureşean, din cele mai vechi timpuri până în perioada recentă, având la bază un
solid suport documentar scris şi ilustrat, interpretat (aşa cum însuşi autorul o declară)
,,sine ira et studio", conştient fiind de necesitatea reconstituirii veridice a trecutului. Ele
devin astfel instrumente valoroase pentru specialişti din domeniile arhitectură,
urbanism, istorie, arte plastice, literatură, dar sunt deopotrivă dedicate şi pasionaţilor de
lectură de calitate.
Volumul IV, dedicat perioadei dintre al Doilea Război Mondial până în 1989,
cuprinde istoria modernă a oraşului, atât de cunoscută autorului, datorită implicării
directe în evoluţia ei, şi care conţine, în ciuda contextului istoric zbuciumat, exemple de
arhitectură şi urbanism de calitate, mărturie a profesionalismului breslei autohtone.
Mulţumim autorului pentru valoroasa lecţie de asumare a responsabilităţii
profesionale şi pentru munca uriaşă depusă pentru editarea celor patru volume şi
aşteptăm cu interes şi volumul V dedicat perioadei postdecembriste.

Arh. FLORINA DANIELA MIHEŢ
Arhitect Şef Municipiul Târgu-Mureş
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ABREVIERI
A. PERIODICE
AAMureşene

- Anuarul Arhivelor Mureşene. Editat de Arhivele Naţionale Direcţia
Judeţeană Mureş şi Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan", Filiala Târgu-Mureş, TârguMureş, Voi.I, 2002; Voi.II, 2003; voi.III, 2004; Voi.IV, 2005.
ANDJ Mureş -Arhivele Naţionale Direcţia Judeţului Mureş.
Arh.Arhitect Şef - Arhiva Compartimentului Arhitect Şef, din cadrul Primăriei
Municipiului Târgu-Mureş.
Arh.Primăriei Tg.Mureş Arhiva Primăriei Municipiului Târgu-Mureş. Actele
compartimentului Arhitect Şef, fost Serviciul de Sistematizare şi Arhitectură.
Arhitectura R.P.R. - Arhitectura (Organ al Uniunii Arhitecţilor din R.P.R I. 1953
BMI - Buletinul Monumentelor Istorice
DISM - Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş.
Recensământ 1941 - Studia Censualia Transsilvanica. Recensământul din 1941.
Transilvania, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002.
Recensământ 1966 - Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966.
Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. Voi. I, Populaţie. Editat de Direcţia Centrală de
statistică. Bucureşti, 1068.
Recensământ 1992 - Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie
1992.Bucureşti, 1994, I. Populaţie - Structura demografică, III.- Clădiri, locuinţe,
gospodării.

B. LUCRĂRI
Ioan Eugen Man, Istorie urbană- Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş, Istorie urbană. I. De
la începuturi până în anul 1850, Târgu-Mureş, Ed. Nico; li. Din anul 1850 până la
Primul Război Mondial, Târgu-Mureş, Ed. Nico, 2009; III. Perioada interbelică, TârguMureş,

Ed. Nico, 2010.
Jean Monda, Stilul arhitecturii - Jean Monda, Stilul arhitecturii contemporane,
Bucureşti, Ed. Albatros, 1986.

ABREVIERI DE DOMENIU
AC - Autorizaţiile de construire emise de fostul Sfat Popular al Oraşului Târgu-Mureş,
devenit Consiliul Popular al Municipiului Târgu-Mureş. Pentru acordurile de construire
emise de către organul judeţean, se va face menţiunea corespunzătoare.
DGC - Direcţia de Gospodărie Comunală a oraşului Târgu-Mureş.
lLP - Întreprinderea de Locuinţe şi Prestări, devenită RAGCL Mureş - Regia
Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă.
OCLPP - Oficiul pentru Construirea Locuinţe Proprietate Personală, devenit OJVCL
Mureş - Oficiul Judeţean pentru Valorificarea şi Construirea de Locuinţe.
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PUG - Planul Urbanistic General al Municipiului Târgu-Mureş. Studiu de
fundamentare: morfologie urbană şi locuire. Proiectant: SC. „Arhitext Intelsoft" S.R.L.
Bucureşti. Bucureşti, iulie, 1999, cu referire la recensământul din anul 1992.
ha - hectar = 1O.OOO mp.
jug - Iugăr= 5775 mp.
mp - metru pătrat
stj.p - Stânjen pătrat= 3,5967 mp.
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SUMMARY
"
T ARGU
MUREŞ - AN URBAN HISTORY
BETWEEN 1945 AND 1990
IV

In 201 O when I published the third volume of my book "Târgu

Mureş,

an urban
history", specifically "The period between the Two Great Wars" I thought my research
had come to an end since for the post-war period the lapse of a longer time might have
been necessary. Nevertheless, a little more than 20 years after the fall of communism in
our country, urged by my editor as well as by many historians and personalities of the
cultural life I sat about to write the fourth volume, entitled "Târgu Mureş - an Urban
History between 1945 and 1990, IV". What induced me to adopt such a decision was the
fact that I am an architectural technician by education and I have worked for over 45
years in the Department of Urban Architecture and Planning, nowadays the Office of
the Senior Architect in the Town Hall of the city of Târgu-Mureş, which gave me the
opportunity of a direct involvement in the development of the city.
Although I believed my work would be easier since it approaches a more recent
period, closer to our days, it proved to be toilsome because it needed a persistent
research in the records of the Town Hall, the National, the Mureş County Division of
the Archives, etc.
Like in my previous volumes, I have embarked on the same line of structure: an
introductory into the new system of the communist regime, however neither praising
nor defaming its accomplishments or failures. The aspects concerning the territorial
progress of the city were replaced with a chapter on the evolution and planning of the
city, as a whole and also as functionality of certain areas. The main urbanistic data of
the city were included bere, like those concerning the growth of the territory, of the
number of streets, of the functional areas, in size and as future prospects.
The next chapter was dedicated to the planning of residential areas, both the
infilling blocks of flats and the residential complexes. Especially until the 1961-1962
several tens of infilling blocks of flats were built on free land or replacing unhealthy
buildings, most of them in the central area of the city, namely in Piata Trandafirilor, on
Stefan cel Mare, Bolyai and other streets. Most of the blocks were built in complexes or
in groups of blocks. From the groups of blocks, with a small number of flats, like those
on Vulcan street, with 44 flats or those located at 21/C -23/C Liviu Rebreanu street
with 50 flats, or others with a higher number of flats, like those in Gheorghe Doja street,
in the Station Square, with 845 flats or those in Aleea Carpaţi with 1816 flats, or Aleea
Cornişa - N. Grigorescu with 1O12 flats, in time large complexes were bui lt like the
ones in Mureşeni with 2014 flats and 2264 hostel places, Unirii complex with 2130
flats, Dâmbul Pietros with 9112 flats and Tudor Vladimirescu with over 17.000 flats.
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Chapter II is dealing with the evolution of constructions in the two large
categories of buildings: residential and public. The sub-chapter on residential buildings
offers severa! statistic data as well as the architects' concern to shift from the so called
"socialist realism" to a new, modem architecture. The public buildings were presented
according to their classification as administrative buildings, headquarters of institutions,
sport and industrial buildings. However, due to their large number, only the most
notorious were presented.
Urban improvements, as a separate chapter, refer to construction works that were
part of a coherent plan.ning aimed at an optimal use of the functional areas of the city,
such as placing public interest targets, water bed clearance and fit-up works, city utility
systems, telecommunication, traffic and transportation works.
The last chapter deals with the evolution and structure of population, the
demographic increase in a few decades, from 47.043 inhabitants in 1947 to 172.470
inhabitants in 1990.
Many drawings, maps, old and present day photos illustrate the book.
Far from being exhaustive or complete this work can be supplemented with
future researches and with a more comprehensive insight into the 45 years of
communism in Roman.ia.
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OSSZEFOGLALO

MAROSVAsARHEL Y, V AROSTORTENET 1945 - 1990
KOZOTT
IV.
2010-ben, amikor a „Marosvasarhel y V arostărtenet" miinek harmadik kotete
megjelent, valamint a „Haboru kozotti idoszak", aszt hittem a munka befejezodott,
tekintettel arra, hogy a haboru utani idoszak leirasara sziikseg lenne egy hosszabb ido
elteltere. :Es megis, a kommunizmus osszeomlasanak 20 evet kovetăen hazankban, a
kiad6 es szamos tortenesz ragaszkodasa es kerese miatt mereszkedtem megirni a
negyedik kotetet is, amelynek cime: „Marosvasarhely, V arostărtenet, IV, 1945-1990
evek kozott". Erre a dontesre jutottam, mivel hogy kepzettsedem epitesz technikus,
tăbb mint 45 eve dolgozom a Rendeszeti es az Epiteszeti Osztalyon, ma a Foepiteszeti
Osztaly a marosvasarhelyi Polgarmesteri hivatalon belul, igy kozvetlentil reszt vettem
a veros fejleszteseben.
Mivel a napjainkhoz kozeli idoszakot kozelitettem meg, azt hittem a konyv
kidolgozasa is konnyebb lessz, de nem annak bizonyult, eleg nehez, igenylo leveltari
kutatasra volt sziikseg a marosvasarhelyi Polgarmesteri Hivatal leveltaraban, az
Orszagos Leveltar Maros megyei Igazgat6saganal, stb.
Ahogyan az elozo koteteken is, a mii fenntartja az elozo miivek megkozelită
strukturajat: bevezetes, mely bevezett az uj, kommunista rezsimbe es nem egy eszkoz
ahoz, hogy dicsero vagy lenezo eredmenyeket erjiink el, ennek az idoszaknak elert
teljesitmenyeit, vagy beteljesiiletlen vagyait keressiik. A văros fejlesztesi szempontjait
helyettesitetttik a helyseg evoluci6i es rendeszeti reszere szant fejezetel,
altalanossagban, vagy bizonyos funkcionalis teriiletekre vonatkozolag. A văros
legfontosabb rendeszeti adatai vannak bemutatva, ugy az axpanzio, mint az utcak
szamanak novelese, valamint a funkcionalis teriiletek, ugy a merettik, mint a jovobeli
rendelkezesek.
A kovetkezo fejezet celja a văros lakoteriileteinek rendszerezese, ugy a
tămbhazake mint a lakasnegyedeke. Kiilonosen az 1961 - 1962 evekben tucatnyi
tămbhaz epiilt, szabad teriileteken vagy egeszegtelen epiiletek, fokent a belvarosban,
azaz a Rozsak Teren, Ştefan cel Mare, Bolyai utcak, stb.
A legtăbb tămbhaz a lak6negyedekben epiilt, vagy mas tombhazcsoportokban.
Bizonyos tămbhazak csak nehany lakreszel, ahogyan a Vulcan utcanban van 44
lakreszel, Liviu Rebreanu utca 21/C - 23/C szam alatt, 50 lakreszel, stb., masok
viszonylag nagy szamu lakreszel, mint a Dozsa Gyorgy - Allomas Ter 845 lakreszel,
Karpătok Setanya 1816 lakreszel, Cornişa Setany - N. Grigorescu I.O 12 lakreszel,
stb., elerve a nagy lak6telepeket mint a Megyesfalvi negyed 2.014 lakreszel es 2.264
hely othonokban, az Egysiiles negyed 2.130 lakreszel, Kovesdomb negyed 9.112
lakreszel es a Tudor Vladimirescu negyed tăbb mint 17 .OOO lakreszel.
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A II. fejezet celja epiiletek epitesenek evoluci6ka, koztiik ket fO kateg6ria: a
lakăsok es a kozerdekii epiiletek. A lakăsokra szentelt resz szămos statisztikai adatot
kinăl, valamint az epiteszek aggcilyait egy uj epiteszethez, ătterve a „szocialista
realiszmus"-t61 egy uj, modern epitkezeshez. A bemutatott kozerdekii epitkezesek,
abban a kateg6riăkba bemutatva ahovă tartoznak: kozigazgatăsi hivatalok,
intezmenyek szehelye, egeszsegiigy intezetek, a kulrura, az oktatăs es kepzes, a
turizmus, a kereskedelem, sport es vegiil az ipari epiiletek. Mivel sok ilyen epiilet
letezik, csak a leginkăbb ismerteket mutatom he.
Vărosi letesitmenyek, mint kiilon fejezet, a munka egy osszefilggo resze,
amelyek celja a văros funkcionălis teriileteinek optimcilis kihasznălăsa, elhelyezve a
kozos erdekii celkitiizeseket, mint peldăul a vizelvezetO miivek es a vizfolyăsok
tervezese, a văros felszerelese technikai hcil6zatokal, tăvkozles, kozlekedes, szăllităs,
stb.
Az utols6 fejezet az evoluci6ra es a nepstrukturăra vonatkozik, evtizedek 6ta
tapasztalhat6 ennek jelentOs novekedese a nepessedese, a 47.043 lakostol 1947-ben,
172.470 lakosra 1990-ben.
A munkăt kiegeszitik szămos regy evjarati es jelenlegi diagramok, terkepek,
fenykepek.
Messze sem tekintheto citfog6 es teljes korii munkănak, a kiegeszites teljes
felelOssege marad a jovobeli kutatăsnak, jobban ismerve a 45 ev kommunizmust
Romăniăban.
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