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Proiectul Cincinat Sﬁnţescu. Organizarea arhivei
şi interpretare teoretică

Proiectul a ap rut din dorin a de a-l readuce pe scena
public i în dezbatere pe Cincinat S n escu, p rintele
urbanismului românesc, dar i dintr-o ambi ie mai mare,
aceea de a stârni interes pentru istoria acestui domeniu,
prea pu in cercetat. La un alt nivel, acest proiect este un
gest resc fa de o istorie ce a r mas, deocamdat ,
nescris . Prin urmare, proiectul adun , organizeaz i
transmite del, dar i interpretat teoretic, o arhiv care
trebuie s devin un pilon esen ial al oric rei cercet ri
asupra urbanismului românesc.
Cincinat S n escu a fost o personalitate public bine
cunoscut în epoca sa, extrem de activ i nelipsit de la
orice eveniment ce avea leg tur cu urbanismul. Mai
târziu, înc din timpul vie ii sale, a fost pus în umbr .
Acum, dup (prea) mult timp, credem c este momentul
rea ez rii sale, sper m de nitive, în centrul i la originea
lumii urbanistice române ti.
S n escu a l sat mo tenire o imens opera scris , pe care a
organizat-o chiar el (mai cu seam în revista Urbanismul)
i care este destul de bine cunoscut ast zi. Bogat în
informa ii, subtilit i i idei care descriu o epoc , o
gândire, o disciplin pe de-a întregul, ea este un
continuum de idei inovatoare care decurg una din alta, se
completeaz i se îmbog esc reciproc. Aceast oper
trebuie îns adunat i reorganizat pentru a putea
livrat într-un mesaj consistent i coerent.
Credem, de asemenea, c exist un stil i o metod speci c
s n esciene , un model de gândire i de ac iune vizibil
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lesne în felul în care î i lansa ideile i în care le testa i le
aplica. Acest model este extrem de elocvent pentru a
în elege chestiuni mult mai complexe legate de urbanismul
contemporan.
De aceea, credem c este nevoie de un instrument care s
poat folosit de oricine pentru o informare ini ial , un
fel de introducere în opera sa, care s fac posibil o
în elegere mai profund a oric rei problematici
urbanistice, inclusiv a unora actuale. Astfel, ne dorim s
ob inem o imagine structurat , coerent , consistent i,
mai ales, u or de în eles a întregii sale opere. Mai mult
decât atât, intim ca produsele proiectului s serveasc i
drept platform de informa ii pentru eventuale dezbateri
despre originile i temelia urbanismului românesc.
Rezultatele ac iunilor noastre sunt menite s ini ieze o
mi care de popularizare a personalit ii lui Cincinat
S n escu dar i s e instrumente utile pentru viitoare
cercet ri.

Astfel, produsele cercet rii noastre sunt website-ul
www.s ntescu.ro, o interfa a unei vaste arhive, care
prezint întreaga sa activitate, organizat del i cât se
poate de cuprinz tor, servind i ca prim schi
monogra c , precum i prezentul volum. Acesta con ine,
în plus, unele decod ri, explica ii i interpret ri (înc
fragmentare) ale operei lui S n escu, prime re ec ii
teoretice pe câteva subiecte: leg turi profesionale
interna ionale, locuire i circula ii urbane.
Proiectul furnizeaz o prim variant de schi biogra c ,
organizat pe paliere tematice, i o list detaliat a titlurilor
publicate de S n escu in perioada 1910-1942. Ambele
liste r mân deschise pentru viitoare complet ri.

The 'Cincinat Sﬁnţescu' project. Archive
organisation and theoretical interpretation

is project emerged from our wish to bring Cincinat
S n escu, the founding father of Romanian urban
planning, back to the public scene and into discussion,
but also out of a higher ambition, that of arousing public
interest for the history of this eld, still insu ciently
studied. At another level, our e orts come naturally to
reveal and onset a history that somehow remained, until
now, unwritten. erefore, our project gathers, organises
and faithfully renders (but also theoretically interprets) an
archive which must become a fundamental pillar of any
research on Romanian urban planning.
Cincinat S n escu was a reputable public gure during his
era, extremely active and present in all urbanism related
events. Later, during the course of his lifetime, he was
(deliberately or not) outshined and cast aside. Now, after
(too) much time, we believe it is time to place him again,
hopefully for good, in the centre and at the origin of the
Romanian urban planning discipline.
S n escu's legacy consists of an extensive written work
(published especially in Urbanismul magazine). e work
is rich in information, subtleties and ideas describing an
era; his system of thinking being a continuum of
innovative developing ideas that complete and enrich each
other. Yet this work needs to be gathered and restructured
in order to be delivered through a consistent and coherent
message.
In addition, we believe that there is a speci c style and
method developed by S n escu, a thinking pattern and
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pattern of action which are easy to grasp from the way in
which he launched, tested and applied his ideas. His
working model is extremely eloquent for understanding
more complex issues related to contemporary urban
planning.
is is the reason why we think it is necessary to have an
instrument suitable for public information, a sort of
introduction to his work, which would render possible a
deeper understanding of any urban planning aspect in any
era. erefore, our wish is to obtain an articulated,
coherent, consistent and, particularly, an accessible
representation of his entire work. Moreover, our goal is to
turn the results of this project into a knowledge platform
for possible debates on the origin and foundation of
Romanian urban planning.
e outcomes of the project are meant to initiate a vast
movement for popularising Cincinat S n escu's
personality, being at the same time useful instruments for
future research. us the results of our research so far are
the website www.s ntescu.ro, the interface of an extended
archive presenting S n escu's activity and a preliminary
monographic outline, and the present volume. e latter
also contains some explanations and interpretations (still
fragmentary) on S n escu's entire work, and theoretical
re ections on a few signi cant topics, like his international
connections and his approach on housing and
transportations issues.
Our project delivers a rst biographical sketch, organised
on various thematic layers, and a detailed list of the works
published by S ntescu between 1910 and 1942. Both
remain open to future additions.

Introducere / About the project
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Ing. Cincinat S n escu (14 septembrie 1887 - 25 septembrie
1955) poate considerat p rintele urbanismului românesc. A
fost unul dintre cei mai longevivi speciali ti din func iile de
conducere ale Prim riei Municipiului Bucure ti, cu o activitate
practic de 20 de ani, a fost autorul primului plan urbanistic al
Capitalei - Planul General de Sistematizare aprobat în 1921, a
participat la întemeierea i existen a singurelor reviste urbanistice
române ti, care au ap rut continuu din 1923 pân în 1942, a
fost ini iator al Societ ii Urbani tilor Români în 1927 i apoi al
Institutului Urbanistic Român în 1932, i a fost profesor de
urbanism în cadrul a trei institu ii de înv mânt superior, ind
întemeietorul primei catedre de urbanism din România, la coala
Superioar de Arhitectur .
A avut o activitate publicistic extrem de bogat , desf urat pe
parcursul a mai bine de 30 de ani, a publicat peste 200 de lucr ri
tiin i ce de urbanism i este autorul a cel pu in dou opere de
sintez remarcabile, de referin pentru cazul românesc: Pentru
Bucure ti. Noi studii urbanistice, primul studiu tiin i c urbanistic
al Bucure tiului i Urbanistica general , primul tratat de
specialitate scris în România.
Interesul s u pentru noua disciplin a urbanismului dateaz din
perioada bursei acordate de Academia Român pentru studiul
edilit ei publice , desf urat la Berlin i extins prin c l torii
de studiu în întreaga Europ Occidental (1910-1912). Dorin a
de a transpune i în România aceast nou ramur tiin i c a
pornit de la identi carea i aducerea la un loc a literaturii de
specialitate necesare legitim rii ei. Condi ionat de forma ia sa
inginereasc , S n escu a dorit s stabileasc un cadru
metodologic strict i clar pentru aceast nou disciplin , pe care
el însu i o înv a pe m sur ce o populariza atât în rândul
publicului de specialitate, cât i al publicului larg. Munca sa a
fost enciclopedic , iar abordarea pentru orice subiect, exhaustiv .
A fost omniprezent la manifest rile urbanistice române ti, cele
mai multe ind ini iate chiar de el.
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Cincinat S n escu a reu it s alinieze România la teoria i
practica urbanistic interna ional , acest merit indu-i
recunoscut înc din timpul vie ii. A fost un membru activ al
celor mai prestigioase asocia ii urbanistice - International
Federation for Housing and Town Planning (IFHTP) i Union
Internationale des Villes (UIV). A fost vicepre edinte al IFHTP în
perioada 1931-1939, a participat la congresele organizate de
aceste organiza ii, a men inut coresponden a cu publica iile
acestora i a trimis rapoarte de specialitate care au fost incluse în
rapoartele o ciale ale vremii. A c l torit mult (inclusiv în
America, la sfâr itul anilor '30) i a scris despre o gam larg de
experien e legate de urbanism i care au decurs din aceste
c l torii (spre exemplu, despre sistemul de înv mânt superior
urbanistic).

Familia Sﬁnţescu
Cincinat I. S n escu s-a n scut la 14 septembrie 1887, la Slatina,
în familia numeroas a institutorului Ioan G. S n escu i a so iei
sale Maria, n scut Vasilescu. So ii S n escu au avut cel pu in
apte copii (zece, dup alte surse). Ambii bunici ai lui Cinicinat
S n escu fuseser preo i.
Tat l, Ioan G. S n escu, s-a n scut în Ro iorii de Vede în anul
1850. De-a lungul vie ii, a fost institutor, profesor i director al
diverselor coli - înv tor într-o diverse comune, director de
coala la Slatina, director al colii Malmaison din Bucure ti
(1894-1900), unde îl va înscrie i pe ul s u Cincinat. A fost
activ i în diverse func ii publice, în anul 1914, îl reg sim ca
membru al Consiliului General al jude ului Olt, pozi ie din care
formuleaz propuneri pentru întocmirea unor regulamente
comunale. A condus i o activitatea publicistic remarcabil prin
editarea de manuale colare de geogra e, pentru uzul claselor
primare, având ca obiect jude ele Teleorman (1879) i Olt (patru
edi ii, ultima în 1892), care a culminat cu Dic ionarul Geogra c
al jude ului Olt (1895), al c rui co-autor este. Volumul, premiat
de Societatea Geogra c Român , face parte din seria de
dic ionare jude ene elaborate în ultimul deceniu al sec. XIX, care
au stat la baza sintezei monumentale Marele Dic ionar Geogra c
al Românei (1898-1902, 5 vol.).

Spre nalul vie ii, Ioan G. S n escu a fost decorat cu ordinul
Coroana României, în grad de Cavaler, i cu R splata Muncei,
clasa a II-a.
Dintre fra ii lui Cincinat S n escu, cel pu in doi au avut cariere
tiin i ce remarcabile: Tiberiu, inginer de c i ferate, i Septimiu,
medic radiolog.

Tiberiu S n escu îl precede pe fratele s u Cincinat la coala
Na ional de Poduri i osele din Bucure ti, pe care o absolv în
1905, dup ce bene ciase, i el, de o burs Vasile Adamachi. Î i
desf oar toat cariera în structurile C.F.R., unde ocup func ii
de inginer ef, inspector, director de regional (la Bra ov) i
inspector general de control.
Septimiu S n escu studiaz medicina la Bonn, înainte de a se
înregimenta ca soldat sanitar i medic militar în al Doilea R zboi
Balcanic (1913) i în Primul R zboi Mondial (1916). Medic
primar radiolog, unul dintre fondatorii colii române ti de
radiologie, membru în patronajul Revue Médicale Roumaine, este
numit în anul 1941 inspector general sanitar tehnic. Moare în
anul 1980.
Duiliu S n escu (1909-2000), ul lui Tiberiu S n escu, este
inginer cu studii la Berlin, diplom în dou ramuri inginere ti i
doctorat. Întors în ar în 1934, devine militant activ al Mi c rii
Legionare i secretar personal al lui Corneliu Zelea Codreanu. În
exil din 1941, desf oar o activitate profesional prodigioas în
domeniul ingineriei construc iilor, directorul departamentului de
cercetare al Centre Technique Industriel de la Construction
Métallique din Paris, pre edintele publica iei trimestriale
Construction métallique, pre edintele organiza iei profesionale
Council on Tall Buildings and Urban Habitat (1976-1979),
delegat permanent la UNESCO i pre edinte al Comisiei
Reducerea dezastrelor din cadrul acestei organiza ii. Doctor
Honoris Causa al Universit ii Tehnice din Aachen (1973) i al
Institutului de Construc ii Bucure ti (1992).

Succesiunea genera iilor familiei S n escu ilustreaz perfect
avatarurile intelectualit ii române ti de-a lungul ultimelor dou
secole: de la intelectualitatea rural a primei jum t i a secolului
XIX (dubl ascenden de preo i de sat) la elitele ora elor
provinciale de la sfâr itul veacului, care devin relevante la scar
na ional (Ioan G. S n escu), continuând cu genera ia de
profesioni ti colit în ar i în afara ei, revenit pentru a pune
bazele moderniz rii tiin i ce i a coagul rii unui corp
profesional de elit (Cincinat, Tiberiu i Septimiu S n escu) i
încheind cu genera ia exilului, cu realiz ri de vârf în Occident i
tardiv recunoa tere na ional (Duiliu S n escu).
Studenţia
Cincinat S n escu a fost admis la coala Na ional de Poduri i
osele din Bucure ti în anul 1905. Înc din primul an de studiu,
ob ine o burs de studiu din partea Academiei Române, din
Fondul Vasile Adamachi (în valoare de 1200 de lei). A absolvit în
1910, ind clasat al treilea dintre cei 11 absolven i din acel an.
Începând cu 1899, coala Na ional de Poduri i osele a fost
condus de ing. Constantin Mironescu, unul dintre cei care au
contribuit decisiv la evolu ia înv mântului tehnic românesc.
Din ini iativa acestuia, curricula colii a fost îmbog it prin
includerea unor cursuri necesare specializ rii inginerilor români,
în special în scopul de a putea mai u or încadra i pe pia a
muncii. Astfel, de-a lungul anilor de studen ie, Cincinat
S n escu a urmat discipline variate, ce sus ineau o temeinic
fundamentare a cuno tin elor practice ale unui inginer, de la
geometrie de pozi ii i static gra c pân la cursuri specializate
cum ar artilerie, forti ca ii i art militar . Ilustre personalit i
ale vremii i-au fost profesori, cum ar Anghel Saligny, Spiru
Haret sau Grigore Cerkez.
Decisiv în formarea sa profesional a fost ob inerea unei noi
burse Vasile Adamachi, de aceast dat pentru un stagiu în
str in tate. S n escu, al turi de colegul s de an Nicolae Mu at,
au ob inut aceast burs pentru studiul edilit ii publice în
str in tate, stagiul lor desf urându-se la Berlin - Charlottenburg,
între 1910 i 1913. În aceast perioad , S n escu a întreprins
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mai multe c l torii de studii, dintre care ce a mai important a
fost cea din vara anului 1912, ocazie cu care a vizitat numeroase
ora e-gr din realizate în Europa în anii anteriori. În cadrul
acestei excursii a vizitat e Garden Village Hull, New Earswick
(York), Leeds, Manchester, Liverpool Garden Suburb, Port
Sunlight, Harbore i Bournville (Birmingham), Letchworth,
Hampstead i Ealing (Londra). Ca urmare a acestei c l torii, în
anul urm tor, S n escu public primul studiu din literatura de
specialitate româneasc axat pe problematica ora elor gr din . În
acest articol, S n escu nu doar traduce teoria lui Howard, ci
discut i modul în care aceasta a fost transpus în realitate în
diversele ora e pe care le-a vizitat. Analizeaz , detaliat i ordonat,
diverse teme de interes pentru urbanismul acelei perioade,
studiul ind, astfel, de o real noutate pentru teoria româneasc ,
în contextul în care asemenea teme nu erau atinse nici de
legisla ia urban , aceasta concentrându-se mai degrab asupra
spa iului public i asupra rela iei care se stabilea între cl diri i
acest spa iu (ratând teme importante pentru conformarea
esutului minor).
Funcţionarul public
În cazul activit ii sale de func ionar public sunt câteva chestiuni
care trebuie scoase în eviden . Activitatea lui Cincinat S n escu
în func ii de conducere în Prim ria Municipiului Bucure ti
(PMB) a contribuit decisiv la formarea sa profesional . A fost o
specializare prin practic , la nivel decizional, care a continuat
specializarea sa teoretic dobândit prin bursa de studiu în
Europa Occidental .
C. S n escu a fost primul inginer specializat în urbanism din
cadrul PMB. Îndelungata sa activitate ca func ionar public (20
de ani în func ii de conducere) este cu atât mai remarcabil cu
cât a fost dublat de o activitate sus inut de cercetare teoretic i
de o carier didactic în cadrul a trei institu ii de înv mânt
superior.
Prim ria Municipiului Bucure ti
În mai 1914 a fost angajat ca ef al Serviciului Planului Capitalei
i îns rcinat cu studiul noului plan de sistematizare al
Bucure tiului. În prim vara 1920 a devenit Directorul
Cadastrului i Cassei Lucr rilor ora ului Bucure ti. În anii '30,
sub conducerea lui C. S n escu, Direc ia General a Cadastrului
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i Sistematiz rii Planului Municipiului avea cca 90-106
func ionari angaja i (dintre care 4 ingineri i 3 arhitec i)
În 17 august 1934 S n escu a fost numit, prin Decizie de
Primar, într-un post de consilier tehnic pe lâng Secretariatul
General al Municipiului, post nou creat, f r atribu ii clare. Ca
urmare a acestei decizii, S n escu a devenit doar membru
onori c al UOR, iar activitatea sa la redac ia revistei Urbanismul
i la Institutul Urbanistic a fost suspendat . Din aceste motive, în
1935 a intentat un proces PMB, pe care l-a câ tigat. Ca urmare,
în martie 1938 a fost repus în toate drepturile de director
general. Întregul episod a fost relatat detaliat i cu documente
o ciale doveditore în revista Urbanismul în 1940.
Comisia (Planului) de Sistematizare (CPS)
În 1928 î i începe participarea intensiv la edin ele noii Comisii
de Sistematizare a PMB. În perioada iulie 1930 - decembrie
1931 C. S n escu a participat la 42 edin e (din 48), a scris 10
memorii (aprox. 165 pagini) despre: delimit ri, legisla ie,
zoni care, c i de comunica ie - studiile preliminare pentru noul
plan de sistematizare care aveau s e publicate mai târziu în
volumul Pentru Bucure ti. Noi studii urbanistice. În perioada sept
1933 - mai 1934, C. S n escu a participat la 31 edin e ale
Comisiei.
Alte comisii la care a participat
În 1927, membru al comisiei instituit de Ministerul
Agriculturei pentru elaborarea ante-proiectului de lege a
cadastrului rii, împreun cu ing G. Nicolau, ing. C. Or anu,
prog. V. Vârcolici, ing. I. Vidra cu. A prezentat chiar un proiect
pentru m suri de luat prin legea cadastrului rii. În perioada
1928-1941, a fost membru al Consiliului de Administra ie al
Societ ii comunale de locuin e eftine, în calitate de Delegat al
Prim riei Capitalei.
În 1935 se a a printre ini iatorii Societ ii pentru între inerea
raporturilor culturale dintre România i Uniunea Sovietic
(al turi de G. Enescu, I. Perlea, Al. Rosetti, Tr. S vulescu, E.
Ciomac, T. Bulandra ). În 1939 a devenit pre edintele
Comisiei de sistematizare a inutului Bucegi. În ultima parte a
vie ii a fost activ la Institutul Proiect Bucure ti, consilier pe
probleme de circula ie, contribuind astfel la deciziile urbanistice
privind dezvoltarea Bucure tiului.

Planurile urbanistice
Planul General de Sistematizare al Bucure tiului aprobat în 1921
În perioada 1 iulie 1914 - 1 ianuarie 1915, C. S n escu i
serviciul planului au lucrat la noul plan de sistematizare al
Bucure tiului, pornind de la studiul planurilor existente i de la
evaluarea lor pentru refacere i completare. În ianuarie 1916,
planul a fost aprobat în cea mai mare parte de c tre Comisia
Tehnic i în Consiliul Comunal; unele p r i au fost aprobate i
de Consiliul Tehnic Superior i de Ministerul de Interne, sub
form de lucr ri urgente. Procesul de aprobare a fost sistat for at
pe perioada Primului R zboi Mondial i a ocup rii Bucure tiului.
În 1919 au fost ref cute i completate plan ele dup noua situa ie
a ora ului i cu respectarea recomand rilor avizelor ob inute în
1916. În octombrie 1919, planul de sistematizare a fost aprobat
de Consiliul Comunal i în noiembrie 1919 a fost discutat în
Consiliul Tehnic Superior, dar a r mas f r aprobarea acestuia.
Planul a fost aprobat de Consiliul de Mini tri i decretat de
Regele Ferdinand în 18 aprilie 1921, gra ie amabilit ii
Ministrului Internelor de atunci, C. Argetoianu. Proiectul de lege
ata at acestuia a r mas neaprobat.
Studii pentru noul plan de sistematizare al Bucure tiului, 1931
Aceast lucrare este, de fapt, partea de documentare tiin i c
din procesul de elaborare a noului plan de sistematizare al
Bucure tiului, în discu ii i taton ri înc din 1928, de când
fusese în in at Comisia de Sistematizare a Bucure tiului. C.
S n escu a elaborat acest studiu în perioada iulie 1930 - mai
1931, sub forma ini ial a unor memorii de specialitate
prezentate la edin ele CPS. Toate aceste memorii au fost rescrise
i publicate în Buletinul Societ ii Politecnice în septembrie 1930,
martie i aprilie 1931.
În 14 mai 1932, întregul studiu Pentru Bucure ti. Noi studii
urbanistice a ob inut premiul din fondul Vasile Adamachi pentru
tiin e al Academiei Române (5000 lei), pe baza raportului
întocmit de prof. Ion Ionescu (ing. insp. g-ral membru
corespondent al Academiei).
Studii asupra planului general de amenajare pentru marele
Bucure ti au fost expuse la Expozi ia Interna ional Urbanistic
inut cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres Interna ional pentru
Locuin e de la Berlin, în iunie 1931.

Planul de sistematizare al ora ului Bazargic, 1928-1937
Planul a început s e studiat în 1928, iar documentarea i
programul sistematiz rii au fost întocmite în 1929 i aprobate de
Consiliul Comunal al ora ului Bazargic în 25 iunie i 30
septembrie 1929. Planul complet a fost predat Prim riei ora ului
Bazargic în 21 august 1936 i supus Consiliului Tehnic Superior
în iunie 1937.
Alte studii i proiecte
S n escu a elaborat i publicat, de-a lungul timpului, studii i
proiecte extrem de diverse, r mase, în cea mai mare parte,
neexecutate. Dintre acestea, men ion m proiectul diametralei de
cale ferat de-a lungul Dâmbovi ei (1925, împreun cu ing. T.
R dulescu i arh. I. Burcu ), aplicarea exproprierilor pe zone la
deschidere Bd. Nord - Sud al Capitalei (1929), propunerile de
amenajare i asanare par ial a lacului B neasa (1929), studiul
pentru amenajarea lacurilor râului Colentinei (1931), proiectul
de urbanizare a comunei B neasa (1932) sau proiectul pentru
noua Pia a G rii de Nord din Bucure ti (1933, împreun cu
ing. T. R dulescu).
Cercetare / teorie
Într-o prim faz , Cincinat S n escu a compilat modele preluate
din alte ri pe diverse categorii, le-a adaptat situa iei române ti,
le-a testat practic i apoi a comparat experien a româneasc cu
experien ele str ine. În unele cazuri, a reu it s contribuie în mod
substan ial la fondul doctrinar interna ional, cum este cazul
teoretiz rii disciplinei superurbanismului .
Opera sa, în ansamblu, poate clasi cat în dou mari categorii:
. studii generale i complexe, în trei direc ii:
. tratatele de urbanism: Urbanistica general (19331934), Superurbanismul (1939-1941);
. cele dou planuri de sistematizare pentru Bucure ti,
publicate în reviste i în bro uri: Bucure tii în viitor - Planul
General de Sistematizare din 1921 i Pentru Bucure ti, noi studii
urbanistice - studiile pentru un nou plan de sistematizare al
Capitalei (1932);
. rapoartele de ar pentru congresele interna ionale
IFHTP i UIV din perioada 1926-1939 i importantele raport ri
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3
Fotograﬁa 1
Vizita A.S.R. Principelui Carol la coala de Poduri i osele (Mai 1906) (imagine preluat din Istoricul înv mântului tehnic în România
pân în 1930. Aniversarea a 75 ani de înv mânt tehnic în România 50 ani dela reorganizarea coalei Na ionale de Poduri i osele, 10 ani
dela în in area coalei Politehnice. Bucure ti: Ed. Cartea Româneasc , 200)
Fotograﬁa 2
Primul congres al inginerilor din România, Ia i, Octombrie 1921. S n escu a fost membru al Comitetului de Lucr ri i a inut 3
comunic ri: Ora ele Basarabiei, Raportul sec iunii Lucr ri Publice la sec iunea Lucr ri Publice primele rapoarte urbanistice pentru
România alc tuite de acesta, dar i o inova ie în urbanismul vremii, Administra iile Comunale i industrializarea ora elor la sec iunea
M rirea produc iunii industriale (imagine preluat http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/2000088193724)
Fotograﬁa 3
Primele Conferin e urbanistice ale Primarilor din România, inute la Funda ia Carol în iunie 1927. C. S n escu a fost unul dintre cei trei
speciali ti chema i s alc tuiasc programul i s in prezent ri urbanistice.
(imagine preluat din Monitorul Uniunii Ora elor din România IV, 7-8 (iulie-august 1927): 2)

2
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intermediare, (auto)evalu ri ale activit ii urbanistice române ti:
1929 la Adunarea Inginerilor din România, 1931 la Institutul
Social, 1935 la Societatea Politehnic .
. activit i diverse i punctuale:
. de popularizare a no iunilor generale i a diverselor
paliere de tehnic urbanistic ;
. pledante pentru diverse cauze;
. referitoare la munca administrativ urbanistic .
Principala tem de discu ie i studiu în toat opera lui Cincinat
S n escu fost urbanismul ca atare. Toate subiectele au fost
derivate ale urbanismului în sine, inclusiv cel al planurilor de
sistematizare, i au contribuit la permanenta rede nire a acestei
teme. A gândit, a studiat i a scris despre aspecte extrem de
diverse: chestiuni fundamentale, de ra iune de a a
urbanismului, documentarea ca pas de pornire în urbanism,
crearea unei mase de speciali ti, diseminarea urbanismului
printre cei responsabili i implica i direct, formarea de speciali ti,
împ mântenirea de cutume urbanistice, schimbarea mentalit ii
i modului de ac iune al administra iei publice i transmiterea
urbanismului c tre publicul larg.
Publicistica
Activitatea sa publicistic s-a desf urat în perioada 1910-1942.
A scris cel pu in 250 articole, pe care le-a publicat în 16 reviste
române ti: Natura - revista tiin i c de popularizare, Buletinul
Societ ii Politecnice, Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor
din România (A.G.I.R.), Arhiva pentru tiin i Reform Social ,
Revista Rena terea Român , Independen a Economic , Revista
Energia, Gospod ria Comunal , Monitorului Uniunei Ora elor din
România, Edilitatea, Revista Cadastral , Urbanismul, Tribuna
Edilitar , Gazeta Municipal , revista Securitas, Lumea Nou .
A trimis articole retrospective care au ap rut în publica iile
International Federation for Housing and Town Planning i Union
Internationale des Villes în perioada 1928-1934: Tablettes
Documentaires Municipales, Bulletin of the International Garden
Cities and Town Planning Federation, International Housing and
Town Planning Bulletin.
Articolele, notele, recenziile, informa iile etc. publicate de
Cincinat S n escu însumeaz peste 3100 de pagini.
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A scris 16 numere complete ale revistelor Monitorul Uniunei
Ora elor din România i Urbanismul: 1926 (nr. 3, 4) 1929 (nr. 79, 10-12) 1930 (nr. 1-3, 4-8, 9-12) 1931 (nr. 4-6, 7-9) 1940 (nr.
5-7, 8-9, 11-12) 1941 (nr. 1-6, 7-9, 10-12) 1942 (nr. 1-6, 7-12).
A fost autorul a 46 volume, în perioada 1912-1942, unele dintre
acestea reluând articole publicate anterior în colec iile revistelor
Buletinul Societ ii Politecnice, Buletinul Asocia iunei Generale a
Inginerilor din România (A.G.I.R.), Urbanismul.
Recenzii interna ionale ale operelor sale Pentru Bucure ti,
Urbanistica general i Urbanistica special au ap rut în perioada
1932-1939 în: City planning, L'Administration Locale, Revue
Urbanisme, L'Architecture, Genova Rivista municipale, e
International Housing and Town Planning Bulletin, Urbanistica,
La Vie Urbaine, Revista Municipal y de Intereses Economicos,
Internationaler Verband for Wohnungswesen.
Principalele teme studiate în mod exhaustiv în articolele sale au
fost ora ele gr din , zoni carea, planurile urbanistice, locuirea,
circula iile, igiena public , superurbanismul - planul na ional,
înv mântul i ap rarea na ional .
Activitatea publică
Procesul de coagulare i structurare a mi c rii urbanistice
române ti în diverse forme de asociere i grupuri de interese
înaintea form rii Uniunii Ora elor din România, este di cil de
analizat, iar identi carea unui moment cert de început sau a unui
ini iator anume este riscant . Dar este cert c Cincinat S n escu
a participat activ la construc ia i consolidarea acestei mi c ri i ia in uen at decisiv parcursul tiin i c.
În anii 1920-1921, Cincinat S n escu a scris câteva articole de
mobilizare în Buletinul AGIR, a alc tuit un chestionar pe
probleme de edilitate pentru administra iile rii, pe care l-a
distribuit prin intermediul AGIR, i s-a servit de secretariatul
acestei asocia ii pentru a corela experien ele administrative
române ti într-o imagine clar i pentru a le pune în dialog.
S n escu intea c tre crearea unei baze de date comune, în
vederea alc tuirii unui lexicon al României Mari . Scopul
eforturilor sale a fost în primul rând tiin i c.

Tot începând cu acea perioad , C. S n escu a r mas în
coresponden cu reprezentan ii delega iei franceze care au vizitat
Bucure tiul în octombrie 1920, printre care i A. Bruggeman,
atunci secretarul general al Uniunii Ora elor Franceze, viitor
membru în conducerea Union Internationale des Villes (UIV) i al
International Federation of Housing and Town Planning (IFHTP),
ulterior unul dintre sus in torii lui S n escu în rela ia cu IFHTP
i UIV.
În urm torii ani, administra iile locale ale rii s-au asociat în
forme o ciale, pentru a men ine leg tura între ele dar i pentru a
populariza urbanismul c tre publicul larg. Acesta a fost sensul în
care au ac ionat i Uniunea Ora elor din România (UOR) i
Monitorul Uniunii Ora elor în România (MUOR) în primii ani
de existent . Cincinat S n escu a intrat treptat în rândurile UOR
i a acaparat con inutul revistei, izbutind s îi imprime o
orientare tiin i c , cu scopul de a de ni i a eza disciplina
urbanismului în România. Aceast orientare se o cializeaz odat
cu în in area Institutului Urbanistic Român i lansarea revistei
Urbanismul, publica ie exclusiv tiin i c . S n escu s-a conectat
interna ional la cele mai puternice i active asocia ii profesionale
urbanistice înc din stadiile lor incipiente. Singurele dou
asocia ii interna ionale care aveau drept scop promovarea i
diseminarea cuno tin elor în dezvoltarea aglomera iilor moderne
i administrarea lor erau mai sus-amintitele Union Internationale
des Villes i International Federation of Housing and Town
Planning. Imediat ce au fost pornite, congresele organizate sub
egida acestor asocia ii au devenit, de fapt, autorit i de sine
st t toare în materie de urbanism tiin i c. S n escu a devenit
imediat un agent al misiunii acestor congrese, întruchipând
pro lul profesional c ruia i se adresau acestea specialistul
autoeducat în înalte func ii publice decizionale, avid de
perfec ionare i în c utare de legitimare interna ional .
În cariera sa, au existat dou valuri de contact cu lumea
urbanistic interna ional . Primul a venit odat cu bursa pentru
studiul edilit ii publice în Europa, prilej cu care a vizitat acele
importante expozi ii de urbanism (Dusseldorf, Köln) care au pus
bazele interna ionalismului speciali tilor, stârnind mobilitatea
în scop profesional. Acesta mobilitate avea s e ulterior condi ie
necesar pentru congresele UIV i IFHTP.

Apoi, în perioada 1926-1939, s-a înrolat în marea mas a
participan ilor, perioada de vârf a congreselor coincizând i cu
vârful carierei sale în România. Cincinat S n escu a fost astfel
martor direct, din interiorul evenimentelor, al evolu iei
disciplinei urbanismului tiin i c la începuturile sale.
Organiza ii na ionale în activitatea c rora a avut un rol
important
Uniunea Ora elor din România (UOR)
A fost în in at în iunie 1922 la Cluj cu ocazia întâlnirii
primarilor marilor ora e române ti, asociere ini iat de primarul
Bucure tiului I.C. Costinescu i de secretarul general Ioan
Roban. În 1931 aduna 112 ora e (din toate cele 115 ora e ale
rii). A organizat 12 adun ri generale/congrese în perioada
1923-1937, de obicei prezentate detaliat în Monitorul Uniunii
Ora elor din România (MUOR) i Urbanismul sau prin numere
speciale ale acestora (5 numere speciale ale revistei Urbanismul).
Adun rile au avut loc la Timi oara, Cern u i, Chi in u,
Bucure ti, Oradea, Arad, Ia i i Br ila. C. S n escu a participat
cu comunic ri generale la 4 adun ri: Cern u i, 1924, Chi in u,
1925, Bucure ti, 1926, Bucure ti, 1931; a scris 2 articole despre
UOR în Buletinul A.G.I.R. (1921) i în Urbanismul (1942).
Din 1923 începe publicarea Monitorului Uniunii Ora elor din
România (12 numere/an, cca. 250 pagini/an). S n escu a
publicat primul s u articol în februarie 1924; din 1925, devine
contribuitorul principal, iar din 1926 amprenta stilistic a lui
S n escu devine vizibil , MUOR trecând c tre un con inut mai
cu seam tiin i c.
Societatea Urbani tilor din România (SUR)
A func ionat o scurt perioad de timp, între 20 iunie 1927 i
mai 1928, organizând 12 întâlniri între membri fondatori: arh.
R. Bolomey, ing. N.G. Costinescu, ing. Al. Davidescu, arh. Ion
Davidescu, arh. D. Marcu, ing. T.A. R dulescu, ing. C.
S n escu, ing. M.I. Stroescu. Scopul acesteia corespundea
vechilor aspira ii ale lui C. S n escu: r spândirea cuno tin elor
de urbanism prin conferin e, cursuri, expozi ii i publica ii,
strângerea unei documenta ii tehnice de specialitate, în in area
unei coli superioare de studii urbanistice, tip rirea unei
publica ii periodice.
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Institutul Urbanistic al Românei (organiza ie a Uniunii Ora elor
din România) (IUR)
A fost în in at în ianuarie 1931 prin hot râre adun rii generale a
Uniunii Ora elor din România, cu scopuri aproape identice cu
cele ale SUR; comitetul de direc ie: Dem. I Dobrescu, pre edinte
al UOR, Ioan Roban, secretar general al UOR i Cincinat
S n escu, secretar tehnic al UOR. Din 1932, MUOR devine
revista Urbanismul (editat sub egida IUR) i cap t caracter
exclusiv tiin i c; apare în 6 numere a cca 300-350 pagini/an.
Din octombrie 1931, tot sub egida IUR a fost demarat
Biblioteca Urbanistic , format din publica iile scoase spre
vânzare separat.
Alte particip ri na ionale ale lui Cincinat S n escu
Societatea Politehnic (SP)
C. S n escu a devenit membru al Societ ii Politehnice din
România în iunie 1911. A men inut o participare consistent i
constant cu articole, relat ri i note la Buletinul Societ ii
Politehnice (BSP) înc din 1911, intensiv mai ales în prima parte
a activit ii sale, înainte de în in area MUOR. În BSP a publicat
primele sale studii majore Ora ele gr dini engleze, Parcela i blocul
în constituirea ora elor, Locuin ele în România mare i, mai ales,
una dintre cele dou mari opere ale sale - Pentru Bucure ti. Noi
studii urbanistice.
A fost autor-colaborator constant al revistei în perioada 19111929, participând cu studii, note, informa ii, publicând apoi
sporadic pân în 1942. În BSP au ap rut în total cel pu in 21
articole, 18 note recenzii informa ii, 4 volume, însumând în jur
de 450 pagini.
De i nu a fost activ în cadrul SP, S n escu a acordat cea mai
mare importan oric rei particip ri la întâlnirile organizate de
aceasta Societate, a participat la (cel pu in) 3 congrese: 1931,
1935, 1937, unde a inut 3 comunic ri extrem de importante
pentru urbanismul românesc, ce vor r mâne dintre textele sale
cele mai relevante: Urbanism în general i în România în
special , 1931 (publicat în Buletinul Societ ii Politecnice),
Bucure tii în lumina tiin ei urbanistice , 1935 (publicat în
Urbanismul) i Urbanistica ap r rii na ionale , 1937 (publicat
în Urbanismul).
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Asocia ia General a Inginerilor din România (AGIR)
C. S n escu a devenit membru al AGIR în august 1920, înc de
la în in area acesteia. În 1922, a fost ales în Consiliul de
Administra ie, casier, secretar pentru chestiunea Lucr rilor
Publice, implicat în organizarea Bibliotecii i S lii de Lectur ,
membru în comitetul de lucr ri pentru preg tirea primelor 3
congrese: 1921, Ia i, 1922 Timi oara, 1923 Bucure ti; în
octombrie 1923 a demisionat din toate func iile din cadrul
AGIR pentru a se dedica exclusiv activit ii în cadrul UOR.
A participat la 4 congrese AGIR: Ia i 1921, Timi oara 1922,
Chi in u 1925 (organizat al turi de cel UOR), Gala i 1934, cu 8
comunic ri publicate apoi în Buletinul AGIR i în volumele
colective ale congreselor. A prezentat studii i proiecte foarte
importante pentru cariera sa: studiile despre ora ele provinciilor
noii Românii Mari (Basarabia, Transilvania, Bucovina),
industrializarea ora elor, proiectul diametralei de cale ferat de-a
lungul Dâmbovi ei.
Conferin e
Conferin ele urbanistice ale Primarilor din România (iunie
1927), ini iate de Consiliul Tehnic Superior, organizate de
Ministerul de Interne i de coala Politehnic din Bucure ti, au
fost un eveniment extrem de important în cariera lui C.
S n escu, in uen ându-i abordarea i metoda de lucru, a a cum
este lesne vizibil în planul urbanistic pentru ora ul Bazargic i în
studiile pentru noul plan urbanistic al Bucure tiului. C.
S n escu, Al. Davidescu i D. Marcu au alc tuit programul
conferin ei i au inut comunic ri cu sfaturi practice pentru
realizare planurilor urbanistice. S n escu a mai participat, de-a
lungul carierei, la o serie extrem de bogat i divers de alte
conferin e, între care pot men ionate cele organizate de
Institutul Social Românesc (1921, 1929), Societatea Arhitec ilor
Români (1930, 1931), Ateneul Func ionarilor Prim riei
Capitalei (1928), Asocia ia General a Topometrilor din
România (1929) sau Asocia ia Urbanistic a Capitalei (1935).
Organiza ii interna ionale în cadrul c rora a activat
International Federation for Housing and Town Planning (IFHTP)
A ap rut dintr-o schimbare de interese a British Garden Cities
Association, în in at de Ebenezer Howard. Curând a devenit
cea mai important platform de interna ionalizare a profesiei
urbanismului din perioada interbelic . IFHTP a organizat 17

congrese în perioada 1922-1939. C. S n escu a avut primul
contact direct cu IFHTP la congresul de la Viena (1926), când a
devenit membru ales de c tre adun rile generale al Consiliului
federa iei, propus de H. Sellier i A. Bruggeman. În 1931, la
Berlin, C. S n escu a devenit vicepre edinte ales al federa iei.
A participat la 5 congrese: Viena 1926, Paris 1928, Roma 1929,
Berlin 1931, Stockholm 1939. A publicat 14 articole în MUOR
i Urbanismul cu relat ri, rapoarte de ar ale congreselor. A
publicat i 2 volume separate despre congresele de la Roma
(1929) i Berlin (1931). A alc tuit i trimis 10 rapoarte de ar
pe diverse teme: problema locuin elor, extinderea ora elor vechi
i istorice, problema tra cului i superurbanismul , pentru
congresele de la Paris, Roma, Berlin i Stockholm.
Union Internationale des Villes (UIV)
A fost format 1913, la primul Congres International de l'art de
construire les villes et l'organisation de la vie municipal la Expozi ia
Interna ional din Ghent, prima conferin care a cuprins subiecte
atât de urbanism cât i de administra ie public , sus inut mai ales
prin eforturile diplomatice ale lui Emile Vink, fondatorul Union
des Villes et Communes Belges; reprezentan i din 28 ri, 162 ora e i
50 administra ii au decis în in area UIV, cu E. Vink pre edinte.
România a fost reprezentat la 3 congrese: Amsterdam (1924),
Paris (1925) i Lyon (1934). La congresul din 1925 Uniunea
Ora elor din România a aderat la UIV.
C. S n escu a participat la congresele din 1925 i 1934, unde a
trimis câte dou rapoarte de ar pentru ecare sec iune de discu ii.
A scris un articol despre UIV în Buletinul AGIR (1921), i trei
relat ri i note despre congresele UIV în MUOR i Urbanismul.
A recenzat în mod curent publica iile UIV i IFHTP - La Vie
Urbaine, Tablettes Documentaires Municipales, Bulletin of Town
Planning Federation; a i contribuit cu studii i articole la
cuprinsul acestora în anii 1923-1928 i 1931-1933, iar în 1934
a publicat, în 4 serii, un rezumat al tratatului Urbanistica
General în Union International des Villes et Pouvoirs Locaux,
revista UIV.
Profesoratul
Cariera didactic a lui Cincinat S n escu este strâns legat de
apari ia i dezvoltarea urbanismului tiin i c în România, el ind
una dintre personalit ile române ti care a contribuit decisiv la

formarea i evolu ia sa. În acest demers, l-a avut ca precursor pe
inginerul Alexandru Davidescu, care a organizat primul curs
specializat de urbanism din înv mântul superior românesc Construc ia ora elor -, ce a fost inclus în curricula colii
Na ional de Poduri i osele în anul 1919 i a fost desf urat în
cadrul catedrei Îmbun t iri funciare, ma ini hidraulice i
construc ia ora elor .
C. S n escu i-a început carierea didactic în 1920, ca profesor la
coala Superioar de Arhitectur (din 1931, Academia de
Arhitectur ), ind titularul a trei cursuri - Urbanism i
Salubritate i edilitate , la anul III de studiu i Legisla ia
cl dirilor , la anul IV de studiu. Între 1931 i 1938, S n escu a
fost titular al Catedrei de Urbanism i Edilitate (în in at în
1922), în aceea i perioad inând i un curs omonim la anul V.
Programa teoretic a colii era dublat de lucr ri practice, care
abordau probleme de urbanism variate. Pornind de la teme cu
caracter general, dar adaptate nevoilor stringente ale ora elor din
acele vremuri (amenajarea unei zone dintr-un ora mare,
amenajarea unei suburbane existente sau chiar proiectarea unui
ora satelit în zona de nord-est a capitalei), aceste proiecte încep
s adopte, începând cu a doua jum tate a anilor '30, teme care
demonstreaz o puternic ancorare în mi carea urbanistic
interna ional , prin includerea unor proiecte care vizau realizarea
de ora e liniare sau chiar colonizare primar superurbanistic .
Între 1921 i 1928, activitatea sa didactic din cadrul colii
Superioare de Arhitectur a fost dublat de încadrarea ca profesor
la coala Special (a O erilor) de Geniu, C. S n escu ind
titularului cursului de Edilitate . Acest curs era în special aplecat
asupra urbanismului militar, iar activitatea didactic cuprindea i
îndrumarea unei lucr ri practice, de amenajare a cartierelor
militare în ora e. Din 1923, este profesor de Urbanism (general)
i edilitate în cadrul colii de tiin e de Stat ( coala de tiin e
Administrative), func ie pe care a ocupat-o pân în 1931.
Chiar i dup 1938, când coala de Arhitectur a devenit o sec ie
a colii Politehnice, C. S n escu a continuat s e un
reprezentant al înv mântului de urbanism în aceast facultate.
Pân în 1948 a fost titularul catedrei de Urbanism i edilitate cu
proiecte i a inut cursurile de Urbanism i Edilitate la anul
IV de studiu. Începând cu 1940, a colaborat cu arhitectul
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De-a lungul acestei perioade, S n escu a publicat, în revista
Urbanismul, o serie articole critice sau informative despre
înv mântul de urbanism din România: Înv mântul
urbanistic. O nou organizare a Înv mântului Superior
urbanistico-edilitar în România (1939), Programe de seminar
urbanistic la Facultatea de Arhitectur (1939), Lucr ri de
seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectur (1940),
Înv mântul urbanistic. Lucr ri de seminar urbanistic la
Facultatea de arhitectur (1941), Urbanism i înv mânt
superior. Lucr ri de seminar urbanistico-edilitar la facultatea de
arhitectur din Bucure ti (1942), Înv mântul urbanistic.
Sec ia special de urbanism la coala Politehnic Bucure ti
(1942). Cincinat S n escu se retrage din activitatea didactic în
1949, în acel an ind pensionat de Institutul de Arhitectur ,
nou-în in at cu un an înainte, ca urmare a desprinderii Facult ii
de Arhitectur din cadrul Politehnicii.
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Acompaniind activitatea sa didactic , de-a lungul celor 29 de ani
de profesorat, S n escu a fost i autorul a numeroase cursuri
scrise, adev rate manuale de urbanism pentru studen i. Dintre
cele ap rute la coala Superioar de Arhitectur , men ion m:
cursul de Urbanism (1923, 1924, 1929), Curs de legisla ia
cl dirilor (1928, 1929), Urbanistica general (vol. I, 1930) i
Urbanistica special (vol. II). La coala Special a O erilor de
Geniu a editat Cursul de edilitate i instala ii interioare cl dirilor
(1921) i Cursul de lucr ri hidraulice (1922), iar la coala de
tiin e de Stat ( coala de tiin e Administrative), Cursul de
urbanism i edilitate (1928) i Cursul de urbanism (1930).
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Dimitrie Vernescu (ca preparator i, din 1944, ca asistent) i, din
1944 cu arhitectul Radu Laurian i cu D. Vernescu (ca asisten i).
În 1943, a fost în in at Sec ia de specializare în urbanism, sec ie
a c rei în in are S n escu a sus inut-o înc din 1939, când
aceasta a ap rut ca ini iativ a Facult ii de Arhitectur . Începând
cu primul an de func ionare a Sec iei de specializare în urbanism,
Cincinat S n escu a fost titularul cursului de Igien urban
( Higiena ora elor ), care a f cut parte dintr-o ampl program
de pro l, desf urat atât sub tutela Facult ii de Arhitectur , cât
i a celei de Construc ii.
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LISTA CRONOLOGICĂ A PUBLICAȚIILOR

1914-1916

Aceast list con ine articolele, bro urile i volumele de autor apar inând lui
Cincinat S n escu. În acest stadiu, în list nu sunt incluse notele, recenziile i
consemn rile, dar sunt cuprinse câteva dintre textele diverse mai relevante discu iuni, din via a ora elor, înv mânt urbanistic.
Este men ionat prima apari ie a ec rui titlu. În cazul în care el a fost reeditat (în
alt publica ie, sub form de bro ur sau inclus într-un volum), acest fapt este
indicat prin simbolul * urmat de anul reedit rii, precum i de titlul publica iei,
dac acesta difer de cel al primei apari ii. Lista men ioneaz explicit numai
volumele sau bro urile care au ap rut doar în aceast form ( i nu ca reedit ri ale
unor articole anterior publicate), precum i volumele care au grupat sub un alt
nume mai multe articole ap rute anterior. De asemenea, sunt men ionate i
cursurile universitare, în situa ia în care acestea au fost editate i pentru publicul
larg. Pentru ecare an, sunt enumerate publica iile periodice care au con inut
articole apar inând lui Cincinat S n escu.

Legea de centralizare a lucr rilor de alimentare cu ap din Belgia, BSP 3/1914
Parcela i blocul în constituirea ora elor, BSP 5,6/1914, 1-2, 3-5/1916 (*, 1916)
Considera iuni asupra plusvalutei terenurilor urbane, BSP ?/1915 (*, 1915)

1910

Natura. Revista tiin i c de popularizare

Expozi ia interna ional de higien din Dresda, Natura

1911

, oct. 1910 - iul. 1911

Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]
Natura. Revista tiin i c de popularizare

Chestiuni de edilitate, BSP, 4-5/1911
Normele actuale de tarifare ale cantit ilor de ap consumat . Propunerea unui
nou sistem de tarifare, BSP, 8-9/1911 (*, 1912)
S întrebuin m petrolul, Natura
oct.1911 - iul.1912
Cum doresc s -mi v d ora ul, Natura
oct.1911 - iul.1912

1912

Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]
Natura. Revista tiin i c de popularizare

Chestiunea controlului vitezei de circula ie în i afar de zona ora elor , BSP 45/1912 (*, 1912)
Exposi ia pentru ora e-gr dini, din Colonia, februarie 1912, BSP 7/1912
Nota. C l torie pentru studiul ora elor-gr dini engleze, BSP 11/1912
Cu privire la serviciul central de Edilitate Public din România, BSP 12/1912
Exposi ia de edilitate public , din Düsseldorf, iunie-oct 1912, BSP 12/1912
Închiderea v ilor, Natura oct.1912 - iul.1913

1913

Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]
Natura. Revista tiin i c de popularizare

[...] la exposi ia de edilitate public , din Düsseldorf, BSP 3/1913
Ora ele-gr dini engleze, BSP 4,5/1913 (*, 1913)
Alfred Nobel, Natura
oct.1912 - iul.1913
Circula ia repede în ora ele mari, Natura oct.1913-iul.1914
Din sfor rile popoarelor, Natura oct.1913-iul.1914
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Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]

1921

1919

publica ii

Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor din România
[Buletinul A.G.I.R.]
Independen a Economic

Bucure tii în viitor. Studiu asupra planului general de sistematizare al Capitalei,
urmat de un anteproect de lege asupra stabilirei, construirei, desvolt rei i
sistematiz rei comunelor, (Bucure ti: Tipogra a Jockey-Club Ion C. V c rescu,
1919)
Anteproiect de lege asupra stabilirei, construirei, desvolt rei i sistematiz rei
comunelor, (Bucure ti: Tipogra a Jockey-Club Ion C.V c rescu, 1919)
Locuin ele eftine, Buletinul A.G.I.R. 8-10/1919
Teoria mecanic a eftinirei traiului, Buletinul A.G.I.R. 8-10/1919
Chestiuni de autonomie i descentralizare comunal , Independen a Economic
?/1919.
Dezbateri i proecte asupra aliment rii cu ap a ora ului Bucure ti, Independen a
Economic ?/1919.

1920

Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]
Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor din România
[Buletinul A.G.I.R.]
Publica iile congresului A.G.I.R.
Rena terea Român
Independen a Economic
Revista Energia

Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]
Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor din România
[Buletinul A.G.I.R.]
Arhiva pentru tiin i Reform Social [Arhiva Social ]
Rena terea Român

Asupra aliment rii cu ap a Bucure tiului. Compartimentarea ltrelor
de la Bâcu-Arcuda, BSP 1-2/1920
Munca intelectual i noile transform ri sociale, Buletinul A.G.I.R. 1-3/1920
Congresul pentru locuin e dela Lyon, Buletinul A.G.I.R. 4-6/1920
Mecanica ra ional în serviciul nivel rii materiale a Societ ei, Rena terea Român
august 1920
Chestiunea locuin elor în România mare, BSP 5-6/1920 (raport pentru Henri
Sellier La Crise du logement et l'intervention publique en matière d'habitat populaire,
1921)
Planurile regulatoare, locuin ele i rolul lor în România mare, BSP ?/1921
Lexiconul României Mari i rolul A.G.I.R.-ului, Buletinul A.G.I.R. 7-9/1920
Statul, inginerii i Legea corpului tehnic, Buletinul A.G.I.R. 7-9/920
Cum s privim chestiunea sistematiz rei Bucure tiului, Arhiva Social 4/1920 (*,
1920)
Elemente i condi ii de frumuse e a ora elor, Rena terea Român 1920

Transformarea constructiv a Capitalei (Bucure ti: Gutenberg, 1921)
Raport asupra chestiunei lucr ri publice , prezentat Congesului Inginerilor din 912 octombrie 1921 (Bucure ti: f.ed., 1921)
Edilitatea în România i nevoi urgente de îndeplinit, Buletinul A.G.I.R. 12/1921 (*, 1921, Edilitatea ora elor i satelor din România Mare)
Ora ele Basarabiei din punct de vedere edilitar, BSP 5-6/1921 (*, 1921)
Nevoi i posibilit i în industria de cl diri din Bucure ti, Buletinul A.G.I.R. 56/1921 (*, 1921, în Transformarea constructiv a Capitalei)
C minul muncitorului, Revista Energia iunie 1921
În l imea de dat construc iilor i întinderea corespunz toare a cur ilor din
Bucure ti Buletinul A.G.I.R. 7-8, 9-10/1921 (*, 1921, înTransformarea
constructiv a Capitalei)
Modul de ac ionare în materie de lucr ri publice de c tre Stat în fazalui actual
de organizare, Publica iile congresului A.G.I.R., 1921
Apele României Mari i legiferarea regimului lor, Publica iile congresului A.G.I.R.
1921
Uniuni na ionale i interna ionale a comunelor, Buletinul A.G.I.R. 11-12/1921
Administra iile comunale i industrializarea ora elor, Rena terea Român 4/1921
(*, 1921)
Asupra drumului de urmat pentru o industrializare intensiv i extensiv a
Capitalei, Independen a Economic oct.-dec. 1921
1922

Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor din România
[Buletinul A.G.I.R.]
Gospod ria Comunal

Recenzii. Henri Sellier La crise du logement et l'intervention publique en
matière d'habitat populaire, 1921, Buletinul A.G.I.R. 5-6/1922
Ora ele Transilvaniei i Bucovinei din punct de vedere edilitar,Buletinul A.G.I.R.
7-9/1922 (*, 1922)
Mutarea Capitalei?, Gospod ria Comunal ?/1922
1923

Bulletin of the International Garden Cities and
Town Planning Federation [Bulletin of IF ]
Rent restriction legislation in Romania, Bulletin of IF
iulie 1923
1924

Monitorului Uniunei Ora elor din România [MUOR]
Tablettes documentaires municipales

Activitatea constructiv a ora elor noastre în ultimii ani, MUOR 2,3, 7-9/1924,
1/1925
Planurile de sistematizare i regulamentele de construc iuni în raport cu
dezvoltarea ora elor, MUOR 7,8, 9/1924

1925

Monitorului Uniunei Ora elor din România [MUOR]
Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor din România
[Buletinul A.G.I.R.]

Memoriu asupra chestiunilor technice speciale examinate în ora ele: Budapesta,
Viena, Paris, MUOR 1/1925
Planurile topogra ce i cadastrale în urbanism, MUOR 2-3/1925
Observa iuni asupra anteproiectului de cale ferat dealungul Dâmbovi ei, MUOR
2-3/1925
Determinarea suprafe ei unei aglomera iuni pentru viitor, MUOR 4-5/1925
Considera iuni asupra c ilor de comunica ii or ene ti, MUOR 6-7/1925
Politica funciar a comunelor i in uen a ei asupra problemeilocuin elor, MUOR
8/1925
Marile aglomera iuni. Problemele juridice i administrative rezultând din
extensiunea comunelor vecine i din încorporarea la centrele mari urbane, MUOR
8/1925
Mo iunile congresului interna ional pentru amenajarea ora elor dinAmsterdam,
MUOR 8/1925
Asupra liniei ferate traversând capitala dealungul Dâmbovi ei, Buletinul A.G.I.R.
9/1925 (*, 1925)
Dare de seam asupra Congresului Interna ional al Ora elor, inut la Paris în sept
1925, MUOR 12/1925
1926

Monitorului Uniunei Ora elor din România [MUOR]

Chestiuni edilitare la Expozi ia de Comunica ii din Munchen
(Deutsche-Verkehrsausstellung) iulie - octombrie 1925, MUOR 1/1926
Curente noi în urbanistic , MUOR 2/1926
Amenajarea ora elor, dare de seam a congresului interna ional pt. amenajarea
ora elor (New York, 1925), MUOR 3/1926
Încruci rile i cadrul str zilor, MUOR 4/1926
Proectarea spa iilor libere. Pie ele, MUOR 5-7/1926
Asupra exproprierilor pe zone (Studiu asupra aplic rei art. 76 din legea
de uni care administrativ din 1925), MUOR 8-9/1926
Congresul interna ional de locuin e i amenajarea ora elor, Viena, Septembrie
1926, MUOR 12/1926
1927
Monitorului Uniunei Ora elor din România [MUOR]
No iuni de urbanism i edilitate public . Curs inut la coala superioar de tiin e
de stat (Bucure ti: Editor t. M .Voinescu, litogra at, 1927)
Împropriet ririle în Capital , MUOR 1-2/1927
Nevoia Parcul Na ional pentru Municipiul Bucure ti, MUOR 3-4/1927
Contract între ora ul Bucure ti i Compagne Aerienne Francaise pentru ridicarea
planului fotogrametric al Municipiului, MUOR 5-6/1927
Caet de sarcini pentru executarea planului ora ului Bucure ti de c tre Compania
Aerian Francez , MUOR 5-6/1927
Sistematizarea ora elor în cadrul organiza iunii actuale. Directive practice de
realizare a planurilor. (Conferin inut la «Funda ia Carol» în ziua de 6 iunie
1927), MUOR 7,8/1927
Conferin a «Sistematizarea ora elor în cadrul organiza iunei actuale» în
«Conferin ele urbanistice ale primarilor din România», MUOR 7, 8/1927

Lista publicaţiilor
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1928

Monitorului Uniunei Ora elor din România [MUOR]
Edilitatea
Revista Cadastral
Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor din România
[Buletinul A.G.I.R.]
International Housing and Town Planning Bulletin
[Bulletin of IF ]

Problemul circula iei în Bucure ti (Obiectivul congestion rei), MUOR 1-2/1928
Organizarea muncii în serviciile publice, MUOR 1-2,3/1928
Organizarea nanciar pentru produc ia de locuin e muncitore ti în Bucure ti,
MUOR 3/1928
Exproprierea pentru cauz de utilitate public (A se vedea întreb rile ce
se vor dezbate la Congresul interna ional al ora elor din Sevila i publicate în
«Monitorul Uniunei Ora elor», nr. 1/928, pag. 19», MUOR 4-5/1928
Memoriu asupra parcel rii i lucr rilor edilitare din comunele suburbane i
modi carea art. 60 i 247 din legea pentru uni carea administrativ , (cu T.
R dulescu), MUOR 6/1928
Dela Societatea Urbani tilor din România, MUOR 6,7-9/1928
Propuneri relative la cum s-ar putea spori i varia materia publicat în Monitorul
Uniunii, MUOR 7, 8 i 9/1928
Congresul interna ional pentru locuin e i amenajarea ora elor (Paris, iulie 1928),
MUOR 7-9/1928
Problemul locuin elor în România în raport cu programul chestiunilor dezb tute
în congresul interna ional inut la Paris în iulie 1928, MUOR 7-9,10/1928
Locuin a celor foarte s raci (raport la congresul interna ional pentru locuin e i
amenajarea ora elor, Paris 1928, MUOR 7-9/1928; Bulletin of IF
8/1928
Amenajarea ora elor din România în raport cu chestiunile dezb tute în congresul
interna ional inut la Paris în iulie 1928. Di cult ile legale i de practic la
stabilirea unui plan de ora regional sau a unui plan. Masa i densitatea locuin elor
în raport cu spa iile libere i cu mijloacele de transport, MUOR, 10/1928
Palatul Municipal al Capitalei, Buletinul A.G.I.R, 8/1928 (*, 1928)
Sistematizarea ora elor i legea de expropriere, Edilitate, 2/1928
Cl direa în fa a legiuitorului român, Edilitate, 4-5/1928
Urbanismul prin cadastru, Revista cadastral, 1/1928

Delimit ri în regiunea municipiului Bucure ti (zone de construc ii i zone de
verdea ), BSP 9/1930 (*, 1930; *, 1932, în Pentru Bucure ti. Noi studii
urbanistice)
Ancheta documentar i programul planului de sistematizare al ora ului Bazargic,
MUOR 1-3/1930 (*, 1930, Sistematizarea Ora ului Bazargic (Documentarea i
Programul)
Programul sistematiz rii, MUOR 1-3/1930
O lege a cadastrului rii, MUOR 4-6/1930
Urbanism juridic, MUOR 4-8/1930
Terminologia urbanistic , MUOR 9-12/1930, Buletinul A.G.I.R. 11/1930
Legea urbanistic pentru inutul Vienei, MUOR, 9-12/1930
Un spitalul comunal al municipiului. Principii de avut în vedere, Edilitatea 11/
1930
Idei urbanistico-arhitectonice în ritmul interna ional, Edilitatea 17/1930

1929

1931

Monitorului Uniunei Ora elor din România [MUOR]
Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]
Arhiva pentru tiin i reform social [Arhiva Social ]
Revista Cadastral

Înv mintele expozi iei edilitare din Târgul Mo ilor , MUOR 1-2/1929
Superurbanismul (Idei de organizare urbanistic a statelor cu aplica iune la
România), MUOR 3-6/1929
Metode de amenajare pentru extinderea ora elor vechi i istorice, (raport pentru
congresul interna ional de sistematizare a ora elor, Roma sept 1928, MUOR 36/1929
Reamenajare ora elor vechi i istorice ca s corespund condi iunilor moderne,
MUOR 3-6/1929
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Rela iuni asupra amenaj rei lacului B neasa în vederea asan rii lui par iale, MUOR
7,8-9/1929
Re eaua liniilor de transport în comun din municipiul Bucure ti, MUOR 7,89/1929
Sistematiz ri speciale, MUOR 7,8-9/1929
Tehnica aprovizion rii i planurile de sistematizare, MUOR 7,8-9/1929
Lucr rile congresului interna ional pentru locuin e i sistematizarea ora elor
(Roma-Milano), Septembrie 1929, MUOR 10-12/1929 (*, 1929)
Studiu asupra realiz rii lucr rilor edilitare ale rii, MUOR 10-12/1929
Aplicarea exproprierilor pe zone la deschidere Bd. Nord - Sud al Capitalei, BSP
2/1929
Cum s sistematiz m Bucure tiul, Arhiva social 1-3/1929 (*, 1929)
Dare de seam asupra Congresului Cadastral al Asocia iei Generale a
Topometrilor din România, inut în zilele de 17-19 februarie 1929, în
Bucure ti, Revista cadastral 1/1929
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1930

Monitorului Uniunei Ora elor din România [MUOR]
Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor din România
[Buletinul A.G.I.R.]
Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]
Edilitatea

Monitorului Uniunei Ora elor din România [MUOR]
Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]
International Housing and Town Planning Bulletin
[IF
Bulletin]

Zoni carea urbanistic a municipiului Bucure ti, BSP 3/1931 (*, 1931; *, 1932,
în Pentru Bucure ti. Noi studii urbanistice)
C ile de comunica ie i transporturile în municipiul Bucure ti, BSP 4/1931 (*,
1931; *, 1932, în Pentru Bucure ti. Noi studii urbanistice)
Amelior ri necesare suburbanelor Capitalei (în leg tur cu nan ele municipale),
MUOR 1-3/1931
Memoriu asupra studiului pentru amenajarea lacurilor râului Colentinei, MUOR
4-6, 7-9/1931 (*, 1931, Alimentarea lacurilor Colentinei cu ap din Ialomi a)

Des in area locuin elor de mizerie în România (Comunicare la congresul
interna ional pentru locuin e. Berlin, 1931), MUOR 4-6/1931
Problema tra cului în raport cu amenajarea urban i regional în România
(Comunicare la congresul interna ional pentru locuin e. Berlin, 1931), MUOR 46/1931
Al XIII-lea Congres Interna ional de Urbanism i a VI-a Expozi ie Interna ional
Urbanistic . Berlin, iunie 1931), MUOR 7-9/1931 (*, 1931)
Institutul Urbanistic al Românei (organiza ie a Uniunii ora elor din România),
MUOR 10-12/1931
Proiectarea i construc ia str zilor, MUOR 10-12/1931 (*, 1932; *, 1932, în
Edilitate)
Urbanism în general i în România în special, BSP 10/1931 (*, 1931, în Istoricul
dezvolt rii technicei române ti)
De l'intervention de l'architecte dans les plans d'extension des villes en Roumanie,
IF Bulletin, 1931
Architectural control over town development in Romania, IF
Bulletin 1931
1932

Urbanismul
Progresul Social
International Housing and Town Planning Bulletin
[IF
Bulletin]

Pentru Bucure ti. Noi studii urbanistice. Delimitare, zoni care, circula ie, estetic
(Bucure ti: Institutul de Arte Gra ce Bucovina, 1932)
Edilitate (aliment ri cu ap , canaliz ri, înl turarea gunoaielor, pavaje) (Bucure ti:
f.ed., 1932)
Cur irea str zilor i înl turarea gunoaielor, Urbanismul 1-2/1932 (*, 1932; *,
1932, în Edilitate)
Interven ia arhitectului i inginerului în planurile de extensiune ale ora elor din
România, Urbanismul 1-2/1932
Legea Municipiului Bucure ti i reorganizarea serviciului tecnic municipal,
Urbanismul 1-2/1932
Circula ia în centrul capitalei în raport cu liniile de tramvaye, Urbanismul 1-2,
1932
Un caz excep ional: coala Superioar de tiin e de Stat, Urbanismul 1-2/1932
Terenuri i instala iuni pentru educa ie zic i recrea ii, Urbanismul 3-4/1932
Aliment ri cu ap , Urbanismul 5-6/1932 (*, 1932, 2 vol.; *, 1932, în Edilitate)
Discu iuni. Te iturile la col urile str zilor, Urbanismul 5-6/1932
Proiecte de urbanizare. Urbanizarea comunei B neasa (Planul de sistematizare),
Urbanismul 7-8/1932
Canaliz ri. Scurgeri drenaje - iriga ii, Urbanismul 9-10, 1932 (*, 1932; *, 1932,
în Edilitate)
Estetica Bucure tiului, Urbanismul 9-10, 11-12/1932 (*, 1932; *, 1932, în Pentru
Bucure ti. Noi studii urbanistice)
Urbanism i educa ie zic , Urbanismul 11-12/1932 (*, 1933)
Nevoi speci ce i speciale ale ora ului Bucure ti, Urbanismul 11-12/1932
Înv mântul urbanismului în str in tate i în România, Urbanismul 11-12/1932,
Estetica urban raportat la estetica Bucure tiului, recenzie, Progresul Social 1932
Architectural control over town development in Romania [?], IF Bulletin, 1932

1933

Urbanismul
Progresul Social
International Housing and Town Planning Bulletin
[IF
Bulletin]

Urbanistica general , Urbanismul, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12/1933 (*, 1933,
separat pe sec iuni I. Evolu ia, II. Igiena, III. Economia i circula ia, IV. Estetica,
V. Legisla ia i integral în volum)
Din via a ora elor. Planul de aliniere al Foc anilor Române ti, Urbanismul 12/1933
Discu ii. Noua Pia a G rei de Nord din Bucure ti, (cu T. R dulescu),
Urbanismul 1-2/1933
Locuin a în România, Urbanismul 3-4/1933 (*, 1933, în Locuin a în România)
Societatea comunal de locuin e eftine i realiz rile ei (1910-1933), Urbanismul 56/1933 (*, 1933, în Locuin a în România)
Discu ii. Circula ia i tramvaiele, Urbanismul 5-6/1933
Discu ii. Noua lege pentru organizarea nan elor locale i urbanismul, Urbanismul
5-6/1933
Urbanism i înv mânt superior în America, Urbanismul 7-8/1933
Expozi ia din Chicago Un secol de progres , Urbanismul 7-8/1933
Ora e americane, Urbanismul 11-12/1933
Din via a ora elor. Centenarul ora ului Turnu Severin, Urbanismul 11-12/1933
Urbanism i locuin a în România, Progresul Social ?/1933
Town planning education in Romania, IF Bulletin 1933
1934

Urbanismul
Buletinul Asocia iunei Generale a Inginerilor din România
[Buletinul A.G.I.R.]
Tribuna Edilitar
Revista Union International des Villes et Pouvoirs Locaux
[Revista UIV]

Urbanistica special , Urbanismul, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12/1933 (*, 1934,
separat pe sec iuni VI. Technologia, VII. Urbanohistologia, VIII.
Urbanotherapeutica i integral în volum)
Ora e Americane, Urbanismul 1-2/1934
Aprobarea planului de sistematizare, Urbanismul 3-4/1934
Congresul interna ional al ora elor, Lyon, iulie 1934, Urbanismul 11-12/1934
Ora e engleze (c l torie de studii), Urbanismul 11-12/1934
Codul civil i servitu ile cerute de urbanistica modern , Buletinul A.G.I.R. 1/1934
Înf ptuirea sistematiz rii ora elor din România, Buletinul A.G.I.R. 1/1934
Sistematizarea i puterea de autoritate, Tribuna edilitar 81/1934
M suri cari se impun, în vederea decongestion rii arterelor de circula ie, Tribuna
edilitar 87/1934
Cl dirile publice, Tribuna edilitar 91/1934
Aten iune la elucubra iile unor n r vi i, Tribuna edilitar 104/1934
Personalitatea Bucure tiului, Tribuna edilitar 105/1934
Urbanismul i locuin a, Tribuna edilitar 107/1934
L'Urbanistique Générale, Revista UIV 1934
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1935

Gazeta Municipal
Tribuna Edilitar
[Colaborare (text privitor la România)], în Bruno Schwan, Staedtebau und
Wohnungswesen der Welt, Berlin, 1935
[Prefa a], Sachelarie Ioan, Victor Vijoli, Mircea Moroianu, Locuin a urban .
Directive în concep ie i realizare (Bucure ti: Editura IUR, 1935)
Caracteristicile urbanismului sovietic, Gazeta Municipal ?/1935 (*, 1935,
Urbanismul în Rusia sovietic )
Trebuia d râmat pia a Bibescu-Vod ? Cum privesc oamenii competin i m sura
prim riei Capitalei Pia a central nu se poate des in a , spune d. profesor
Cincinat S n escu, Tribuna edilitar 167/1935
1936
Revista Securitas
Memoriul justi cativ i regulamentul de construc ii al ora ului Bazargic
(Bucure ti:?, 1936) (*, 1938, Sistematizarea ora ului Bazargic, Urbanismul 12/1938)
Accidentele circula iei pe str zi, Revista Securitas ?/1936
1937
Din lucr rile ap rute [volum auto-bibliogra c] (Bucure ti: f.ed., 1937)
Un plan al d-lui inginer Cincinat S n escu, Gazeta municipal 269/1937
1938

Urbanismul
Lumea Nou

Urbanistica ap r rii na ionale, Urbanismul 3-4/1938
Bucure tii în lumina tiin ei urbanistice (Conferin inut la Societatea
Politechnic în ziua de 21 Martie 1935), Urbanismul 5-6/1938
Silvicultura urbanistic , Urbanismul 5-6/1938
Superurbanismul încadrat în stilul totalitar, Urbanismul 10-12/1938 (*, 1938, în
Lumea Nou )
A ez rile în România din punct de vedere na ional, politic, social i economic,
Urbanismul 10-12/1938
Discu iuni. Studiu asupra organiz rei lucr rilor edilitare ale rei, Urbanismul 1012/1938
Discu iuni. Arhitectul, inginerul i geometrul ca urbani ti, Urbanismul 1012/1938
Discu iuni. oseaua modern înconjur toare Bucure tilor?, Urbanismul 1012/1938
Construc ie înalt sau joas ?, Urbanismul 10-12/1938
Înv minte din experien a Parisului i de aiurea, Urbanismul 10-12/1938
1939

Urbanismul
Buletinul Societ ii Politecnice [BSP]

Amenajarea subteran în România, Urbanismul 1-3/1939
Congresul interna ional de locuin e i urbanism din Mexico 1938, Urbanismul 13/1939
Ruralismul în România i metoda de ac iune, Urbanismul 1-3/1939
Discu iuni. Morfologia ora ului economic, Urbanismul 1-3/1939
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Discu iuni. Arhitect, urbanist, inginer-urbanist sau urbanist?, Urbanismul 13/1939
Înv mântul urbanistic. O nou organizare a înv mântului superior
urbanistico-edilitar în România, Urbanismul 1-3/1939
Programe de seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectur , Urbanismul 1-3/1939
Urbanism i ap rarea pasiv . Vulnerabilitatea urbanistic i ap rarea pasiv ,
Urbanismul 1-3/1939
Activitatea administrativ urbanistic din ar . Instruc iuni i norme pentru
întocmirea planurilor de sistematizare, Urbanismul 1-3/1939
Bazele administrative ale amenaj rei na ionale în România, Urbanismul 4-6/1939
Estetica i în l imea cl dirilor din Bucure ti, Urbanismul 4-6/1939
Discu iuni. Problema tra cului local în studiul congresului interna ional
urbanistic din Stockholm, Urbanismul 4-6/1939
Activitatea de organizare prin comisiunea de sistematizare a inutului Bucegi.
Proect de regulament tip, Urbanismul 4-6/1939
Ap rarea urbanistic , Urbanismul 7-9/1939 (*, 1939)
Urbanism i turism. Câteva zile prin Bulgaria, Urbanismul 7-9/1939
Înv mânt urbanistic. Urbanismul la universitatea din New-York, Urbanismul 79/1939
Proect de caet de sarcini pentru ridicarea planurilor topogra ce ale comunelor.
Modi c ri i complet ri la caetul de sarcini aprobat de CTS în luna septembrie
1929, Urbanismul 7-9/1939
Congresul interna ional urbanistic dela Stockholm, Urbanismul 10-12/1939
Urbanism nanciar: Construc ia terenurilor virane, Urbanismul 10-12/1939
Urbanism i turism. Ora ele din rile de Jos, Urbanismul 10-12/1939
O nou organizare a înv mântului superior urbanistico-edilitar, BSP ?/1939
1940

Urbanismul

Parcarea automobilelor în centrul ora elor, Urbanismul 3-4/1940
Circula ia într-un singur sens, Urbanismul 3-4/1940
Ap rarea pasiv . Câteva socoteli în leg tur cu ap rarea pasiv , Urbanismul 34/1940
Din via a ora elor. Un proces verbal istoric, Urbanismul 3-4/1940
Din via a ora elor. Pasagiile de nivel în Bucure ti, Urbanismul 3-4/1940
Din via a ora elor. Urbanismul i opera inginerului Elie Radu, Urbanismul 34/1940
O nou inut - Un alt urbanism, Urbanismul 5-7/1940
Discu iuni. Perfec ion ri de adus la transporturile în comun din Bucure ti (Notele
unui c l tor asupra traseelor, vehiculelor, frecven ei, iu elei, sta iunilor,
personalului i c l torilor), Urbanismul 5-7/1940
Lucr ri de seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectur pe anul 1939/1940,
Urbanismul 5-7/1940
România stat legionar. Uniunea Ora elor din România: O explica ie imperioas ,
Urbanismul 8-10/1940
Plan pentru locuin e populare în România, Urbanismul 8-10/1940
Gaz rile i evacuarea natural a gazelor, Urbanismul 8-10/1940
Satul de mâine, Urbanismul 8-10/1940
Note privind viitorul urbanistic al Bucure tilor (cu anexe din p rerile presei),
Urbanismul 8-10/1940

Urbanism i construc ii în România în raport cu mi c rile seismice, Urbanismul
11-12/1940
Ora ul de mâine, Urbanismul 11-12/1940
Noui orient ri în dreptul urbanismului, Urbanismul 11-12/1940
Din via a ora elor. Dou catastrofe în paralel sau dela tribunele Cotroceni, 1936
la Palatul Carlton, 1940; Nenorociri prev zute dar necrezute (sau unul din
aspectele culpei Prim riei); O problem de con tiin sau exemplu de cum se
rezolvau marile interese generale, Urbanismul 11-12/1940
Discu iuni. Rezisten a construc iunilor la seisme, Urbanismul 11-12/1940
1941

Urbanismul

Superurbanismul (Ideologie, doctrin , tehnic ), Urbanismul 1-6, 7-9 /1941 (*,
1941)
[ Urbanismul :] Statul Românesc, scut al Europei, Urbanismul 1-6/1941
Pie e moderne de circula ie, Urbanismul 1-6/1941
Comass rile urbanistice i rezidirea rei, Urbanismul 1-6/1941
Înv mânt urbanistic. Lucr ri de seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectur
Bucure ti, Urbanismul 1-6/1941
Asupra zonelor de in uen i de alimentare ale capt rilor de ape subterane,
Urbanismul 7-9/1941
Ad postire, refacere sau prefacere?, Urbanismul 10-12/1941
Insolarea urbanistic , Urbanismul 10-12/1941
1942

Urbanismul

Orientation phototropique en urbanisme, Urbanismul 1-6/1942 (*, 1942, în BSP,
1-2/1942 i în volum separat)
Curbele str zilor în raport cu circula ia, Urbanismul 1-6/1942
Din via a ora elor. No iuni rezumative asupra form rii, desvolt rii func iunilor
economico-sociale ale ora elor, Urbanismul 1-6/1942
Urbanism i înv mânt superior / Lucr ri de seminar urbanistico-edilitar la
facultatea de arhitectur din Bucure ti, Urbanismul 1-6/1942
Uniunea Ora elor în cadrul statului român (dare de seam comemorând 20 de ani
de existen ), Urbanismul 7-12/1942
Ap la sate, Urbanismul 7-12/1942
Finan e i superurbanism, Urbanismul 7-12/1942
Un raport privind Canalul Bucure ti-Dun re, Urbanismul 7-12/1942
Deontologie urbanistic . I. O licita ie pentru proiect urbanistic. II. Transpira ii
pentru Parcul Na ional din Bucure ti, Urbanismul 7-12/1942
Chestionar pentru o Program na ional a locuin ei, Urbanismul 7-12/1942
Înv mânt urbanistic. Sec ie special de urbanism la coala Politehnic Bucure ti,
Urbanismul 7-12/1942
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Cincinat Sﬁnţescu și congresele internaţionale de
urbanism din perioada interbelică1
Andreea Udrea
Congresele interna ionale organizate sub egida Federa iei
Interna ionale pentru Locuin e i Amenajarea Ora elor
[International Federation of Housing and Town Planning
(IFHTP)] i Uniunii Interna ionale a Ora elor [Union
Internationale des Villes (UIV)], cu ritmicitate aproape anual
între 1925 i 1939, au fost cele mai importante evenimente
urbanistice din perioada interbelic , ind un punct de atrac ie
pentru toate marile nume ale vremii, precum i pentru un num r
mare de speciali ti din serviciile publice. Aceast agita ie
interna ional nu a fost doar un impuls, ci o surs permanent de
energie pentru dezvoltarea urbanismului, inclusiv pentru
România. Din perspectiv româneasc , congresele, într-o m sur
mai mare decât alte tipuri de leg turi de natur politic sau
profesional cu IFHTP sau UIV, au in uen at puternic traseul
urbanismului ca disciplin .
Cincinat S n escu a fost agentul perfect îndeplinirea celei mai
importante misiuni a acestor congrese, i anume transmiterea
urbanismului în întreaga lume, prin intermediul speciali tilor
participan i. La nivel na ional, cariera lui S n escu a fost
conturat i modelat de implicarea sa constant i consistent pe
scena interna ional . Abilit ile sale de cercetare au fost
in uen ate de rapoartele de ar pe care le prezenta cu
con tiinciozitate la majoritatea congreselor, rapoarte care au
devenit, de asemenea, o metod extrem de important în modul
de lucru al lui S n escu. De asemenea, o alt linie de leg tur
poate v zuta în admira ia sa pentru marile personalit i
marcante din urbanismul interna ional (Henri Sellier2, Emile
Vinck3, Raymond Unwin4), ce a stimulat activitatea lui S n escu,
el însu i devenind treptat un astfel de fondator pentru
urbanismul românesc.
Dac ar putea identi cat un moment istoric în care o campanie
interna ional sus inut a avut drept scop crearea urbanismului
ca disciplin , mi carea creat de Congresele Interna ionale ale
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Federa iei Interna ionale pentru Locuin e i Amenajarea Ora elor
i ale Uniunii Interna ionale a Ora elor în perioada interbelic
este cel mai de seam candidat în acest sens. Congresele au fost
formele ini iale ale unei platforme de cunoa tere care a in uen at
lumea întreag . Magnitudinea acestor evenimente apare mai ales
când este evaluat prin prisma efectelor pe care le-a generat,
mutând accentul de la chestiunile de organizare interne i
politica vremii la mesajul perceput i asumat de c tre
participan i. Inginerul Cincinat S n escu a fost singurul
reprezentant român care a luat parte în mod constant i cu mult
entuziasm la acel sentiment de exuberan la nivel interna ional.
Bineîn eles, aceast contribu ie consistent a avut un impact
puternic asupra carierei sale i, prin intermediul lui, asupra
urbanismului românesc. De fapt, urbanismul românesc ca
disciplin matur poate v zut ca un rezultat indirect al acelei
efervescen e interna ionale.
Având în vedere efectul pe care l-au avut aceste congrese asupra
num rului mare de speciali ti participan i, ele au devenit treptat
o autoritate autonom în raport cu asocia iile organizatoare.
Desigur c IFHTP i UIV nu au func ionat doar ca parteneri
pasivi , îns congresele cu siguran au eclipsat aceste organiza ii
ca atare. Exist , de asemenea, o diferen semni cativ între
misiunea asumat a acelor evenimente i rezultatele lor;
congresele, prin num rul i calitatea profesioni tilor participan i,
care au contribuit cu rapoartele i ideile lor la dezbateri i i-au
însu it toate informa iile legate de urbanism înv ate acolo au
devenit instan e de sine st t toare, S n escu a fost un astfel de
participant. O evaluare a leg turii strânse dintre cariera i
realiz rile sale din România, pe de-o parte, i mi carea
urbanistic promovat de aceste Congrese, de cealalt parte, pot
deschide calea unor viitoare interpret ri i direc ii de cercetare a
evolu iei urbanismului românesc.
Sﬁnţescu şi contextul internaţional
Etapa primului contact cu str in tatea, la Berlin (1910-1912), i
etapa maturit ii profesionale (1926-1939) sunt, de fapt, dou
valuri distincte ale aceluia i angajament. C. S n escu i-a început
cariera cu o burs de doi ani din partea Academiei Române

congresele
pentru a studia urbanismul în Europa de Vest. În acea perioad , a
devenit membru al Asocia iei Germane a Ora elor-gr dini
(Deutsche Gartengesselschaft) i a mers într-o excursie de studii
în Anglia pentru a vizita ora ele-gr dini. Acei ani berlinezi au
avut un impact de durat asupra lozo ei sale urbanistice i
asupra întregii sale cariere. A fost perioada în care urbanismul a
fost modelat de câ iva factori majori: promovarea activ a
modelului german, dezvoltarea organizat a ideii de ora -gr din
la nivel interna ional (care a culminat în 1910 cu Congresul
Interna ional din Londra autointitulat Prima Conferin
Interna ional de Urbanism 5), i interna ionalismul ap rut ca
efect al epocii anterioare, cea a marilor evenimente care au
contribuit la sprijinirea unor discu ii interna ionale despre
viitorul vie ii în marile ora e 6. Ulterior, în 1926, S n escu i-a
reluat leg turile cu scena interna ional a urbanismului. Era deja
un urbanist matur, cu un portofoliu puternic i în plin
dezvoltare. La acea vreme, lumea urbanismului european era deja
însu e it , potrivit cuvintelor lui S n escu, de dou asocia ii
interna ionale care vizau promovarea i r spândirea tiin ei despre
modul în care aglomer rile moderne se dezvolt i modul în care
pot direc ionate: Uniunea Interna ional a Ora elor (Union
Internationale des Villes (UIV), cu sediul la Bruxelles, care
prezint aspectele administrative locale, i Federa ia
Interna ional pentru Amenajarea Ora elor, Plani carea
Teritoriului Na ional i Ora e-Gr din (International Federation
for (Garden Cities) Housing and Town Country Planning
IFHTP), cu sediul la Londra, care aborda partea tehnic a
urbanismului 7.

Primul eveniment interna ional la care S n escu a participat în
mod activ a fost congresul UIV desf urat la Paris, în 1925, ca
membru al delega iei o ciale române, al turi de câteva guri
politice i de primarul Bucure tiului. Ulterior, la congresul
IFHTP de la Viena din anul urm tor, delega ia român ,
sprijinit de Henri Sellier i Auguste Burggeman8, a câ tigat
importan pe scena interna ional ; primarul Bucure tiului I.
Costinescu a fost ales vice-pre edinte al IFHTP, iar C. S n escu
membru al Comitetului congresului, inaugurându-se astfel o
lung serie de particip ri active ale României la congresele
IFHTP.

Uniunea Interna ional a Ora elor - Union Internationale des Villes
(UIV) a fost fondat la Congresul Interna ional al artei
construirii ora elor i al organiz rii vie ii municipale , din cadrul
expozi iei interna ionale din 1913 de la Ghent. Acesta este
recunoscut drept primul eveniment interna ional care a adus
al turi urbanismul i administra ia public 9, când participan ii,
uni i în dorin a lor de a întemeia o nou organiza ie care s le
valori ce energiile i s le formuleze ideile 10 au hot rât
în in area Uniunii Interna ionale a Ora elor11.

Federa ia Interna ional pentru Locuin e i Amenajarea Ora elor e International Federation of Housing and Town Planning, fosta
International Garden Cities and Town Planning Association sau
International Garden Cities and Town Planning Federation
(IFHTP), a luat in dup o u oar schimbare de direc ie a
British Garden Cities Association (Asocia ia britanic a ora elorgr dini), organiza ia fondatoare ce generat fenomenul ora elorgr dini. Scopul asocia iei s-a schimbat treptat, din 1909 pân în
1926, când s-a rebotezat International Federation of Housing and
Town Planning IFHTP (Federa ia Interna ional pentru
Locuin e i Amenajarea Ora elor), denumire ce re ecta perfect
noul ata ament fa de interna ionalism. IFHTP avea drept scop
promovarea i coordonarea la nivel interna ional a cercet rii i
practicii urbanismului i amenaj rii teritoriului în vederea
asigur rii unor standarde mai înalte ale locuirii, îmbun t irii
ora elor mici i mari i unei mai bune repartiz ri a popula iei 12.
În scurt timp a devenit cea mai important platform dintre cele
dou r zboaie pentru interna ionalizarea urbanismului 13, un
mediu materializat sub forma congreselor, expozi iilor,
concursurilor, publica iilor periodice, traducerilor unor operecheie, coresponden elor i amici iilor profesionale 14.
Între 1923 i 1939, a avut loc o serie împletit de congrese UIV
i IFHTP. În timp ce congresele UIV par s fost mai frivole,
cel pu in în sensul c publicitatea acestora a pus accentul mai
mult pe evenimente recrea ionale i socializare , congresele
IFHTP au preluat foarte rapid nuan e propagandiste, tiin i ce
i didactice, favorizând în mod hot rât arhitec ii, urbani tii i al i
exper i tehnici, însu e i i de ardoarea obiectivit ii tiin i ce 15,
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dup cum a remarcat i S n escu: ini ial congresele au avut doar
scop propagandistic, apoi au devenit doctrinare pentru a de ni
urbanismul ca o tiin aplicat 16.
O evaluare a Congreselor din perspectiv interna ional scoate la
iveala acele elemente ce atest dimensiunea unei platforme de
cunoa tere autentice i solide:
(1) continuitatea i caracterul regulat al întâlnirilor: începând
din 1920, Federa ia a stabilit un program de evenimentele
anuale, fapt ce a dus la o succesiune de 13 congrese
desf urate pe parcursul a 20 de ani; de asemenea, UIV a
organizat 9 congrese; aceast serie este cu atât mai
impresionant dac lu m în considerare efortul uria de a
organiza i a participa la un asemenea eveniment, ce se
desf ura, de regul , pe o durat de dou sau trei
s pt mâni;
(2) exper i mondiali: a existat un fond solid de exper i
colaboratori care au participat i i-au prezentat lucr rile cu
regularitate: Raymond Unwin, Ebenezer Howard,
Clarence Stein, Joseph Stübben, John Nolen; congresele au
atras aproape toate marile personalit i urbanistice ale
vremii;
(3) misiunea urm rit constant: de i locuirea i ora ele gr din
au r mas temele centrale ale congreselor, IFHTP a reu it s
de neasc i s p streze un punct de vedere impar ial
asupra urbanismului i instrumentelor sale; congresele au
r mas o scen profesional neutr , care putea g zdui
aproape orice teorii urbanistice i exemple din perioada
interbelic ;
(4) interesul politic: ind evenimente atât de importante
pentru rile gazd , Congresele au constituit întotdeauna
ocazia de a promova i a discuta eforturile urbanistice ale
acestora. De aceea, ele erau întotdeauna atent urm rite de
liderii politici ai rilor gazd . În plus, i liderii asocia ilor
organizatoare formau un grup politic solid: Emile Vinck,
Henri Sellier17, Auguste Bruggeman, G. Montague Harris
i F.M. Wibaut, membri ai ambelor organiza ii, erau socialdemocra i activi, de inând pozi ii înalte în rile lor i
func ionând ca factori decizionali în marile programe
sociale;
(5) dimensiunea: condi ia ca participan ii s apar in unei
organiza ii profesionale a devenit, de fapt, garan ia unui
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statut foarte specializat al Congreselor; faptul c
majoritatea participan ilor aveau calitatea de membru în
ambele organiza ii a asigurat o mas constant i compact
participan ilor;
(6) temele de dezbatere impuse de problemele actuale în
dezvoltarea marilor ora e: Congresele se desf urau în jurul
a trei teme principale prestabilite, locuire (ora e-gr dini),
urbanism ( i reconstruc ie) i plani care regional ; ulterior,
i tra cul a devenit o tem prestabilit .
Sﬁnțescu pe scena internaţională
Cincinat S n escu s-a potrivit modelului de specialist c ruia
congresele interna ionale interbelice i se adresau. A fost
profesionistul autodidact pasionat, care i-a propus i a reu it s
introduc , în special prin propriile eforturi, urbanismul ca
disciplin în România. El a fost primul specialist român cu
educa ie specializat în urbanism care a avut ulterior o carier
relevant în acest domeniu.
S n escu a avut o intui ie bun când a ales cauzele c rora le-a
r mas del. Ini ial în Berlin, ca tân r specialist, apoi, imediat
dup Primul R zboi Mondial, în Bucure ti, la începutul carierei
sale, s-a a liat la dou organiza ii puternice i a r mas membru al
acestora pentru o perioad de peste 20 de ani. Este vorba despre
formele incipiente ale IFHTP i UIV, care au devenit generatoare
de idei pe parcursul întregii sale cariere. A luat parte la opt
congrese (cinci organizate de IFHTP i trei de UIV), a trimis
peste 20 de rapoarte de ar pentru a incluse în sesiunile
congreselor sau în rapoartele nale, a trimis o serie de lucr ri
pentru a publicate în Buletinul IFHTP i în Tablettes
Documentaires Municipales ale UIV, ind, de asemenea, un
participant activ în grupurile de dezbatere.
Începând cu 1926, C. S n escu a fost ales membru al
comitetelor congreselor de ecare dat când a participat (1926,
1928, 1929, 1931, 1939). A fost, de asemenea, ales între vicepre edin ii comitetului congreselor începând cu Congresul din
1931 de la Berlin. Chiar dac acestea au fost doar pozi ii
onori ce, putem deduce (având în vedere principala misiune a
Federa iei de a cre te popularitatea urbanismului mai ales în
rândul speciali tilor din pro lul în care se încadra S n escu) c
aceste pozi ii non-decizionale erau un fel de recompense menite

s men in interesul i angajamentul celor mai activi i entuzia ti
participan i.

IFHTP de a a eza urbanismul pe o direc ie mai ra ional ,
aplicativ 24.

IFHTP i UIV ca instrumente
C. S n escu i-a asumat rolul de discipol al tendin elor
urbanismului interna ional, ind mai degrab atras de
instrumente capabile s stabileasc o nou ordine, a a cum erau
Federa ia i Uniunea. Aceast atitudine a fost vizibil i în modul
de abordare profesional a unor subiecte care i-au marcat
întreaga activitate. De exemplu, S n escu a adus în discu ie ideea
superurbanismului la Congresul de la Roma din 192918, în
vreme ce plani carea regional , sub toate aspectele sale, fusese o
tem major a congreselor începând cu cel din Goteborg din
192319. De i pân în 1929 subiectul plani c rii teritoriului
na ional nu fusese atins, în 1930 a fost discutat pe larg. Chiar
S n escu observa c planul na ional pare s câ tigat câ iva
sus in tori ... unele rapoarte men ionând evolu ia în direc ia
plani c rii teritoriului na ional 20. Dar, de i la Congresul din
1939 de la Stockholm plani carea regional fusese discutat i ca
remediu e cient pentru problemele de tra c ce începuser s
afecteze majoritatea ora elor, în raportul s u de dup congres
S n escu a remarcat (cu triste e) c aceasta direc ie a r mas doar
la stadiul de idee, din moment ce nici o ar nu avea
instrumentele legislative pentru a realiza planuri regionale21. În
1929 a publicat un prim studiu introductiv despre
superurbanism în raport cu dezvoltarea rural 22, dar abia în
1941, dup o îndelungat i temeinic cercetare a teoriilor i
curentelor interna ionale, a publicat teza sa cuprinz toare
referitoare la acest subiect22. Astfel, în acest caz, procesul
s n escian al formul rii i lans rii unui concept urbanistic este
foarte clar vizibil. S n escu a sesizat ideea, a expus-o public
destul de sumar i apoi a a teptat, observând critic cum aceasta sa structurat i a prins contur; abia apoi a transformat-o într-un
instrument valoros. A durat 13 ani.

Rapoartele despre România pe care S n escu le preg tea pentru
Congrese au devenit metoda sa tipic de cercetare i lucru, ind
o încununare fericit a eforturilor sale anterioare; S n escu
realizase deja primele vaste rapoarte despre situa ia urbanistic
româneasca înc din 1921 pentru prima conferin a Asocia iei
Inginerilor din România25. Acest mod de lucru a avut un anumit
efect asupra dezvolt rii sale profesionale ca cercet tor modern,
dezvoltându-i preferin a pentru culegerea de date, metode
comparative, stimulându-i nevoia de a veri ca sau de a c uta
con rm ri i m rindu-i capacitatea de în elege i de a crea o
imagine del i complex pentru orice subiect. Toate aceste
calit i i-au de nit întreaga activitate, ducând de fapt la apogeul
s u tiin i c, operele sale magna - Urbanistica general , Pentru
Bucure ti. Noi studii urbanistice i Superurbanismul - ind sinteze
fundamentale, ale urbanismului a c ror extraordinar calitate
deriva direct din uzul îndelung perfec ionat al acestei metode de
lucru i gândire.

Raportul de ar
Un alt instrument preluat direct din aceste congrese i care i-a
in uen at decisiv activitatea este raportul de ar , cel mai direct
mijloc de a sus ine i alimenta misiunea de baz a acestor
evenimente. Raportul de ar pe baza unui chestionar prealabil
fusese stabilit ca principal form de participare a tuturor
speciali tilor dup congresul de la Viena din 1926, str danie a

În plus, chiar i ra iunea de a a acestor rapoarte era perfect
compatibil cu modul de lucru al lui S n escu, exersat cu mult
înainte s se al ture congreselor IFHTP si UIV. De pild , acesta a
conceput rela ia Uniunii Ora elor din România cu membrii s i
prin intermediul unor rapoarte regulate bazate pe chestionare
speci ce, o idee mai veche pe care a prezentat-o în 1912 i 192026
i care a dus, începând din 1923, la conturarea unei arhive
urbane27.
Urbanist?
Auto-pozi ionarea lui S n escu în raport cu profesia sa,
de nindu-se mereu ca inginer i niciodat ca urbanist, poate
în eleas din dou puncte de vedere. În primul rând, percep ia
româneasc i mesajul puternic al profesiilor respectate, cum ar
ingineria i arhitectura, raportate la specializarea în urbanism
(urbanismul ind inexistent ca profesie) a fost in uen at de for a
i importan a pe care ingineria a câ tigat-o odat cu valul
revolu iei industriale de la sfâr itul secolului al XIX-lea. S n escu
s-a legat imediat de cele mai active i importante asocia ii
inginere ti din România - a devenit membru al Societ ii
Politehnice din România28 în 1910, imediat dup terminarea
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studiilor universitare, iar în 1919 se num ra printre primii
membri ai Asocia iei Inginerilor din România, la în in area
acesteia29. Aceste organiza ii publicau periodice tiin i ce, unde
C. S n escu a r mas colaborator pe parcursul întregii sale cariere.
În al doilea rând, deoarece S n escu era de fapt un urbanist
autodidact, doar pe scena interna ional putea s se reg seasc în
aceast postur i s e legitimat ca atare. A lierea la IFHTP
asigura un sim de apartenen în special celor care c utau
disciplina urbanistica f r s e neap rat forma i ca atare,
persoanele i organiza iile a liate deveneau parte a unei
comunit i interna ionale de construire a locuin elor i
plani care 30. Iar pentru cei din exterior exista acea elit a
exper ilor autodidac i [...] care ap rea i disp rea din
conducere, din pozi ii din lumea reformelor sociale, lumea
editorial i via a academic , ace tia (participan ii) erau exper ii
autodidac i care î i desf urau activitatea la grani ele intelectuale
ale unor domenii insu cient profesionalizate 31. Cincinat
S n escu era exact acest tip de expert, care î i asumase cu
entuziasm responsabilit ile unei noi meserii. Dar autoritatea
unui specialist autodidact nu era acceptat în România, în ciuda
oric ror valid ri oferite de autorit i interna ionale competente.
Societatea româneasc nu era înc preg tit pe deplin pentru
marile transform ri aduse de modernitate, specialistul autodidact
sau autoproclamat ind exact printre aceste transform ri.
Aceast prim testare a modului în care s-a raportat S n escu la
scena interna ional a urm rit trei dintre cele mai puternic
exprimate i urm rite ra iuni de existen ale congreselor
congresele ca platform de testare i r spândire a ideilor
urbanistice, rapoartele de ar ca scop declarat al congreselor i
concentrarea pe marea masa a noilor specializa i sau doritori de
specializare în urbanism. Federa ia Interna ional a Locuin elor i
Urbanismului mai cu seama a declarat i a ac ionat sus inut pe
toate aceste direc ii.
Construirea urbanismului românesc
În constituirea urbanismului românesc, Cincinat S n escu a
lucrat combinând mai multe niveluri - construirea unui corpus
solid de cuno tin e i studii (cercet tor), educarea unei mase
critice de speciali ti (profesor universitar), stabilirea unei
transparen e i a unei anumite popularit i a tiin ei
urbanismului (administrator, editor, scriitor/autor), toate
suprapuse activit ii sale func ion re ti de baz .
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În primul rând, S n escu a în eles urbanistul ca func ionar
public. Acest tip de încununare profesional în forma unor
pozi ii decizionale publice este o tr s tur mai degrab
româneasc , care i-a fost consolidat de contactul s u anterior cu
cultura german a plani c rii32 i de leg tura strâns cu liderii
Union Internationale des Villes, mai cu seam in uen i pe scena
politic aplicativ 33. În ideea de a consolida urbanismul i ca o
tiin administrativ , a publicat articole detaliate despre acest
subiect înc de la începutul carierei sale. A început, în 1912, cu o
clasi care a tuturor lucr rilor necesare într-un ora 34. Acesteia i-a
ad ugat considera ii privind transform rile sociale i noile
profesii intelectuale35, încercând s atribuie un rol func ionarului
public în cadrul ec rei categorii a lucr rilor urbane. Mai apoi,
în 1921, a elaborat o schem pentru un nou nivel administrativ
na ional36. Cel mai semni cativ salt în în elegerea pragmatic a
tiin elor administra iei publice a venit în 1925, dup o vizit de
lucru la serviciile publice urbanistice din Budapesta, Viena i
Paris37, când a observat atent structura organizatoric ce sus inea
aceste servicii complexe de urbanism apte s elaboreze i s
coordoneze toate aspectele planului de sistematizare. De fapt,
S n escu a în eles urbanismul numai în felul acesta, coordonat
ind de un serviciu tehnic puternic i abil. În cele din urm , în
anii `30, a reu it s creeze un departament de urbanism extrem
de solid în cadrul Prim riei din Bucure ti, cu o organigram
foarte complex i aproximativ 90 de speciali ti38. i, cel mai
important, aceste preocup ri de cercetare au fost dublate de o
carier extraordinar de func ionar public în serviciile Prim riei
Capitalei timp de 20 de ani, între 1913-1934.
C. S n escu i-a consolidat pe tot parcursul vie ii i cariera de
profesor universitar de urbanism, în in ând în 1923 primul
departament de urbanism românesc la coala Superioar de
Arhitectur din Bucure ti i predând urbanism la 3 facult i
Arhitectur , coala Superioar a O erilor de Geniu i coala
Superioar de tiin e Administrative, îmbog ind i adaptând
cursurile i lucr rile practice la nevoile majore ale ora elor
române ti, dar i tendin elor interna ionale ale vremii - ruralism
i localit i noi, urbanismul ap r rii na ionale, planul na ional /
re eaua de localit i, urbanismul subteran. O alt direc ie pe care
a ac ionat a fost sus inerea educa iei superioare în urbanism
pentru speciali tii din serviciile publice. Acest subiect era extrem
de popular în acea vreme, ind discutat detaliat i la congresele

UIV din 1932 (Londra) i 1934 (Lyon), S n escu luând parte la
ambele. Ulterior, a dezvoltat aceste subiecte în scrierile sale,
abordând toate aspectele educa iei în urbanism39. A sus inut ideea
în in rii unei coli de urbanism special destinat speciali tilor
din administra ia public , întâi ca atribut al Societ ii
Urbani tilor Români (SUR), apoi al Institutului Urbanistic
Român (IUR). Aceasta a fost una dintre propunerile sale majore
pentru consolidarea urbanismului românesc, r mas la stadiul de
idee, nici SUR i nici IUR neavând vreodat mijloacele sau
dispozi ia de a urm ri o asemenea activitate covâr itoare.
C. S n escu a f cut parte din echipa fondatoare i a fost unul
dintre liderii Uniunii Ora elor din România (UOR) (19231942) i al Institutul Urbanistic Român (1932-1942). UOR, o
al turare cu scop mai mult de socializare i împrietenire a
administra iilor publice române ti, a fost pa aportul s u
profesional pentru primele Congrese Interna ionale la care acesta
a participat, de obicei, în calitate de delegat al acesteia. IUR,
în in at din sânul UOR, a avut un scop mai degrab tiin i c,
urm rind s devin unica autoritate tiin i c a urbanismului
românesc.
S n escu a intrat în echipa editoriala a Monitorului Uniunei
Ora elor din România (MUOR), revista o cial UOR, imediat
dup în in area acesteia în 1923. MUOR a fost la ini iat la
început doar ca mijloc de comunicare între administra iile
române ti. Destul de rapid, S n escu a retrasat fundamental
strategia editorial , imprimându-i un caracter tiin i c, ce a
devenit ra iunea de existen a revistei Urbanismul urma a
MUOR, revista o cial a IUR. Aceast serie de publica ii
(MUOR i Urbanismul), ce a ap rut continuu timp de 20 ani40, a
con inut primele i singurele publica ii exclusiv urbanistice
române ti. Excelen a lor tiin i c r mâne în totalitate meritul
lui C. S n escu. Dup modelul interna ional i na ional al unui
jurnal tiin i c, MUOR/Urbanismul con inea recenzii extinse ale
lucr rilor majore de urbanism i selec ii din alte periodice
similare, cum ar La Vie Urbaine, L'Administration Locale sau
Tablettes Documentaires Municipales41. Revista era publicat
exclusiv în limba român , S n escu ind atât principal
contribuitor cât i coordonator. În mod evident, unicul scop al
unui astfel de efort viza mediul local, respectiv crearea unei
biblioteci tiin i ce a urbanismului românesc.

Mai mult decât atât, C. S n escu a efectuat cercet ri extinse care
au fost publicate în peste 16 periodice diferite - reviste i ziare
tiin i ce; a fost autorul unicei teze majore despre urbanismul
românesc i a fost singurul specialist român participant i
corespondent constant al congreselor interna ionale.
Acest tip de personalitate fondatoare era modelul curent al
perioadei de început a modernismului; liderii IFHTP i UIV, ca
H. Sellier, A. Bruggemann, E. Vinck sau R. Unwin, pe care
S n escu îi admira, erau implica i în activit i asem n toare, atât
în rile lor de origine cât i pe plan interna ional. În mod cert,
Congresele l-au inspirat i au între inut un anumit aport de
informa ie, servindu-i drept surs de inspira ie.
Filosoﬁa urbanistică a lui Sﬁnţescu
Principiile fundamentale ale loso ei lui C. S n escu au fost
urm toarele:
. urbanismul ca disciplin tiin i c bazat pe statistici, estim ri,
diagrame i formule matematice: ...trebuie s -i convingem pe
to i c urbanismul este o tiin , nu o fantezie a unor amatori
[...] deoarece posed legi, o tehnic clar i o doctrin 42;
. pozi ia exterioar i autoritar a specialistului în raport cu
ora ul, acesta ind privit ca un obiect de lucru;
. ordinea i claritatea structurii urbane ca scopuri nale ale
urbanismului;
. ora ul în teritoriu cu elemente ierarhizate, cu o structur zic
principal i cu o zoni care clar ;
. ierarhia zonelor func ionale re ectat în structura zic ;
. legi, norme i regulamente stricte pentru construire;
. urbanismul ca responsabilitate exclusiv a administra iei
publice;
. anticiparea i ghidarea cre terii;
. planul regional ca instrument de ordonare teritorial - ora esatelit legate de un sistem de drumuri i transport.
În 1929, la Congresul de la Roma, prezentarea lui Raymond
Unwin referitoare la importan a studierii tiin i ce a tuturor
aspectelor urbanistice a fost un prilej pentru S n escu s
aminteasc destul de franc principalul motiv al particip rii sale la
aceste Congrese, din care transpare întreaga sa abordare
tiin i c . În interven ia sa, acesta a subliniat mai ales nevoia de
dezbatere a rezultatelor practice ale tuturor instrumentelor
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tiin i ce ale urbanismului, cum ar num rul adecvat al
popula iei dintr-un ora în vederea unei existen e ra ionale 43,
pentru a descoperi împreun utilit i i, posibil, chiar
instrumente noi. Datele i formulele estimative cu privire la
popula ie existau, îns S n escu c uta o formul practic pentru
un ora real i dorea discu ii pe situa ii reale i studii de caz, i nu
asupra unei scheme ideale.
Apoi, S n escu era mânat de principiul ordinii, o convingere
unanim în rândul speciali tilor moderni44 care vedeau
ordonarea ra ional a spa iului ( ) inerent în ideea de
plani care i c utau mai ales ordinea izvorât din
complexitate 45. Din nou, se presupune c urbanistul trebuie s
se ocupe de ambele aspecte, chiar dac instrumentele lui erau
orientate doar c tre obiective spa iale 46.
Congresele interbelice ale Federa iei Interna ionale pentru
Locuin e i Amenajarea Ora elor i ale Uniunii Interna ionale a
Ora elor au reprezentat creuzetul în care urbanismul s-a
dezvoltat, oferind astfel tot ce este necesar pentru ca o idee s
capete consisten i s se materializeze. Congresele au devenit o
autoritate puternic , validat de num rul i calitatea speciali tilor
participan i. Accesul la dialogul dintre na iuni facilitat de
IFHTP a asigurat consiliere, recunoa tere, sprijin, expunere,
educa ie, instruire etc. iar acest fapt a ridicat considerabil miza:
to i participan ii au avut ceva de câ tigat [...] îns în cele din
urm puterea real a IFHTP a fost autoritatea de a stabili ce este
i ce ar trebui s e cunoa terea urbanistic 47.
Angajamentul interna ional al lui S n escu a fost mai cu seam
sus inut de nevoia accesului direct la informa ie, inspira ie i
cunoa tere, din vreme ce el s-a preocupat de fapt de rezultatele
practice al urbanismului în România. În virtutea scopului
principal al IFHTP i al UIV, i-a propus s stabileasc un cadrul
general durabil pentru contemporanii s i i pentru viitorul
urbanistic românesc, invitând la contribu ii i dezbateri teoretice.
S n escu voia s stabileasc forme clare i unice. Scopul s u
fundamental ind întemeierea tiin i c a urbanismului
românesc, i-a asumat astfel un rolul de agent al acestei
însemnate misiuni a IFHTP i UIV. Printr-o loialitate
echilibrat fa de scena interna ional i na ional , S n escu a
urm rit metamorfozele interna ionale ale urbanismului i, în
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paralel, a analizat i a adaptat acele forme în vederea unei
asimil ri în mediul local.
C. S n escu a fost primul specialist român capabil s dezvolte
ecare aspect al tiin ei urbanismului, în elegându-i în acela i
timp mecanismul de ansamblu, dar i s ini ieze i s cerceteze
aceste aspecte în cadrul unor viziuni coerente i clare. A avut
capacitatea de a construi contexte i deschide drumuri. Cu toate
c nu a reu it s creeze un mecanism puternic capabil s asigure
durabilitatea tiin ei (mas critic de adep i, facultate de
urbanism, angajament politic pe termen lung pe o agend bine
stabilit sau acceptarea necesit ii urbanismului de c tre
societatea român modern ), succesul s u (primul plan de
sistematizare din Romania Planul General de Sistematizare al
Bucure tiului aprobat în 1921, nivelul tiin i c al urbanismului
românesc, o baz consistent informa ii i date despre
urbanismul interna ional i românesc, situa ia ora elor române ti
i a Bucure tiul din primele decenii ale sec. XX, 20 de ani de
publicistic tiin i c româneasc de specialitate, catedra,
cursurile i proiectele de urbanism) este cu atât mai remarcabil cu
cât este rezultatul activit ii unei singure persoane.
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Bursa Adamachi
(anii de specializare
europeană)

primul program oficial - grupare pe teme: orase-gr dini; locuire; urbanism; reconstruc ia ora elor

International Garden Cities and Town Planning Federation (IGCTPF)
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Paris
300 particp.

39. C. S n escu, Congresul interna ional al ora elor, Lyon, iulie 1934 Urbanismul
11-12 (1934): 463-466.

‘22

lansarea publica iei oficiale - Bulletin of IFHTP - Henri Sellier, primul ne-britanic în pozi ie de decizie

‘23

Göteborg

40. Din 1923 pân în 1942, în 6 numere/an, un total de 90 volume cu o medie de
300 pagini/volum.
41. Reviste o ciale ale UIV, ce tratau mai cu seam problemele administra iilor
publice.
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Londra
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Gand
International Union of Cities
| Union Internationale des Villes (UIV)

formula de congres: orar fix+socializare profesional +excursii de studii+expozi ie interna ional
primele idei despre planificare regională
International Federation for Town Country Planning and Garden Cities (IFTCPGC)
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Amsterdam

‘24

formula organizatoric : mare eveniment al ora ului=ora ul gazd +asocia ia organizatore+mass media
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42. Cincinat S n escu, Bucure tii în lumina tiin ei urbanistice. Conferin inut
la Societatea Politecnic în ziua de 21 martie 1935 , Urbanismul 5-6 (1938): 173.
43. S n escu, Lucr rile congresului , 3-18.
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New York

44. William R.Phillips,
e German example and the professionalization of
American and British city planning at the turn of the century , Planning Perspectives
11, 2 (1996): 168, 169.
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45. Gordon E.Cherry, Introduction: aspects of twentieth-century town planning ,
în ed.Gordon E.Cherry, Shaping an Urban World (London: Mansell, 1980), 7.
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UIV Amsterdam: statut municipal, mari interventii private pe terenuri publice
UIV Strasbourg: planul regional
planificare regională

UIV Paris (722 particip|39 tări) (I. Roban, C.S., I. Costinescu)
autonomie municipală, imobiliare, mari aglomeratii urbane

International Federation for Housing and Town Planning (IFHTP)

Viena

46. Albers Gerd, Town Planning in Germany: change and continuity under
conditions of political turbulence în ed. Gordon E.Cherry, Shaping an Urban
World (London: Mansell, 1980), 149.
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America
Urb. Generală
Urb. Specială
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predominan a german
controversa locuin ei ... divizarea IFHTP

47. Geertse, De ning the Universal City, 268.
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‘26
‘28
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‘31
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dezvoltare regională
locuinte pentru cei mai săraci, locuinte rurale, dezvoltarea oraselor - metode pentru planuri urbanistice si regionale

UIV Sevilla - Barcelona: Finante publice, exproprieri, stimulente de la stat
conservarea siturilor istorice
Sfin escu lanseaz ideea planului national superurbanismul
UIV Liège, Anvers

traficul în rela ie cu urbanismul i planificarea regional , ideea planului na ional
UIV Londra (Roban&Niculescu)
Management autorit i locale, educa ia i specializarea func ionarilor publici
UIV Lyon (Sfin escu, Roban, Deznai)
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Chestiunea locuinţelor în urbanismul românesc
interbelic. Perspectiva lui Cincinat Sﬁnţescu
Irina Calotă

În continuare, în prima parte a textului de fa , vor discutate,
succint i cronologic, câteva dintre studiile lui S n escu publicate
în perioada antebelic , relevante pentru noutatea subiectelor pe
care le tratau i semni cative pentru problemele cu care ora ele se
confruntau. Apoi, în a doua parte, temele relevante pentru
problematica locuin ei vor discutate separat.

Cincinat S n escu i-a început activitatea publicistic într-un
moment în care chestiunea locuin elor începea s intre puternic
în aten ia administra iei publice. Ca urmare a cre terii
demogra ce accelerate, multe ora e ( i, în special, Bucure tiul) se
extindeau continuu prin parcel ri insalubre, ine ciente i
inestetice. Pentru aproape tot secolul XIX, periferia a fost
ignorat de edili, iar problemele locuin elor erau tratate în special
prin intermediul legilor i regulamentelor sanitare. Sfâr itul de
secol i, mai ales, primele dou decenii ale veacului urm tor au
reprezentat perioada în care administra ia a început s î i asume
problema locuin elor periferice. Totu i, aceste modi c ri s-au
manifestat mai degrab la nivel administrativ i prin interven ii
directe de parcelare i de salubrizare, f r un suport adecvat din
partea legilor i regulamentelor de urbanism, care tratau mult
prea sumar conformarea esutului minor. Ele nu aveau, astfel,
puterea de a impune o dezvoltare corect pentru aceste zone, în
concordan cu direc iile urbanismului modern.
Debutul activit ii publicistice a lui Cincinat S n escu s-a
suprapus momentului în care problemele zonelor reziden iale î i
f ceau loc în preocup rile edililor, fapt ce s-a re ectat puternic
asupra tematicii abordate chiar de primele sale studii,. Înc de la
început, S n escu a ridicat problema necesit ii implic rii
administra iei în rezolvarea problemelor locuirii urbane, a
discutat neajunsurile legisla iei din acel moment i conformarea
de citar a esutului construit existent i a încercat s furnizeze
solu ii practice pentru problemele identi cate. De pe acum
racordate la experien a occidental , textele sale de început au stat
la baza e afodajului teoretic al urbanismului autohton. Ele au
stabilit direc ii importante, care i-au demonstrat valabilitatea i
în perioada interbelic , în cadrul procesului de articulare a
doctrinei urbanistice din România.
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Într-un scurt articol din 1912 (cu caracter general , dup cum îl
încadra chiar autorul), S n escu de nea atribu iile pe care ar
trebuit s le aib , în viziunea sa, un serviciu central de edilitate
public (ce se dorea a se în in a). El plasa responsabilitatea
pentru îmbun t irea locuin elor din punct de vedere higienic i
nanciar asupra administra iei publice1, atitudine ce era de o
real necesitate în contextul în care investi iile private în locuin e
erau insu ciente, inaccesibile popula iei s race, de multe ori
având rezultate insalubre i în dezacord cu normele urbanismului
modern.
Ca urmare a c l toriei de studii desf urat în vara anului 1912
în Europa, S n escu a publicat un an mai târziu articolul
Ora ele-gr dini engleze 2, acesta ind primul studiu din
publicistica autohton care a tratat acest subiect3. El a demonstrat
puterea de racordare a autorului la tendin ele interna ionale din
domeniul urbanismului i ambi ia sa de deschidere c tre
conceptele contemporane vehiculate în Occident (înc slab
p trunse i nefundamentate în doctrina local ). Declarându-se
adeptul modelului înc din 19124, S n escu a r mas de-a lungul
întregii sale cariere del acestei concep ii, la care a revenit în
diverse studii, adaptându-se, în timp, modi c rilor teoretice
c rora ora ul-gr din i-a fost supus (în special în ceea ce prive te
adoptarea principiilor descentraliz rii regionale, caracteristice
perioadei interbelice). Articolul s u din 1913 nu a fost doar o
traducere a principiilor lui Howard în limba român ci i
pretextul pentru o discu ie critic asupra modului în care teoria
ora ului-gr din a fost pus în practic în diversele ora e engleze
vizitate, în încercarea de a g si solu iile optime pentru o
dezvoltare controlat a esutului reziden ial urban. Ca orice alt
studiu al lui S n escu, i acest articol este riguros structurat i
abordeaz teme relevante pentru proiectarea urban din acea

locuin a

perioad (planuri de parcelare, con gura ia str zilor, rela ia
dintre cl diri i strad i amplasarea acestora pe parcele,
asigurarea lucr rilor edilitare, conformarea locuin elor, aspecte
economice etc.), discutate în capitole distincte, demonstrând o
abordare sistematic , cu preten ie de exhaustivitate. În
încheierea articolului, S n escu enun a câteva direc ii ce trebuiau
urmate pentru a asigura o dezvoltare corect a centrelor urbane
din România, prin rezolvarea problemei locuin elor. Urmând
exemplele de bun practic din restul Europei, autorul înclina
c tre o rezolvare prin for e proprii. În acest sens, S n escu pleda,
din nou, pentru o implicare mai activ a administra iei publice,
atât în ceea ce privea produc ia de locuin e, cât i prin
conceperea unui cadrul legislativ adecvat. Nu în ultimul rând,
sublinia importan a dezvolt rii, în cadrul înv mântului tehnic
românesc, a unor ramuri specializate, axate pe studiul pl nuirei
ora elor i studiul micei locuin e române , pentru a putea
asigura o preg tire profesional adecvat inginerilor, arhitec ilor
i igieni tilor care ocupau func ii în serviciul municipal5.

Rezultat al unor articole ap rute, începând cu 1914, în Buletinul
Societ ii Politecnice, în 1916 a fost publicat în volum studiul
Parcela i blocul în constituirea ora elor6, primul studiu
urbanistic complex din publicistica autohton . În mod sistematic
i cuprinz tor, autorul adun i discut experien a altor ri
europene, încercând s furnizeze solu ii optime pentru cazul
românesc. Primele capitole (I -IV) se refer mai degrab la
realiz rile din alte ri, tratând subiecte precum evolu ia ora elor
i a urbanismului (cu o incursiune inclusiv în secolul XVIII din
ara Româneasc i Moldova), parametrii de con gurare a
parcelelor i insulelor ( blocuri , în terminologia perioadei) în
func ie de tipul de ocupare, m surile de îmbun t ire a esutului
urban existent - mo tenire a perioadelor anterioare - i m surile
legislative adoptate în alte ri europene (cu referire direct la
legile prusiene, elve iene, franceze i engleze). Aceast ultim
direc ie de cercetare era menit a ar ta modul în care normele
legislative puteau dirija interven iile de modernizare în ceea ce
prive te circula ia, estetica, igiena i diversele aspecte economice
ce caracterizau con gura ia minor a esutului urban. Ultimul
capitol (al V-lea) este axat pe cazul bucure tean, în care autorul

discut critic problemele speci ce ale esutului urban al capitalei
i complexul de acte normative care formau legisla ia urban din
acel moment. Bazându-se pe experien a european analizat în
capitolele anterioare, S n escu propunea m suri de rezolvare a
problemelor speci ce esutului existent, prin referire la aspecte de
ordin legislativ, tehnic i nanciar

Mai mult decât atât, autorul de nea i o metod de specializare a
cartierelor, stabilind ase tipuri de ocupare, care erau aplicate
cazului bucure tean. Dac primele dou tipuri se refereau la
zonele industriale (cartierele micei industrii i cele ale marei
industrii ), ultimele patru erau dedicate exclusiv locuin elor
(cartierul de case de raport sau caz rmi de închiriat , cel al
locuin elor pentru o familie , cel al locuin elor mici i eftine i
cartierul de vile )7. Pentru ecare categorie, inspirându-se din
experien a str in , S n escu propunea parametri care s
de neasc conformarea parcelelor ( i, implicit, a blocurilor),
modul de ocupare i tipologia constructiv 8. Remarcând lipsa din
legisla ia româneasc a prevederilor care s reglementeze rela ia
dintre diversele tipuri de ocup ri i conformarea parcelelor i
blocurilor aferente9, autorul considera c , pentru o dezvoltare
s n toas a capitalei, o îndrumare legiferat în acest sens era
o nevoie imperioas .10
Chiar dac , dup cum a rma chiar S n escu, diver ii parametri
enun a i aveau mai degrab un caracter orientativ, cu o doz
apreciabil de empirism , totu i aceste prime studii s-au dovedit a
de o foarte mare importan pentru urbanismul românesc, ele
ind primele care furnizau parametri cuprinz tori de con gurare
pentru esutul urban minor. Importan a lor nu poate în eleas
în lipsa cunoa terii contextului legislativ i administrativ al
perioadei. Pân spre sfâr itul anilor '20, administra ia i, ca efect
direct, regulamentele de urbanism se concentrau aproape exclusiv
asupra de nirii re elei de circula ii i a reglement rii rela iilor
care se stabileau între imobile i strad (în l ime, aliniament,
aliniere), neglijând rela iile între construc ii al turate,
conformarea esutului din spatele fronturilor stradale,
dimensiunile minime de parcele etc. Aceast situa ie s-a re ectat
i asupra primului plan de sistematizare al Bucure tiului, elaborat
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Figura 01 - Întrebuin area terenurilor în Bucure ti în 1916 i
previziuni pentru viitor, diagrame publicate în Parcela i blocul în
constituirea ora elor (Bucure ti: f. ed., 1916), 110

3

2

6

Figura 02 - Planul ce cuprindea specializarea cartierelor (în dou
variante de reprezentare), parte component a Planului general de
sistematizare, 1914-1921, plan e publicate în Studiu asupra planului
general de sistematizare al Capitalei urmat de un anteproect de lege asupra
stabilirei, constuirei, dezvolt rei i sistematiz rei comunelor. (Bucure ti:
Tipogra a Jockey-Club , 1919), 26 i Parcela i blocul în
constituirea ora elor (Bucure ti: f. ed., 1916), 111
Figura 03 - Utilizarea terenurilor în Bucure ti, plan publicat în
Delimit ri în regiunea municipiului Bucure ti (zone de construc ie i zone
de verdea ) (Bucure ti: Tipogra a Cur ii Regale, 1930), plan f. n.
Figura 04- Schema de dezvoltare a esutului construit al
Bucure tiului, publicat în Delimit ri în regiunea municipiului
Bucure ti (zone de construc ie i zone de verdea ) (Bucure ti: Tipogra a
Cur ii Regale, 1930), 14
Figura 05 - Propunere pentru centura verde i studiu asupra zonelor
de in uen ale spa iilor verzi, publicat în Delimit ri în regiunea
municipiului Bucure ti (zone de construc ie i zone de verdea )
(Bucure ti: Tipogra a Cur ii Regale, 1930), plan f. n.
Figura 06 - Propunere de zoni care a Municipiului Bucure ti,
publicat în Zoni carea urbanistic a Municipiului Bucure ti (Bucure ti:
Tipogra a Cur ii Regale, 1931), plan a 33

începând cu 1914 i promulgat în 1921, a c rui paternitate i-a
asumat-o Cincinat S n escu, în calitatea sa de ef al Serviciului
Planului din Prim ria Capitalei, func ie pe care a ocupat-o din
mai 1914. Chiar dac a inclus noul concept al specializ rii
cartierelor, în ceea ce prive te structura minor a ora ului
memoriul planului de sistematizare12 nu con inea decât prevederi
referitoare la dimensiunile str zilor, în l imea construc iilor (în
raport cu pro lul stradal), modul de construire pe bulevardele
importante i gruparea cl dirilor în func ie de tipul de zon în
care se integra (îns cu un grad mare de permisivitate).
Începutul de secol a pus bazele teoretice i legislative ale unei noi
viziuni asupra ora ului, ale modului în care trebuia s se dezvolte
i ale m surilor ce se cereau luate pentru a rezolva criza de
locuin e prin care Capitala trecea. Efervescen a ideologic a
perioadei interbelice a condus c tre pasul decisiv înspre
formularea unei teorii urbanistice tiin i ce. Aceasta s-a re ectat
atât la nivel general, cât i la nivelul particular al problemelor
generate de locuin ele urbane i de sistematizarea periferiilor.
Textele publicate în aceast perioad con ineau, mereu, o ampl
critic asupra practicilor anterioare i contemporane, atât în ceea
ce prive te legisla ia, cât i cu referire la modul ei de aplicare.
Plecând de la aceste probleme, teoreticienii (dintre care iese în
eviden Cincinat S n escu, atât prin num rul mare de studii
publicate, cât i prin complexitatea i profunzimea lor) încercau
s g seasc solu ia optim pentru sistematizarea capitalei.
Rezolvarea crizei de locuin e i amenajarea salubr i e cient a
periferiilor se deta au ca ni te probleme importante în cadrul
acestui demers. Într-o puternic intercondi ionare, o
sistematizare e cient putea dirija dezvoltarea corect a zonelor
reziden iale iar ameliorarea situa iei locuin elor putea contribui la
evolu ia ora ului, în concordan cu principiile urbanismului
modern. În 1934, într-un scurt articol de popularizare, Cincinat
S n escu a rma r spicat [ ] locuin a, sub toate aspectele,
constituie problema capital a urbanismului actual i orice
urbanism care neglijeaz aceast problem r mâne pseudourbanism 13.
În acord cu aceste direc ii, studiile lui S n escu au discutat în
detaliu problemele locuin elor urbane (cu accent pe cazul
bucure tean), abordând subiecte multiple i complexe. În
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continuare vor detaliate, punctual, câteva dintre temele tratate
de autor în perioada interbelic , teme de un real interes pentru
dezvoltarea ora elor din acea perioad i puternic
intercondi ionate cu diverse aspecte ce in de reglementarea,
salubrizarea i sistematizarea zonelor reziden iale, în special a
celor periferice i suburbane.
De la amenajare locală la amenajare regională
În restul Europei, înc dinainte de Primul R zboi Mondial (dar
mai ales dup 1920), s-a recurs, pentru a putea opri extinderea
necontrolat a ora elor, la implementarea planurilor urbanistice
regionale. Odat cu dezvoltarea zonei suburbane i cu apari ia
ora elor-satelit, pentru a putea asigura o distribu ie e cient a
popula iei i a func iunilor, planurile de sistematizare s-au extins,
în cazul ora elor mari, dincolo de limita urban propriu-zis 14.
Ideea de cuprindere a zonei suburbane în planul de amenajare
urban a fost aplicat , în cazul Bucure tiului, i în primul plan de
sistematizare, promulgat în 1921. Se a rma, înc de atunci, c
pentru a preg ti dezvoltarea viitoare a ora ului suprafa a de
ac iune a planului trebuie s cuprind , în jurul teritoriului urban
propriu-zis, o suprafa cel pu in egal cu cea a ora ului. În acest
sens, comunele suburbane au primit delimit ri clare între vetrele
de sat i terenurile de exploatare agricol . Îns , în lipsa unui
regulament de construc ii i alinieri al comunelor suburbane,
care ar asigurat caracterul opera ional al acestor prevederi ale
planului, ele au r mas neaplicabile.
La mijlocul anilor '20 zona suburban a intrat puternic în aten ia
administra iei. Martor a acestei schimb ri st Legea de uni care
administrativ din 1925, care impunea realizarea planurilor de
sistematizare pentru toate ora ele rii, planuri ce trebuiau s se
extind dincolo de limita administrativ a localit ilor, prin
includea zonelor suburbane. În plus, legea xa în mod clar rela ia
administrativ dintre ora e i comunele suburbane care le
deserveau. În acord cu aceste noi prevederi, Legea administrativ
a capitalei din 1926 impunea realizarea planurilor de
sistematizare pentru comunele suburbane, ca o completare
obligatorie a planului aprobat în 1921. Trei ani mai târziu, noua
Lege administrativ din 1929 alipea comunele suburbane
sectoarelor capitalei, acestea începând s func ioneze sub
autoritatea tutelar a celor patru prim rii de sector. Mai mult

decât atât, noua lege cerea realizarea unui nou plan de
sistematizare, ce s-a concretizat în Planul Director de
Sistematizare din 1935.
În acest context, i sub in uen a noilor teorii urbanistice
interbelice, conceptul de sistematizare s-a schimbat. Dac pentru
perioada anterioar , în ciuda extinderii zonei de ac iune a
planului, se poate a rma, în continuare, c proiectul de
amenajare a ora ului era unul cu caracter local, începând cu anii
'30, acesta a trecut spre o faz regional .
Planul de amenajare regional era de nit de S n escu, în 1929,
ca având rolul s coordoneze desvolt rilor aglomera iunilor de
pe o suprafa mare, inând seama de condi iile geogra ce,
economice i sociale locale i de posibilit ile de a poten a
mijloacele acelei regiuni 15. La o scar mai restrâns , caracterul
regional al unui plan de sistematizare era asigurat de introducerea
unor principii de sistematizare unitare, din punctul de vedere al
complexit ii lor, pentru întregul teritoriu administrativ, adaptate
statutului diverselor zone - ora ul propriu-zis / zona suburban .
Aceste principii noi sunt introduse de Cincinat S n escu tot în
1929, prin studiul Cum s sistematiz m Bucure tiul. Cu aceast
ocazie, autorul prezenta modelul simpli cat, minimal, ce trebuia
implementat. Preluând exemplul ora elor foarte mari din rile
industriale, S n escu propunea o împ r ire pe trei zone distincte:
un miez central (metropola), înconjurat de ora e-satelit (ce
urmau s se dezvolte din comunele suburbane existente în acel
moment), a ezate într-o zon ampl cu statut de nonaedi candi16.
Principiile zoni c rii esutului construit erau extinse dincolo de
limitele ora ului propriu-zis, comunele suburbane (viitoarele
ora e-satelit) primind, la rândul lor, o împ r ire mai complex
decât în perioada anterioar . Dac prin planul de sistematizare
din 1921, pentru satele din jurul capitalei se propunea doar o
delimitare a vetrelor de sat de restul terenului agricol, în studiul
lui S n escu, Zoni carea urbanistic a municipiului Bucure ti, din
1931, acestea primesc, pentru esutul construit, zone distincte de
munc - comer , industrie, cultur , munc manual i munc
intelectual - i de odihn - locuin a, sportul, agrementul 17.
Mai mult decât atât, pentru dezvoltarea viitoare a acestor ora e-

satelit erau stabili i diver i indici i indicatori care xau suprafa a
maxim de extindere (pentru zona construit i pentru centura
agricol ), num rul maxim de locuitori, densitatea locuin elor18,
procentul propriet ilor particulare în raport cu spa iile publice,
procente de ocupare a terenului etc.19
Astfel, a a cum la sfâr itul secolului XIX actele normative,
proiectele de urbanism i, în general, preocuparea edililor au
dep it limita strâmt a zonei centrale a ora ului, perioada
interbelic a adus o nou extindere a zonei supuse amenaj rii
urbanistice. Planul de sistematizare î i extinde in uen a asupra a
ceea ce va , în viitor, periferia ora ului, deci un spa iu ce trebuie
tratat cu o aten ie egal cu cea acordat zonei urbane propriuzise, pentru a putea asigura direc iile unei dezvolt ri corecte.
Un alt concept vehiculat înc din perioade mai vechi, dar care
acum î i g se te suport, deopotriv , în textele teoretice i în
m surile administrative i legislative adoptate, este cel care dicta
necesitatea unei dezvolt ri care s porneasc de la periferie înspre
centru, pentru c este mai rapid, i mai e cace, i mai ales mult
mai economic , dup cum a rma Cincinat S n escu, preluând
principii europene ale perioadei.20 Insistând asupra acestei
necesit i, autorul a rma, în continuare:
[ ] nu se poate face oper urbanistic în Bucure ti
dac nu se combate serios mizeria, începând cu cea de la
periferie, adic dac nu se propag constant i st ruitor
cur enia, nu numai cu vorba, dar mai ales prin lucr ri
adecvate, singurele mijloace cu rezultate e cace si
rapide. În tot acest timp preven iunea ca insalubritatea
s nu se refac , trebuie s e in exibil . F r
îndeplinirea acestor dou condi ii, adic asanarea i
preven ia, nu se va ob ine în Bucure ti niciodat
adev ratul urbanism politico-social, ci vom r mâne
numai cu cel politic, ca în secolele trecute .21
Delimitarea
Tem care a ocupat un loc frunta în preocup rile edililor i
speciali tilor înc din secolul XIX, delimitarea ora ului era
privit , în perioada interbelic , în direct leg tur cu modi c rile
doctrinare c rora le era supus tiin a amenaj rii ora elor.
Imposibilitatea impunerii unei limite clare întinderii urbane
reprezentase, înc din secolul anterior, o realitate care a condus
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c tre o urbanizare spontan a zonelor de dincolo de limitele
administrative, ampli care a esutului construit care se realiza
prin cartiere reziden iale insalubre, lipsite de dot ri edilitare,
destructurate, ine ciente i inestetice. Dac în perioada
anterioar , problema delimit rii se punea doar în cazul ora ului
propriu-zis, ca urmare a apari iei noilor principii ale plani c rii
regionale, în studiile lui S n escu din perioada interbelic aceast
no iune presupunea asigurarea unei limite clare i logice pentru
toate unit ile administrative locale ale ora ului, deci inclusiv
pentru comunele suburbane22.
Pornind de la de nirea suprafe elor zonelor de construc ie, de la
num rul total al popula iei admis pentru capital i de la spa iile
libere xate în jurul cl dirilor, S n escu stabilea densitatea
optim a locuin elor pentru a putea xa, în continuare,
delimitarea ora ului23. inând cont c , pentru viitor, exista un
pericol permanent i real ca suburbanele s se extind în
continuare, prin esut construit prin contraven ie, i s se uneasc
între ele sau cu ora ul, S n escu propunea realizarea unei
delimit ri zice a subunit ilor administrative ale capitalei. În
ciuda prevederilor legale, ce interziceau construirea în afara vetrei
satului, esutul comunelor suburbane se extindea cu parcel ri
neautorizate. Ideea de a delimita ora ul prin intermediul unui
bulevard înconjur tor (discutat frecvent în secolul XIX i la
începutul celui urm tor) nu a avut puterea necesar de a stopa
extinderea ora ului, autorul considerând c acest tip de limit era
e cient doar în cazul ora elor mijlocii sau, la limit , chiar i în
cazul unora mai mari, dar nu în cazul unui ora precum
Bucure tiul24. În acest context, m sura cea mai e cient era
realizarea unei centuri de verdea , ce urma s aib ca scop i
asigurarea spa iilor verzi necesare locuitorilor capitalei - cele care
aveau rolul de a deservi zona central erau amplasate în zona
periferic , iar pentru deservirea cartierelor reziden iale din restul
ora ului (inclusiv a comunelor limitrofe), acestea urmau s e
amplasate în zona suburban 25.
Astfel, centura de verdea trebuia s înconjoare complet ora ul
(pentru a evita extinderea comunelor suburbane pân la limita sa
administrativ ), intrând local în interiorul zonei urbane (pentru a
putea asigura necesarul de spa iu verde aferent zonei centrale) i
trebuia s înconjoare suburbanele (pentru a evita extinderea lor
în viitor). Aceast centur trebuia astfel amplasat pe teren încât
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s lase loc pentru dezvoltarea viitoare a esutului construit,
impunând o limitare a acestuia la cel mult 9.000 ha (ora i
suburbane), pentru a asigura, în interiorul centurii de forti ca ii,
cca. 28.000 ha de spa iu neconstruit, ce trebuia s primeasc
statutul de non aedi candi26. În felul acesta se putea implementa,
cel pu in din punctul de vedere al delimit rii, modelul propus cu
un an înainte în studiul Cum s sistematiz m Bucure tiul: un
miez central (metropola), cu ora ele satelite [ ] r s rate în o
mare zon non aedi candi ca i sateli ii unui astru în spa iul
ceresc 27. Se asigura astfel o delimitare clar ec rei unit i
administrative locale, pentru a putea impune limitarea zic a
extinderii lor în viitor i, în consecin , o dezvoltare judicioas .
De la specializarea cartierelor la zoniﬁcare
Specializarea cartierelor a fost pus pentru prima dat în aplicare
prin intermediul planului de sistematizare din 1921 i î i g se te
r d cinile în idei teoretice i m suri mai vechi. Chiar dac
specializarea cartierelor exista i în perioada antebelic (al c rei
rod a fost planul de sistematizare din 1921), când însemna o
împ r ire a ora ului pe zone func ionale, acompaniat de o serie
de parametri ce reglementau modul de construire, conceputul
nou de zoni care ducea mai departe, din punct de vedere
tiin i c, principiile ei de baz .
Dac studiile perioadei antebelice (teoretice sau normative) se
opreau, în general, la de nirea caracterului func ional al zonelor
(parametrii ce indicau tipul de ocupare ind inexac i, super ciali
sau f r preten ii normative), aportul perioadei interbelice a
constat în conceperea unei proceduri bine de nite, bazate pe
implementarea unui sistem de clase de construc ii , inspirat din
modelul german, dar modi cat. Se introducea o nou
diferen iere a esutului urban (dincolo de tipul de utilizare a
cl dirilor), care se baza pe modul de a ezare i volumul lor în
raport cu lotul de construc ie 28.
Acest nou concept a fost fundamentat de S n escu în 1931, prin
studiul s u intitulat Zoni carea urbanistic a municipiului
Bucure ti, în care autorul pornea de la realitatea ora ului rezervele de teren din ecare zon func ional de nit , ocupa ia
i veniturile probabile ale locuitorilor - i de la premisele de
dezvoltare viitoare - cre terea num rului de locuitori29 i
categoriile sociale viitoare. Pe baza acestor date, S n escu raporta

necesarul de locuin e la suprafe ele de teren disponibile i de nea
un nou parametru, densitatea fonduar 30, prin care se în elege
raportul dintre num rul de locuin e i suprafa a terenurilor
particulare din ecare tip de cartier în parte. Pornind de la acest
parametru, se xau, pentru loturi de referin din ecare tip de
ocupare reziden ial , num rul de niveluri, suprafa a maxim
construibil pe lot i num rul de locuin e pe o parcel .
Introducerea ideii de lot de referin indica tipul de ocupare
optim , f r îns a conferi rigiditatea unei reglement ri precise,
modi carea suprafe ei atr gând dup sine i o modi care
propor ional a celorlal i parametri.
Astfel, fa de perioada anterioar , indicii i indicatorii propu i
treceau dincolo de statutul de parametri orientativi, ind de ni i
pe baze tiin i ce i în acord cu necesit ile reale ale ora ului i cu
resursele existente. În felul acesta se ob ineau tipuri de ocup ri
de nite atât din punct de vedere func ional, cât i din punctul de
vedere al modului de ocupare a terenului, f când trecerea de la
no iunea de specializare a cartierelor la cea de zoni care .
Noul concept al zoni c rii, introdus de S n escu la începutul
anilor '30, nu o r mas doar o no iune teoretic . El i-a g sit
aplicativitatea prin Planul Director de Sistematizare din 1935 i a
devenit opera ional prin Regulamentul de construc iuni i
alinieri al Municipiului Bucure ti din 1939.
Zona suburbană
Îmbr i ând noile concepte ale descentraliz rii regionale
(vehiculate pe plan interna ional), pentru Cincinat S n escu
comunele suburbane trebuiau s se dezvolte sub forma unor mici
ora e - satelit, centrate în jurul unor zone de activit i bine
delimitate, care s preia o parte din produc ia i comer ul
ora ului. În cadrul prezent rii generale a modului în care trebuie
s se realizeze zoni carea capitalei, suburbanele trebuiau s
primeasc o organizare bazat pe segregarea zonei de activit i de
zona de odihn , cu delimit ri clare i cu regulamente care s
normeze activitatea de construire. În contextul în care zonele
industriale trebuiau eliminate din metropol , acestea trebuiau
preluate de suburbane, ce urmau s de se dezvolte pe baza
principiului specializ rii produc iei31.
Înc de la începutul perioadei interbelice, S n escu ar ta c
procesul de sistematizare a comunelor suburbane trebuia s
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astfel dirijat încât acestea s e apte de a primi surplusul de
popula ie al ora ului propriu-zis32, evaluat, în 1931, la cca.
150.000 de locuitori33. Acestora trebuia s li se asigure cartiere de
locuin e decente, cu un nivel ridicat al calit ii vie ii.
În acest context, comunele suburbane trebuiau s aib cca.
20.000 de locuitori ecare i o suprafa de cca. 500 ha,
întinzându-se pe o zon cu diametru de cca. 3 km. Densitatea
optim era de maximum 20 locuin e / ha i toate suburbanele la
un loc nu trebuiau s cuprind mai mult de 500.000 de
locuitori34. În plus, dup cum s-a ar tat i anterior, aceste
comune trebuiau s e încadrate de o ampl zon non aedi candi
i s aib propriile centuri de verdea (de preferat, împ durite),
pentru a evita extinderea lor pe viitor i riscul de a- i uni între ele
suprafa a construit sau, i mai grav, de a se uni cu ora ul35.
Principiile zoni c rii erau aplicate i zonei suburbane. Pornind
de la densitatea fonduar , S n escu stabilea i al i parametri decât
cei enun a i anterior. Locuin ele (care trebuiau s e toate
unifamiliale) urmau s aib un nivel sau dou , loturile cca. 250
mp, iar procentul de ocupare al parcelei era restric ionat la
maximum 40% în cazul locuin elor dezvoltate doar pe parter i
la 30%, în cazul celor cu dou niveluri36.
Aceste studii ale lui Cincinat S n escu au in uen at practica de
urbanism din Bucure ti. Delimit ri în regiunea Municipiului
Bucure ti, Zoni carea urbanistic a Municipiului Bucure ti i C ile
de comunica ii i transporturile în Municipiul Bucure ti au fost
expuse, în 1930 i 1931, în fa a Consiliului General al
Municipiului, a Comisiei Planului de Sistematizare i a
consiliilor comunale de sectoare, care le-au aprobat. În 1930
Cincinat S n escu a înaintat Comisiei Planului de Sistematizare
un studiu prin care stabilea principiile care trebuiau s stea la
baza unui plan cu caracter regional, înso it o serie de plan e cu
caracter demonstrativ37.
Parte din principiile enun ate, referitoare inclusiv la dezvoltarea
controlat a zonelor suburbane, au fost îmbr i ate de Planul
Director de Sistematizare din 1935. Ele i-au g sit i o aplicare
normativ , înc din 1928 Regulamentul de construc ii i alinieri
al comunelor suburbane ale capitalei impunând un model de
dezvoltare bazat pe existen a unui centru, înconjurat de zone
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reziden iale, esuturi distincte atât din punct de vedere
func ional, cât i din cel al tipului de fond construit (locuin e
izolate pe lot, fa de construc ie în front continuu pentru zona
central )38. Regulamentul de construc ii i alinieri al
Municipiului Bucure ti din 1939, care transforma într-un
instrument opera ional prevederile Planului Director de
Sistematizare, încuraja, prin prevederile sale, în in area de
ora e-satelite în zona suburban a capitalei39. Cu toate acestea,
comunele suburbane nu s-au transformat nic ieri în România în
ora e-satelit (conform principiilor enun ate), acest nou concept
r mânând, în esen , doar unul teoretic.
Măsuri pentru depăşirea crizei de locuințe
Înc de la începutul perioadei interbelice, diversele texte teoretice
au început s trateze pe larg problema locuin elor urbane i
rurale, ampli carea activit ii publicistice pe aceast tem ind
generat în bun m sur de accentuarea crizei de locuin e.
Diver ii teoreticieni ai perioadei discutau critic m surile adoptate
de administra ia public i propuneau solu ii practice pentru
impulsionarea activit ii constructive i pentru îmbun t irea
situa iei locuin elor. F r preten ii de exhaustivitate, în
continuare vor discutate câteva dintre m surile enun ate de
Cincinat S n escu, ale c rui texte teoretice au tratat în mod
complex i aceast tem .
Chiar din primii ani ai de dup r zboi, S n escu încerca s xeze
câteva dintre direc iile care trebuiau s caracterizeze politica
administra iei publice în ceea ce prive te problema locuin elor. În
1919, într-un articol publicat în Buletinul A.G.I.R., S n escu
sus inea din nou necesitatea implic rii active a administra iei
publice în produc ia de locuin e. Autorul a rma r spicat:
capitalul privat nu va cl di locuin e eftine , considerând ca ind
de datoria statului s intervin în mod direct prin nan area (cel
pu in par ial ) a activit ilor de construire40.
Cu aceea i ocazie, S n escu relansa o tem de maxim
importan pentru evolu ia ora ului, referitoare la tipul optim în
cazul locuirii de mas - locuin e individuale sau locuin e
colective. La fel ca în perioada antebelic , autorul se arata
sus in torul dezvolt rii cartierelor de locuin e unifamiliale,
locuirea în blocuri cu mai multe apartamente ind acceptat
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doar ca un r u necesar i care ar trebuit dezvoltat doar în
zonele deja construite ( i în special în zona central ), unde pre ul
terenurilor era semni cativ mai mare. S n escu sus inea aceast
preferin atât prin raportarea la modelul ora elor-gr din (al
c rui sus in tor s-a a rmat înc din 1911), cât i ca urmare a
unor argumente ce ineau de igiena locuin elor, interesele i
caracterul societ ii bucure tene, posibilitatea de a asigura
materialele de construc ie necesare pe plan local etc41. Mai mult
decât atât, autorul considera c astfel de locuin e puteau face
traiul familiei mai ieftin deoarece permiteau amenajarea unei
gr dini ce putea cultivat 42. S n escu î i încheia articolul
a rmând: Periferiei s -i l s m lini tea ora elor gr dini , model
de dezvoltare pe care îl aprecia ca ind paradisul locuin elor de
o familie 43.
Doi ani mai târziu, în contextul în care diverse voci ale perioadei
sus ineau construirea pe în l ime ca o solu ie pentru dep irea
crizei de locuin e, S n escu a publicat un studiu complex asupra
acestei probleme44, încercând s furnizeze un r spuns
fundamentat pentru capital . Luând în considerarea aspecte
economice, sociale, tehnice i de circula ie, autorul determina, pe
cale tiin i c , în l imile optime pentru diversele zone ale
ora ului. De nind un sistem de zoni care a teritoriului
administrativ în func ie de în l imile admise ale construc iilor,
S n escu împ r ea ora ul în zone concentrice, astfel: zona
central urma s e ocupat de zona supraîn l at , urmat , spre
exterior, de zona înalt i de zona medie , pentru ca zona
joas s se identi ce aproape în totalitate cu periferia45. În mod
fundamentat, S n escu decidea c locuin ele colective
bucure tene nu trebuiau s dep easc 4-5 niveluri, în acest caz
raportul dintre valoarea chiriilor i condi iile de locuire ind cel
optim. Aceste în l imi sc deau, în cazul zonei medii , prin
realizarea de construc ii de maximum 2-3 niveluri, pentru ca
zona joas (periferia) s e ocupat doar de cl diri de 1-2 niveluri
(doar locuin e individuale)46. În cazul zonei centrale - zona
supraîn l at -, se puteau accepta, excep ional, i cl diri mai
înalte - chiar pân la 15 niveluri - în condi ii speciale de
construire (parcela s e m rginit pe toate p r ile de str zi) i de
echipare47.
Tot în acela i studiu, S n escu propunea i m suri pentru a
asigura realizarea a cât mai multor locuin e cu un minim de

capital investit. Astfel, autorul ar ta c trebuia adoptat o politic
de utilizare ra ional a lucr rilor existente, pentru a putea reduce,
pe cât posibil, necesitatea lucr rilor suplimentare. În acest sens,
peste construc iile existente se puteau ridica noi niveluri
locuibile, pân la limita maxim admisibil în diversele zone
de nite (valabil pentru zonele cu locuin e colective). Aplicabil
tot construc iilor existente, o alt m sur se referea la
transformarea apartamentelor foarte mari în locuin e mai mici,
accesibile popula iei cu mijloace materiale modeste. De
asemenea, se putea sus ine o politic de construire a terenurilor
libere, a ate pe str zile deja existente, pentru a evita costurile
necesare echip rii edilitare i realiz rii de noi str zi. În acest sens,
era nevoie ca administra ia public s acorde, pe cale legislativ ,
diverse bene cii (de ordin nanciar) sau chiar s contribuie
direct, prin investi ii48.
În acela i an, în studiul Nevoi i posibilit i în industria de cl diri
din Bucure ti, S n escu încerca s fundamenteze i alte modalit i
prin care se puteau realiza locuin e la pre uri reduse cu investi ii
minime. Luând în calcul trei parametri esen iali pentru aceast
problem - terenul de construc ie, lucr rile edilitare i cl dirile
propriu-zise -, el propunea m suri concrete care s serveasc
administra iei în politicile pe care urma s le dezvolte. În ceea ce
privea terenurile urbane, S n escu relua o idee mai veche,
referitoare la necesitatea imperioas a comas rii propriet ilor i a
reparcel rii lor în mod judicios, opera iune ce era permis de
legisla ia în vigoare în acel moment, dar înc neaplicat de
administra ie. Autorul ar ta c , pentru a m ri veniturile
comunei, prim ria putea s valori ce terenurile reparcelate prin
vânzare sau, i mai bine, prin închiriere pe o durat lung de
timp, chiar i de 99 de ani (la sfâr it, terenurile revenind
comunei, cu tot cu construc ii), astfel putându-se ob ine
capitalul necesar pentru achizi ionarea de noi terenuri i
realizarea de locuin e49. Problema asigur rii lucr rilor edilitare era
o tem stringent la începutul perioadei interbelice, lipsa lor
dând un caracter insalubru multor cartiere ale capitalei. S n escu
ar ta c , prin rezolvarea problemelor pe str zile deja existente
(prin completarea lucr rilor edilitare, expropriere, comasare i
reparcelare) se puteau ob ine cca. 30.000 de locuin e noi, în
acord cu normele moderne de salubritate i urbanism. De
asemenea, se puteau deschide artere mari de circula ie, cu
densitate ridicat de popula ie, putându-se cre te, astfel, în mod

semni cativ num rul de apartamente în zonele dens construite50.
Astfel, prin implicarea direct a administra iei în aceste probleme
i prin formularea i sus inerea unei politici bine dirijate se putea
asigura o cre tere calitativ semni cativ în timp scurt i cu
investi ii destul de reduse.
În ceea ce privea locuin ele propriu-zise, S n escu ar ta, din nou,
c era nevoie ca administra ia s investeasc în construc ii i chiar
s contracteze credite str ine51. De asemenea, trebuia s se
investeasc în în in area de noi fabrici de materiale de construc ii
i s se impun , pe cale legislativ , utilizarea de materiale de bun
calitate în construc ii52. Trebuia crescut atractivitatea industriei
construc iilor pe pia a muncii, atât prin asigurarea accesului la
înv mânt de specialitate (sus inerea, în continuare, a în in ri
de coli de ucenici) i implementarea unui sistem de salarizare
motivant i atractiv (bazat pe calitatea i cantitatea de produc ie),
cât i prin realizarea de locuin e pentru meseria ii întrebuin a i în
industria cl dirilor. În felul acesta, era de a teptat ca foarte mul i
lucr tori s se îndrepte înspre aceast ramur de activitate,
crescând calitatea for ei de munc inclusiv prin cre terea
competitivit ii53. Nu în ultimul rând, prin studierea planurilor
de construc ie se puteau ob ine planuri tip judicioase, care s
asigure un maxim de confort cu un minim de costuri54.
Ideea tipiz rii locuin elor a fost revizitat de S n escu în 1928, în
raportul prezentat la Congresul interna ional de la Paris55.
Autorul ar ta c pentru a putea asigura locuin e decente la
pre uri reduse era nevoie de o standardizare a procesului de
construire, atât prin realizarea de construc ii în mas care s
utilizeze elemente constructive standardizare, cât i prin
adoptarea noilor tehnici de construc ie. Cu aceast ocazie, el
prezenta activitatea Societ ii comunale de locuin e eftine56 ca un
exemplu de bun practic în acest sens, dar ale c rui rezultate, în
lipsa unei sus ineri adecvate din partea administra iei, au r mas
insu ciente în raport cu nevoile societ ii bucure tene.
În acela i an, S n escu ar ta c pentru a cre te e cien a
investi iilor, activitatea constructiv trebuia direc ionat , într-o
prim etap , spre terenurile libere din zonele periferice, acestea
ind mai aproape de re elele edilitare, costurile aferente lucr rilor
ind, astfel, substan ial reduse. Pe aceste terenuri trebuie realizate
cartiere în care s e mutat popula ia din parcel rile insalubre57.
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9.2
Figura 07 - Comuna suburban B neasa: situa ia de utilizare a
terenurilor la începutul anilor '30, plan publicat în Proect de
urbanizare. Urbanizarea Comunei B neasa (Planul de sistematizare) ,
Urbanismul 7-8 (1932): 255

9.3

9.6

Figura 08 - Planul de sistematizare al satului B neasa, publicat în
Proect de urbanizare. Urbanizarea Comunei B neasa (Planul de
sistematizare) , Urbanismul 7-8 (1932): 256
Figura 09 - Planuri ale parcel rilor realizate de Societatea comunal de
locuin e eftine Bucure ti pân în 1933, publicate în Societatea
Comunal de Locuin e Eftine i realiz rile ei Urbanismul 5-6 (1933):
278-280:
1 - Parcelarea Clucerului, 2 - Parcel rile Steaua C.F.R. i Sf. Vineri, 3 Parcelarea Floreasca, 4 - Parcelarea Drumul la Tei, 5 - Parcelarea
Zablowsky, 6 - Parcelare Iancului, 7 - Parcelarea Dristor, 8 - Parcel rile
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10.9
Figurile 10.1- 10.10 :Planuri de locuin e tip realizate de
Societatea comunal de locuin e eftine Bucure ti, publicate în
Societatea Comunal de Locuin e Eftine i realiz rile ei
Urbanismul 5-6 (1933): 281-285

10.4

10.5

10.10

Figurile 11.1- 11.10 (pagina următoare) : - Imagini din
parcel rile realizate de Societatea comunal de locuin e eftine
Bucure ti, publicate în Societatea Comunal de Locuin e Eftine
i realiz rile ei Urbanismul 5-6 (1933): 281-287:
1 - Cartierul Raion, str. Ismail, 2 - Cartierul Grant R.M.S., 03 Cartierul Mihail Cornea, 04 - Cartierul Raion (fotogra e
aerian ), 05 - Cartierul erban Vod (fotogra e aerian ), 06 Cartierul Sf. Vineri, str. Caraiman, 7 - Cartierul Caz rmei, st.
Caz rmei (azi, disp rut), 8 - Cartierul Caz rmei, str. L zureanu
(azi, disp rut), 9 - Cartierul Drumul la Tei, str. Dna. Oltea.
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F r astfel de interven ii, evacuarea zonelor de locuin e ce nu
corespundeau normelor de igien era o m sur inutil , popula ia
din acele cartiere neavând alternative valabile. În cazul
parcel rilor cu o con gura ie de citar (din punct de vedere
urbanistic sau economic), în care majoritatea terenurilor erau
înc neconstruite, Prim ria trebuia s intervin urgent, prin
impunerea comas rii i reparcel rii loturilor, în vederea asigur rii
unor cartiere în acord cu normele urbanistice în vigoare i care s
nu presupun costuri inutile în ceea ce privea lucr rile publice
(l imi prea mari de str zi, artere de circula ie prea multe etc.)58

principii clare de interven ie, cu aplicativitate direct , atât din
punct de vedere tehnic, cât i nanciar i administrativ. Patru ani
mai târziu, S n escu a publicat un articol dedicat special
comunei suburbane B neasa64, în care erau tratate atât
problemele speci ce acestei localit i, cât i aspecte ce ineau de
sistematizarea ei. Studiul con ine date documentare relevante
pentru istoria urban , un merit important ind i publicarea,
pentru prima dat , a unui plan cu utilizarea terenurilor din
aceast localitate65, precum i a planului de sistematizare propus
de Direc ia General a Cadastrului i Sistematiz rei.

În afara acestor texte, ce cuprindeau m suri cu aplicativitate
direct , multe dintre studiile lui S n escu sunt relevante i
pentru critica adus m surilor întreprinse de administra ia
public sau a diverselor investi ii private. Astfel de studii au
ap rut înc de la începutul perioadei interbelice ( i chiar i
înainte de r zboi). În articolul Chestiunea locuin elor în România
Mare, ap rut în 1920, autorul publica date referitoare la m surile
ce au fost luate pentru reconstruirea i repararea locuin elor
distruse de r zboi59. De asemenea, discuta realiz rile Societ ii
comunale pentru locuin e eftine din Bucure ti, furnizând date
referitoare la capitalul investit, la num rul de locuin e realizate i
la pre urile lor60.

Probabil unul dintre cele mai cunoscute studii ale lui S n escu
este cel dedicat activit ii Societ ii comunale de locuin e eftine,
publicat în 193366. Autorul adun date relevante despre
activitatea acestei societ i, le ordoneaz i le prezint ,
interpretate critic, într-o manier aproape exhaustiv . Articolul
con ine gra ce i tabele referitoare la activitatea societ ii, planuri
de parcelare (precum cele ale cartierelor Lân riei - realizat de
Prim rie în 1909 -, Clucerului, Steaua-C.F.R., Sf. Vineri,
Floreasca, Drumul la Tei, Rahova, Zablowsky, oseaua Iancului,
Dristor, Grant R.M.S. i C.F.R.), planuri tip de locuin e (inclusiv
multe exemple din perioada interbelic ), imagini din parcel ri,
fotogra i aeriene, precum i un plan cu situa ia terenurilor
Societ ii, care con ine multe informa ii inedite pentru acea
perioad . Toate acestea reprezint date de o real importan
pentru activitatea constructiv din Bucure ti, cele mai multe
dintre ele publicate pentru prima oara în cadrul acestui studiu.

În 1924-1925, S n escu a publicat o serie de trei articole în
Monitorul Uniunii Ora elor din România, intitulate Activitatea
constructiv a ora elor noastre în ultimii ani în care a discutat
diversele legi care afectau direct produc ia de locuin e61 i a
publicat date referitoare la acordarea diverselor avantaje scale
impuse prin Legea pentru încurajarea construc iilor de cl diri din
1921, la activitatea Societ ii comunale de locuin e eftine, a
Casei Muncii C.F.R., a Societ ii Reconstruc ia , a diverselor
case ale func ionarilor publici cu activitate în acea perioad
precum i referitoare la investi iile particulare (activitatea
societ ilor Cl direa Româneasc , Construc ia Modern ,
Edilitatea , Societatea Inginerilor Asocia i)62. În 1928, împreun
cu inginerul T. R dulescu, S n escu publica un articol pe tema
dezvolt rii comunelor suburbane63, în care autorii discutau
situa ia parcel rilor particulare, majoritatea realizate prin
contraven ie, analizând situa ia lor juridic , con gura ia
urbanistic i m surile pe care administra ia ar trebui s le ia
pentru a ridica nivelul de via din aceste zone. Erau enun ate
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Cincinat S n escu a contribuit în mod decisiv la articularea
doctrinei urbanistice din România, nu doar prin noile teorii
enun ate, fundamentate i detaliate, ci i prin intermediul unui
vast material documentar, interpretat critic i prezentat
sistematic, referitor la activitatea constructiv din ora ele noastre,
la cea a administra iei publice i la activitatea legislativ , care
reprezint i ast zi una dintre principalele surse documentare
secundare, la care cercet torii revin recurent i inevitabil. De la
detaliu la ansamblu, de la aplicat la abstract, de la rezolv ri
practice la principii teoretice, opera lui Cincinat S n escu
reprezint , i în ceea ce prive te vasta tem a locuirii urbane din
prima jum tate a secolului XX, un material documentar de baz
în orice cercetare fundamentat pe temele urbanismului
românesc.
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Problema circulaţiei și a transporturilor - viziune
urbanistică şi aplicaţii
Toader Popescu
Pentru urbani tii începutului de secol XX, problematica
circula iei urbane, cu tot ceea ce implica ea, a fost una dintre cele
mai importante preocup ri. Confrunta i cu o sum de provoc ri
noi, între care cre terea demogra c i a ratei de urbanizare,
extinderea teritorial a ora elor, suburbanizarea, progresul
tehnologic în ceea ce prive te modurile i mijloacele de transport,
profesioni tii plani c rii sunt pu i în situa ia de a ac iona,
simultan, în dou direc ii: pe de o parte, în elegerea noilor
mecanisme ale interac iunii ora - sistem de circula ii i, pe de
alt parte, g sirea unor r spunsuri rapide în fa a unor probleme
stringente, care se manifestau atât la scara ora ului, cât i la cea a
teritoriului.
În condi iile racord rii doctrinare i profesionale la cadrul
european din prima jum tate a secolului XX, nici urbanismul
românesc nu a putut ignora dezbaterile din ce în ce mai
substan iale privitoare la tema circula iei urbane. Pân dup anul
1900, acestea (ca i discursul teoretic urbanistic în general)
fuseser cvasi-absente din spa iul profesional românesc. Motivele
care au stat la baza acestui fapt sunt multe i diverse: absen a unei
mase critice de profesioni ti ai ora ului , forma ia majoritar
beaux-arts-ist i orientat pe obiect a arhitec ilor români,
absen a unor publica ii de specialitate, problemele în general
primitive cu care se confruntau ora ele române ti (igien ,
echipare edilitar , înfrumuse are, chestiuni gospod re ti etc.) i
altele.
Cu toate acestea, practica urbanismului (dac se poate accepta
folosirea acestui termen pentru a desemna opera iunile
între inere i dezvoltare a ora ului de la nalul secolului XIX) a
fost destul de energic , chiar i în absen a unui fond doctrinar
sau teoretic autohton speci c. Dac ne referim strict la
interven ii care vizeaz în mod precis problematica circula iei la
nivel urban i teritorial, trebuie s men ion m practica foarte
r spândit a alinierilor de str zi (prin regularizarea traseului, a
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circula ia

pro lului transversal i a fronturilor acestora), trasarea
bulevardelor importante, amelior rile edilitare i de
infrastructur stradal , apari ia sau modernizarea re elelor de
transport la nivel teritorial (rutier, feroviar i naval) i a
interfe elor urbane ale acestora (gara, portul). Totu i, pân în
primii ani ai secolului XX nu a existat, nici în ceea ce prive te
exerci iul practic al plani c rii, un proiect care s trateze în mod
sistematic i profesionist problema circula iei urbane. Primul
astfel de exerci iu este reprezentat de concursul pentru proiectul
de sistematizarea ora ului Bucure ti din anul 1906. Totu i, chiar
i în acest caz, lipsa de în elegere a ceea ce presupunea un
veritabil plan de sistematizare conduce la un formalism al
solu iilor (inclusiv în ceea ce prive te circula iile) care este
sanc ionat de juriu prin neacordarea premiilor I i II.
În aceste condi ii, începutul activit ii publicistice i profesionale
a lui Cincinat S n escu din jurul anului 1910 se produce pe un
teren pe care, cel pu in din perspectiva abord rii circula iei i
transporturilor urbane, totul r mânea de f cut . Prezentul
articol urm re te locul pe care aceast problematic l-a ocupat în
preocup rile lui S n escu de-a lungul carierei sale.
Înc din primii dup absolvirea colii Na ionale de Poduri i
osele, aspectele legate de circula ii ocup un loc important în
preocup rile lui Cincinat S n escu, foarte probabil ca efect al
forma iei sale tehnice. Astfel, înc dinaintea înscrierii sale
de nitive pe calea urbanismului (materializat prin angajarea, în
mai 1914, ca ef al Serviciului Planului în Prim ria Bucure ti),
public dou articole de dimensiuni medii pe tema circula iilor
urbane, unul într-o respectat publica ie tehnic 1 i altul într-o
revist de popularizare2.
Totu i, primul moment în care S n escu încearc articularea
unor elemente teoretice legate de circula ie cu provoc rile unui
caz concret, complex i bine delimitat este elaborarea Planului
general de sistematizare al Capitalei, realizat începând cu 1914 i
aprobat în 1921. În studiul publicat în 1913, care detaliaz
prevederile planului ce urma s intre în vigoare doi ani mai
târziu, problemele legate de circula ie ocup un loc deosebit de
important.

Studiul con ine dou sec iuni majore, partea proectiv i
partea aplicativ , aceasta din urm incluzând m surile
legislative, regulamentare i nanciare care se cer luate pentru
punerea în practic a planului.
Un segment extrem de consistent al p r ii proective (20 de
pagini dintr-un total de 47) este dedicat problematicii circula iei
i transporturilor. Acesta trateaz trei probleme distincte: re ea
rutier interioar (con gura ia tramei stradale), re ea feroviar i
c i navigabile i, respectiv, transport în comun. În ceea ce
prive te re eaua rutier urban , S n escu opteaz pentru o solu ie
care s înt reasc germenii deja existen i ai unei scheme radioconcentrice, prin formalizarea a trei inele urbane de circula ie i a
unui al patrulea, de delimitare. De i relativ formalist , aceast
schem este adaptat de S n escu speci cului morfologic i
func ional bucure tean (planul din 1921 este primul document
o cial care propune o specializare pe cartiere , de fapt o prim
form de zoni care func ional clar ). Aceast formul este
completat de unele artere cu regim special, cum ar cele care
lonjeaz Dâmbovi a, de arterele diagonale sau de cele care
conduc la g ri. Referitor la re eaua feroviar , autorul pune sub
semnul întreb rii schema promovat de D.G.C.F.R. timp de
dou decenii (cea care presupunea un sistem articulat în jurul
unei viitoare G ri Centrale) i propune o schem alternativ ,
mult mai modern , care presupunea o linie diametral (par ial
subteran ) în lungul râului Dâmbovi a. Acest gest plani cator
implica i o ie ire explicit a plani c rii re elei feroviare
bucure tene de sub tutela atotputernic a administra iei centrale
de resort4. În ceea ce prive te transportul public, S n escu
recomanda consolidarea re elei de tramvaie electrice i prorogarea
pe termen lung, pân în jurul anului 1980 (coinciden sau
vizionarism...), a realiz rii liniilor de metrou, considerate inutile
pân dup atingerea pragului de un milion de locuitori.
Tema liniei ferate în lungul Dâmbovi ei continu s -l preocupe
pe Cincinat S n escu i mai târziu. Împreun cu inginerul
Teodor R dulescu i cu arhitectul Ioan Burcu , elaboreaz , în
anul 1925, un proiect detaliat în acest sens, pe care îl descrie în
mai multe publica ii succesive5. Acest proiect prevedea o linie

ferat pe toat lungimea tronsonului urban al râului, cu trei sta ii
de c l tori (bd. Elisabeta, Palatul Justi iei i Abator) i dou
pentru aprovizionare cu marf . Linia ar fost în cea mai mare
parte subteran i ar urmat s serveasc , într-o prim faz , doar
tra cul extern de c l tori. Proiectul, foarte detaliat, con ine i
schi e de arhitectur pentru ecare gar i include estim ri
nanciare. Este, de asemenea, de remarcat faptul c întreaga
opera iune este foarte bine fundamentat din punct de vedere
urbanistic, luând în considerare densitatea de popula ie în
cartierele bucure tene, amplasarea activit ilor precum i exemple
de bune practici din mai multe ri occidentale.
În paralel, S n escu abordeaz în mod sistematic i problematica
circula iilor urbane rutiere, într-un articol care discut aceast
re ea din perspectiva principiilor compozi ionale (sistem radialinelar, dreptunghiular, diagonal i natural), importan ei (str zi de
circula ie, de locuit i monumentale) i elementelor componente
caracteristice (traseu, pro l, intersec ii, aliniament etc.)6. Din
nou, toate aceste teme sunt descrise i exempli cate prin prisma
experien elor interna ionale. Câteva dintre problemele de
proiectare speci ce referitoare la p r i ale re elei rutiere urbane
(intersec ii, pie e) sunt detaliate în dou articole subsecvente,
publicate un an mai târziu, i care î i propun i s transpun o
parte din principiile contemporane europene asupra cazului
bucure tean7.
C tre nalul deceniului 3, majoritatea scrierilor lui S n escu
începe s se aplece din ce în ce mai atent asupra cazului
bucure tean, pre gurând marile sinteze ale anilor '30. Astfel, în
anii 1928-1929, sunt publicate doua articole de întindere relativ
mic , având ca obiect identi carea cauzelor i g sirea de solu ii
pentru decongestionarea tra cului auto în Bucure ti8 i, respectiv,
abordarea tiin i c a transportul public în Capital (zone de
in uen , chestiuni economice etc.)9.
În acela i timp, Cincinat S n escu se preocup i de aspectele
teritoriale ale circula iei i transporturilor, odat cu aprofundarea
general a acestei sc ri de amenajare în cadrul teoretiz rii
disciplinei superurbanismului (studiul raportului între
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popula ie, teritoriu i mediu construit la nivel na ional). O
detaliere a chestiunilor legate de tra c i infrastructur
interurban de transport este prezentat într-o comunicare la
Congresul interna ional de urbanism de la Berlin din 193111 i
publicat în acela i an12. Aceast lucrare con ine o sintez foarte
fundamentat a situa iei existente a transporturilor în România la
acel moment, cu elemente de prognoz i viziune pe termen
mediu i lung.
În anul 1928, S n escu î i asum sarcina elabor rii Planului de
sistematizare pentru ora ul Bazargic, din Cadrilater. Fiind vorba
de o localitate de dimensiuni mici i f r probleme speciale,
documentul nu con ine prevederi spectaculoase13. El este, îns ,
deosebit de important din alt perspectiv , constituind pretextul
unei încerc ri de xare a unei metode de elaborare general
valabile pentru planurile de sistematizare, bazat pe o
documentare exhaustiv i multilateral , metod pe care
S n escu ar dorit-o legiferat . Aceast documentare st tea la
baza programului sistematiz rei , un plan de m suri multianual
ce urma s e transpus, în form desenat , în planul de
sistematizare propriu-zis.
În ceea ce prive te tema circula iilor, ancheta documentar
identi c i descrie rolul lor crucial în formarea i evolu ia
ora ului, situat într-un punct nodal al re elelor rutiere i feroviare
dintr-o zon , altfel, relativ slab echipat cu infrastructur de
transport. Este identi cat un de cit de utilizare a liniei ferate
Medgidia Bazargic, care pune în pericol dezvoltarea economic
local , precum i o dimensionare ine cient a str zilor în raport
cu func ia lor. În consecin , programul sistematiz rei con ine
prevederi referitoare la adaptarea pro lelor transversale ale
str zilor la tipul de tra c speci c, cre terea atractivit ii turistice a
ora ului prin construirea unui hotel modern, cu garaj i acces
lesnicios dinspre gar , precum i menajarea cu orice pre a
disponibilit ilor de teren pentru eventuala realizare viitoare a
unei linii ferate pe traseul Balcic Bazargic Silistra Turtucaia.
Planul de sistematizare propriu zis, aprobat în anul 193714, se
preocup mult de problema circula iei de tranzit (mai ales în
ipoteza unui tranzit de r zboi , care acum p rea mult mai
probabil decât în 1928), studiind variante de asigurare lesnicioas
a rela iilor est-vest (Silistra Balcic) i nord-sud (Constan a
Varna), precum i variantele ocolitoare corespunz toare,
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discutând avantajele i dezavantajele (inclusiv economice) ale
ec rei op iuni. Acest tip de gândire urbanistic , precursoare a
actualei plani c ri strategice , este revelator în ceea ce prive te
nivelul profesional atins de autor la nalul anilor '20.
Problematica, mult mai complex , a sistemului de circula ie
urban al Capitalei revine în preocup rile tiin i ce i publicistice
ale lui Cincinat S n escu (la acel moment, director general al
Casei lucr rilor municipiului Bucure ti) din momentul în care
este numit membru al noii Comisii a Planului de Sistematizare
(CPS), în in at de primarul I. Costinescu în 1928. În perioada
1930-1931, S n escu elaboreaz i prezint CPS un num r de 10
studii preliminare pentru noul plan de sistematizare, pe care
ulterior le va publica atât sub form de articole în periodice de
specialitate i în bro uri separate, cât i reunite într-un volum de
mare complexitate i întindere, premiat de Academia Român cu
premiul Vasile Adamachi 15 în anul 1932. Sistemul de circula ie
este abordat într-o sec iune distinct , publicat anterior separat,
în dou formule16.
În raport cu exerci iul similar realizat cu un deceniu mai devreme
(studiul pentru Planul general de sistematizare aprobat în 1921),
expunerea publicat în 1931 pune în eviden o maturizare i o
cre tere în experien i nivel profesional ale lui Cincinat
S n escu. Acest fapt este vizibil din cel pu in dou perspective:
aceea a complexit ii i diversit ii temelor tratate i aceea a
amplorii referin elor doctrinare i de bune practici.
Astfel, lucrarea debuteaz cu o descriere a importan ei
problemelor tratate i a di cult ilor inerente solu ion rii lor
(vastitatea, rapiditatea progresului tehnologic, lipsa capitalurilor
i nan rilor, di cultatea ob inerii datelor etc.). S n escu
propune apoi o metod de studiu (un tip de abordare tiin i c
devenit caracteristic , i care tindea s se desprind de
empirismul care guverna disciplina urbanismului în forma
aplicat de arhitec i), enun ând primatul considerentelor
economice, necesitatea de a trata în mod prioritar transportul
public (în detrimentul celui privat) i de a privi separat
problematica circula iei în func ie nu doar de tipologia ei
(rutier , feroviar , naval , aerian ) ci i de scop: tra c îndep rtat,
tra c cu suburbanele i tra c intern.

Sprijinindu-se permanent pe experien a occidental , S n escu
propune solu ii variate i argumentate pentru o sum de
probleme extrem de diverse. Unele reprezint relu ri i
perfec ion ri ale unor proiecte deja existente (proprii sau
apar inând altor autori), în timp ce altele sunt inten ii cu totul
noi. Astfel, se dezbat diverse posibile solu ii pentru un canal
navigabil de leg tur cu Dun rea, se reitereaz necesitatea unei
linii ferate de c l tori diametrale în lungul Dâmbovi ei i a unei
re ele feroviare independente de marf , cu structur inelar , se
studiaz articularea dintre re eaua rutier interurban , de vitez ,
i cea de interes local, precum i calitatea amplasamentelor
rezervate pentru aeroporturi, din punctul de vedere al
con gura iei i al accesibilit ii. Se enun necesitatea unei artere
rutiere circulare de leg tur între comunele suburbane, paralel
cu linia ferat a forturilor i inclus în centura plantat
(amenajare la care S n escu inea foarte mult), stabilindu-se i
pro lul speci c al acestei artere.
Se subliniaz importan a unui inel central de circula ie, care s
descongestioneze centrul i s preia circula ia tramvaielor (care
r mân principalul mijloc de transport în comun). Pe lâng acest
rol, inelul central (care, în ambele variante preconizate, ar
presupus exproprieri importante) trebuia s serveasc i
delimit rii zonei centrului de afaceri de zona de locuit, precum i
con gur rii unui cadru urban monumental. Din acest ultim
punct de vedere, modelul enun at cu hot râre era cel al Ringului
vienez. În ne, S n escu este un sus in tor al ideii de separare
prin denivelare a diferitelor tipuri de tra c, solu ie foarte la mod
în epoc i conform principiilor urbanismului modern.
Un articol de mai mic întindere, publicat în aceea i perioad ,
reia i detaliaz chestiunea transportului public17. Aceasta este
acum tratat i din punctul de vedere al factorului de risc pe care
îl prezint pentru pietoni i pentru restul vehiculelor implicate în
tra c, propunerea (deja formulat ) de eliminare a tramvaielor din
interiorul inelului central ind compensat prin acceptarea în
acest perimetru a trolleybuselor, considerate mai sigure.
Studiile preliminare pentru planul de sistematizare realizate de
Cincinat S n escu la începutul deceniului 4 reprezint , cu
certitudine, apogeul s u profesional. Totu i, el nu particip la
nicio edin a Comitetului de lucru pentru elaborarea Planului

director de sistematizare, în in at în februarie 1934 (de i fusese
desemnat ca membru), contestându-i formarea i utilitatea. În
urma unor din ce în ce mai frecvente neîn elegeri (profesionale i
personale) cu membrii Comitetului18, S n escu este înl turat, în
august 1934, din fruntea Direc iunii cadastrului i sistematiz rii
(locul lui ind luat de ing. T. R dulescu) i este, simultan,
eliminat din conducerea Institutului Urbanistic i a revistei
Urbanismul. Astfel, el nu face parte din echipa care nalizeaz
Planul, în noiembrie 1934, i ob ine aprobarea sa în 1935. Cu
toate acestea, multe dintre propunerile lui S n escu legate de
circula ii au ajuns, în mod indirect, s e cuprinse în document,
chiar dac uneori cu caracter op ional (realizarea c ii ferate în
lungul Dâmbovi ei) sau modi cate (inelul central).
În aceea i perioad (1933-1934), este publicat opera cea mai
bogat i mai complex a lui S n escu, sinteza teoretic a viziunii
sale despre ora i urbanism: ciclul compus din Urbanistica
general (1933, în 5 p r i, ap rute atât separat cât i în volum19:
evolu ia, igiena, economia i circula ia, estetica, legisla ia) i
Urbanistica special (1934, în trei p r i, similar20: tecnologia,
urbanohistologia i urbanotherapia).
Capitolul despre circula ie din Urbanistica general este plasat în
siajul evident al studiului despre c ile de comunica ie din
Bucure ti (1931), prezentat mai sus, o bun parte din text ind
reluat cu modi c ri minime. Cu toate acestea, exist un efort
suplimentar de generalizare i de teoretizare, care vizeaz
fundamentarea unei doctrine urbanistice sectoriale. Astfel,
autorul se plaseaz ferm în linia de gândire modernist , situând
dezvoltarea optim a circula iilor urbane sub semnul economiei,
ra ionaliz rii i e cien ei. S n escu distinge, în continuare,
efortul de con gurare a tramei stradale de reglementarea
func ion rii sale (prin eliminarea transporturilor parazitare
adic a celor nespeci ce tipului de cale i prin controlul
tra cului). Reiese cu i mai mare claritate, în Urbanistica
general , obsesia clasi c rii, a metodei i a exhaustivit ii, care a
urm rit toat activitatea publicistic a autorului. În cert leg tur
cu forma ia sa inginereasc i cu modelul profesional german (pe
care S n escu l-a urmat toat via a), acest model mental, adesea
tradus într-un ton didactic i într-o abordare aparent pedant ,
era relativ rar întâlnit în mediul profesional românesc la acea
dat .

Circulaţia

57

1
5

2

6

Figura 1.Traseul liniei diametrale propuse în lungul Dâmbovi ei. Sursa: Asupra liniei ferate traversând capitala dealungul Dâmbovi ei (Biblioteca
A.G.I.R. nr. 31, Bucure ti: Tipogra a Na ionala Jean Ionescu, 1925), Plan a 1

3

4

Figura 2. Sec iune prin Gara Justi iei. Sursa: Asupra liniei ferate traversând capitala dealungul Dâmbovi ei (Biblioteca A.G.I.R. nr. 31, Bucure ti:
Tipogra a Na ionala Jean Ionescu, 1925), 21
Figura 3. Arterele principale de comunica ie ale ora ului Bazargic i relieful cu curbele de nivel. Sursa: Sistematizarea ora ului Bazargic (Ancheta
documentar i programul) (Bucure ti: Tipogra a Ion C. V c rescu, 1930), Figura 57
Figura 4. Sistematizarea ora ului Bazargic
februarie 1938): 9

economia i comunica iile. Sursa: Sistematizarea ora ului Bazargic , Urbanismul 1-2 (ianuarie-

Figura 5. Intensitatea circula iei autobuzelor în Bucure ti, 1930. Sursa: C ile de comunica ie i transporturile în Municipiul Bucure ti (Bucure ti:
Tipogra a Cur ii Regale F. Göbl Fii, 1931), Plan a 2
Figura 6. Transporturile i re eaua de c i ferate în Bucure ti. Sursa: C ile de comunica ie i transporturile în Municipiul Bucure ti (Bucure ti:
Tipogra a Cur ii Regale F. Göbl Fii, 1931), Plan a 7
pagina următoare
Figura 7. Pro le tipice pentru arterele propuse în Bucure ti. Sursa: C ile de comunica ie i transporturile în Municipiul Bucure ti (Bucure ti:
Tipogra a Cur ii Regale F. Göbl Fii, 1931), Plan a 11
Figura 8. Studiu comparativ al inelului central de circula ie din Bucure ti. Sursa: C ile de comunica ie i transporturile în Municipiul Bucure ti
(Bucure ti: Tipogra a Cur ii Regale F. Göbl Fii, 1931), Plan a 16
Figura 9. Schema propus de circula ie din Bucure ti. Sursa: C ile de comunica ie i transporturile în Municipiul Bucure ti (Bucure ti: Tipogra a
Cur ii Regale F. Göbl Fii, 1931), Plan a 20
Figura 10. Pia turnant cu contracurbe. Sursa: Pie e moderne de circula ie , Urbanismul 1-6 (ianuarie-iunie 1941): 36
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Un episod semni cativ cu privire la opinia lui S n escu
referitoare la stadiul evolu iei urbanismului românesc în general,
i chestiunii circula iilor urbane în special, este consemnat întruna dintre relat rile sale ulterioare particip rilor la congresele
profesionale interna ionale. Astfel, la congresul International
Federation for Housing and Town Planning de la Stockholm
(1939), S n escu refuz completarea, pentru cazul românesc, a
unui chestionar o cial referitor la urbanism i tra c local ,
argumentând, în esen , c urbani tii români (cu notabila
excep ie a persoanei sale) nu i-au însu it nimic din doctrina i
din experien a occidental i c ace tia continu s tatoneze în
loc s adopte solu ii deja validate. În consecin , în loc s
completeze chestionarul parafrazând i regrupând diversele
noastre lucr ri anterioare s.n. (pentru c asupra posibilit ilor
noastre pentru astfel de cercet ri a chestiunei noi am f cut
dovada în studiile noastre mai vechi s.n.), S n escu prefer
doar s semnaleze acest neajuns21.

într-o succesiune de articole ce vor publicate i în volum
separat25, S n escu pune bazele ideologice, doctrinare i aplicative
ale acestei noi discipline. Problemele de circula ie sunt privite ca
ind izomorfe celor de sistematizare, în sensul în care re eaua
na ional de drumuri, c i ferate, c i navigabile i aeriene trebuie
s serveasc în mod coerent sistemul de localit i, asigurând
schimburile dintre acestea. Ideea principal este aceea ca aceste
re ele trebuie ierarhizate în func ie de importan , vitez de
deplasare i arie deservit , astfel încât s î i îndeplineasc rolul
teritorial i economic într-un mod cât mai e cient, la toate
nivelurile (local, regional i na ional), sus inând imperative de
rang superior, adesea motivate politic. Multe dintre contribu iile
lui S n escu pe tema superurbanismului reprezint contribu ii
originale la doctrina amenaj rii teritoriului, de i (cel pu in în
varianta din 1941) unele sunt puternic marcate de ideologia i de
evenimentele momentului, precum i de a rmarea unor op iuni
apropiate extremei drepte.

Spectrul problemelor legate de circula ia urban tratate de
S n escu se restrânge sim itor la începutul anilor '40, temele ce
abordeaz sistemul de circula ii ca parte a organismului urban la
scar mare l sând locul unor perspective mai degrab tehnice, ce
privesc aspecte i rezolv ri de ordin local. Astfel, într-un num r
din Urbanismul dedicat anume chestiunilor de tra c, S n escu
public dou articole dedicate parc rii în centrele ora elor22 i
circula iilor cu sens unic23. Impecabil sus inute metodologic,
aceste contribu ii aduc r spunsuri unor teme de interes stringent
pentru urbani ti (dimensionarea parc rilor publice i private,
raportul de e cien între parcare i circula ia cu sens unic în
centrele ora elor, raportul între uen a tra cului i sensurile de
circula ie etc.), îns nu mai ating complexitatea teoretic a
lucr rilor de la începutul anilor '30. În aceea i categorie poate
încadrat i articolul din anul urm tor, ce are ca obiect elemente
ale infrastructurii circula iei în ora e i care discut con gura ii
posibile ale pie elor (cu gira ie tangen ial sau amestecat , cu c i
suprapuse, cu mi care încruci at , pia ete de colectare etc.) în
func ie de intensitatea i tipul tra cului auto ce le traverseaz 24.

Privite prin prisma abord rii problematicii legate de circula ii i
transporturi urbane, personalitatea i activitatea lui Cincinat
S n escu apar în toat complexitatea i varia ia lor cronologic .
Astfel, putem observa un tân r profesionist care, dup câteva
taton ri tehniciste de început, î i g se te voca ia odat cu
angajarea în cadrul Prim riei Bucure ti i cu implicarea în
elaborarea documentului urbanistic de mare importan i
di cultate care a fost Planul general de sistematizare din 1921.
De i, pe alocuri, înc tributar unor abord ri formaliste, acest
document a rm câteva teme pe care S n escu le va urm ri cu
consecven i obstina ie în urm toarele decenii (de exemplu,
linia ferat diametral în lungul Dâmbovi ei sau inelul central de
circula ie al Capitalei). Anii '20 marcheaz cristalizarea acestor
teme ( i a altora), simultan cu perfec ionarea unui anume tip de
abordare i disciplin teoretic i metodologic (evidente, de
exemplu, în demersul ce st la baza elabor rii planului de
sistematizare al ora ului Bazargic), ce vor deveni caracteristice
pentru modelul profesional promovat de S n escu. Revenirea
asupra problematicii sistematiz rii bucure tene, în care tema
circula iei ocupa un loc de prim rang, precum i publicarea
marilor sinteze teoretice i doctrinare ne arat , la începutul anilor
'30, un profesionist la apogeul carierei sale, st pân pe
metodologia i pe problematica speci ce domeniului i a at la
curent cu toate evolu iile interna ionale contemporane. A doua

Totu i, în ultima sa lucrare de amploare, S n escu revine la
metoda i la deschiderea interdisciplinar care îi caracterizase
contribu iile importante. Tema superurbanismului este reluat
dup un deceniu de la prima abordare, ce data din 1929. Acum,
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jum tate a deceniului 4, marcat de con ictul cu colegii de
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breasl i de eliminarea sa temporar din pozi iile de autoritate de
la Prim ria Bucure ti i de la vârful profesiei, arat o repliere a lui
S n escu c tre teme de amploare mai mic i de relevan local ,
f r mare miz politic sau public , îns impecabil tratate din
punct de vedere profesional. Începutul anilor '40 vede revenirea
sa în prim plan, într-un moment istoric extrem de tulbure,
sus inut i de ralierea sa, mai mult sau mai pu in a rmat , la
orient rile politice dominante ale epocii. În acest context,
public ultima lucrare important a carierei sale,
Superurbanismul, într-o formul editorial care îmbin , într-o
manier ce acum poate p rea bizar , elemente doctrinare i
profesionale de mare calitate i interes cu abloane i excese
ideologice str ine de disciplina i rigoarea metodologic ce îi
guvernaser întreaga carier .

8. Problemul circula iei în Bucure ti (Obiectivul congestion rei) , Monitorul
Uniunei Ora elor din România V, 1-2 (ianuarie-februarie 1928): 1-6.
9. Re eaua liniilor de transport în comun din municipiul Bucure ti , Monitorul
Uniunei Ora elor din România VI, 7,8-9 (iulie, august-septembrie 1929): 8-13.
10. «Superurbanismul» (Idei de organizare urbanistic a statelor cu aplica iune la
România) , Monitorul Uniunei Ora elor din România VI, 3-6 (martie-iunie 1929):
1-10.
11. Pentru detalii referitoare la participarea lui Cincinat S n escu la congresele
interna ionale pentru locuin e i urbanism, v. UDREA, Andreea, CALOT , Irina,
Getting Global, Staying Local. e Turmoil of the First Steps towards Scienti c
Urban Planning
e Case of Cincinat S n escu , sITA studies in History &
eory of Architecture 2 (2014): 34-51.
12. Problema tra cului în raport cu amenajarea urban i regional în România
(Comunicare la congresul interna ional pentru locuin e. Berlin, 1931) , Monitorul
Uniunei Ora elor din România VIII, 4-6 (aprilie-iunie 1931): 51-53.
13. Pentru detalii, v. Ancheta documentar i programul planului de sistematizare
al ora ului Bazargic , Monitorul Uniunei Ora elor din România VII, 1-3 (ianuariemartie 1930): 2-48, publicat i în bro ur separat : Sistematizarea ora ului Bazargic
(Ancheta documentar i programul) (Bucure ti: Tipogra a Ion C. V c rescu, 1930).
14. Pentru detalii, v. Sistematizarea ora ului Bazargic , Urbanismul 1-2 (ianuariefebruarie 1938): 3-40.

Note
1. Acolo unde nu este men ionat explicit autorul articolului / volumului, acesta
este Cincinat S n escu. Chestiunea controlului vitezei de circula ie în i afar de
zona ora elor , Buletinul Societ ii Politecnice XXVIII, 4 (aprilie 1912): 247-254, 5
(mai 1912):358-369, publicat i în bro ur distinct . În fapt, acest articol este mai
pu in despre consecin ele urbanistice ale vitezei transportului rutier, cât despre
mijloacele inginere ti de control al acesteia (inventarea unui semnalizator de
iu eli ).
2. Circula ia repede în ora ele mari , Natura. Revista tiin i c de popularizare IX
(octomvrie 1913 - iulie 1914): 3-11, 44-55. Articolul descrie, în termeni accesibili
publicului larg, avantajele construirii liniilor aeriene i subterane de transport
public.
3. Studiu asupra Planului General de Sistematizare al Capitalei urmat de un
Anteproect de lege asupra stabilirei, construirei, desvolt rei i sistematiz rei comunelor
(Bucure ti: Tip. Jockey Club , f.a. [1919]).
4. Pentru detalii, v. POPESCU, Toader, Proiectul feroviar românesc (1842-1916)
(Bucure ti: Ed. Simetria, 2014), 118-120.
5. Scurt prezentare în Observa iuni asupra anteproiectului de cale ferat
dealungul Dâmbovi ei , Monitorul Uniunei Ora elor din România III, 2-3
(februarie-martie 1925): 15-17; descriere detaliat în Asupra liniei ferate
traversând capitala dealungul Dâmbovi ei , Buletinul A.G.I.R. VII, 9 (septembrie
1925): 171-197, publicat în acela i an i în bro ur distinct , în Biblioteca
A.G.I.R., nr. 31.
6. Considera iuni asupra c ilor de comunica ii or ene ti , Monitorul Uniunei
Ora elor din România II, 6-7 (iunie-iulie 1925): 4-12.
7. Încruci rile i cadrul str zilor , Monitorul Uniunei Ora elor din România III, 4
(aprilie 1926): 5-12; Proectarea spa iilor libere. Pie ele , Monitorul Uniunei
Ora elor din România III, 5-7 (mai-iulie 1926): 3-8.
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15. Pentru Bucure ti. Noi studii urbanistice. Delimit ri, zoni care, circula ie, estetic
(Bucure ti: Inst. de Arte Gra ce Bucovina , 1932).
16. C ile de comunica ie i transporturile în municipiul Bucure ti , Buletinul
Societ ii Politechnice XLV (aprilie 1931): 318-384; C ile de comunica ie i
transporturile în municipiul Bucure ti (Bucure ti: Tipogra a Cur ii Regale F. Göbl
Fii, 1931).
17. Circula ia în centrul capitalei în raport cu liniile de tramvaye , Urbanismul 1-2
(ianuarie-februarie 1932): 28-32.
18. Disputa decisiv , în urma c reia membrii Comitetului (arh. Roger Bolomey,
arh. Ion Al. Davidescu, arh. Duiliu Marcu, arh. G.M. Cantacuzino i ing. T.
R dulescu acesta din urm ind ini iatorul mi c rii) au solicitat primarului Al.
Donescu înl turarea lui Cincinat S n escu, a fost cauzat de neîn elegeri referitoare
tocmai la re eaua major de circula ie urban , mai precis de prelungirea spre sud a
bd. I.C. Br tianu ( Nenorociri prev zute dar necrezute (sau unul din aspectele
culpei Prim riei) , Urbanismul 11-12 (noiembrie-decembrie 1940):237-265).
19. Urbanistica general (Bucure ti: Tipogra a Bucovina I.E. Torou iu, 1933).
20. Urbanistica special (Bucure ti: Institutul Urbanistic al României, 1934).
21. Discu iuni. Problema tra cului local în studiul congresului interna ional
urbanistic din Stockholm , Urbanismul 4-6 (aprilie-iunie 1939): 102-103.
22. Parcarea automobilelor în centrul ora elor , Urbanismul 3-4 (martieaprilie1940): 43-58.
23. Circula ia într-un singur sens , Urbanismul 3-4 (martie-aprilie1940): 59-64.
24. Pie e moderne de circula ie , Urbanismul 1 6 (ianuarie-iunie 1941): 27-42.
25. Superurbanismul. Ideologie Doctrin Tecnic , Urbanismul 1-6 (ianuarieiunie 1941): 2-26; 7-9 (iulie-septembrie 1941): 91-142; 10-12 (octombriedecembrie 1941): 187-200. Publicat i în volum separat în Superurbanismul.
Ideologie Doctrin Tecnic (Biblioteca Urbanistic nr. 51-55, Bucure ti:
Institutul Urbanistic al României, 1941).
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