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CALITATEA ÎN ARHITECTURA DE INTERIOR DE INTERES PUBLIC 

PROBLEMELE 
 

PROTECȚIA PROFESIEI 

Amenajările de interior generează nevoia de 
pregătire profesională la nivel înalt, însă au acces la 
astfel de proiecte și decoratori, designeri  absolvenți 
de cursuri de scurtă durată și neprofesioniști. 

 
•Concurență neloială 
•Semnătura de complezență 
 

CARENȚELE ÎN PROCESUL DE 
AVIZARE / AUTORIZARE 

Marea majoritate a proiectelor necesită 
reautorizare/reavizare 
 
•Probleme de siguranță în exploatare 

ALOCAREA DE RESURSE SPECIFICE 
PENTRU PARTEA DE ARHITECTURĂ 

DE INTERIOR A UNUI PROIECT 

Condensarea timpului de proiectare pe proiecte 
complexe  
 

•Probleme la punerea în operă  
•Rezultat final diferit față de cel scontat 
 

COMISIONARE 

Proiectanții care sunt și distribuitori pot practica 
prețuri de dumping  
 
•Conflict de interese 
•Concurență neloială  
 



CALITATEA ÎN ARHITECTURA DE INTERIOR DE INTERES PUBLIC 

CLIENTUL 
 

Contribuția la educarea pieței. 

Ce trebuie să știe un client? 
 

PROTECȚIA PROFESIEI 

Clientul trebuie să cunoască diferențele dintre 
profesioniști și neprofesioniști în domeniu 
 
Un profesionist: 

•asigură funcționalitatea spațiilor existente 
•propune funcțiuni noi  
•propune lucrări de modificare 
•propune elemente arhitecturale noi 
•propune înlocuirea de finisaje și instalații 
•proiectează mobilier special adaptat spațiilor și 
funcțiunilor 
 

CARENȚELE ÎN PROCESUL DE 
AVIZARE / AUTORIZARE 

Clientul trebuie să conștientizeze că are nevoie să 
obțină toate avizele/ autorizațiile. 
 
Motivul: pentru siguranța în exploatare. 

ALOCAREA DE RESURSE SPECIFICE 
PENTRU PARTEA DE ARHITECTURĂ 

DE INTERIOR A UNUI PROIECT 

Clientul trebuie să înțeleagă importanța unui proiect 
complet de arhitectură de interior și să-l solicite 
proiectantului. 
 

COMISIONARE 

Clientul trebuie să poată face diferența între ofertele 
proiectanților cu comision/fără comision. 
 
Diferențe de cost/ calitate. 
 



CALITATEA ÎN ARHITECTURA DE INTERIOR DE INTERES PUBLIC 

PIAȚA 
 

PROTECȚIA PROFESIEI 
• Foarte mulți neprofesioniști/slab pregătiți 
 

CARENȚELE ÎN PROCESUL DE 
AVIZARE / AUTORIZARE 

• Piața există. 
• Nevoie de proiecte. 
• Foarte multe construcții și amenajări fără avizare 

și autorizare. 

ALOCAREA DE RESURSE SPECIFICE 
PENTRU PARTEA DE ARHITECTURĂ 

DE INTERIOR A UNUI PROIECT 

• Multe dintre proiecte se referă doar la partea de  
interior a construcțiilor. 

 

COMISIONARE 
• Influențată major de distribuitori 
 



CALITATEA ÎN ARHITECTURA DE INTERIOR DE INTERES PUBLIC 

PROPUNERILE 

PROTECȚIA PROFESIEI 

ARHITECȚII DE INTERIOR  
•absolvenți de învățământ universitar de 5 ani 
(UAUIM – Facultatea de Arhitectură de Interior) 
•Diplomă de ARHITECT DE INTERIOR 

•Prima promoție în 2006 
•Aproximativ 500 de absolvenți și 250 de studenți 
care sunt organizați într-o asociație profesională 
numită „Asociația Arhitecților de Interior din 
România” 
Pot contribui la: 
•creșterea calității arhitecturii de interior 
•consolidarea breslei arhitecților 

•educarea pieței 

CARENȚELE ÎN PROCESUL DE 
AVIZARE/AUTORIZARE 

Propuneri legislative pentru îmbunătățirea 
procesului de avizare/autorizare 

ALOCAREA DE RESURSE SPECIFICE 
PENTRU PARTEA DE ARHITECTURĂ 

DE INTERIOR A UNUI PROIECT 

Definirea limitelor proiectului de Arhitectură de 
Interior 
Orice fel de lucrări necesare la interiorul 
construcțiilor, pentru obținerea performanțelor 
estetice, funcționale, de siguranță și exploatare a 
spațiului interior, inclusiv coordonarea instalațiilor 
aferente, în scopul asigurării duratei de exploatare, 
prin aducerea acestora la nivelul cerințelor 
esențiale de calitate prevăzute de lege.  

COMISIONARE 
• Transparență totală în relația trilaterală arhitect 

– client – furnizor 
• Proiectarea nu trebuie să fie gratuită 



CALITATEA ÎN ARHITECTURA DE INTERIOR DE INTERES PUBLIC 

IMPACTUL 
FINANCIAR 

 

PROTECȚIA PROFESIEI 
Creșterea pieței prin conștientizarea importanței 
calității în arhitectura de interior, deci printr-o 
contribuție la eliminarea neprofesioniștilor. 

CARENȚELE ÎN PROCESUL DE 
AVIZARE / AUTORIZARE 

Minimizarea riscurilor financiare. 

ALOCAREA DE RESURSE SPECIFICE 
PENTRU PARTEA DE ARHITECTURĂ 

DE INTERIOR A UNUI PROIECT 
Eficientizarea costurilor de execuție și exploatare 

COMISIONARE 
Win – Win – Win 
(arhitect – client – furnizor) 
 



CALITATEA ÎN ARHITECTURA DE INTERIOR DE INTERES PUBLIC 

IMPACTUL ASUPRA 
PROFESIEI 

 

Existența  
unui ARHITECT specializat pe arhitectură de interior  
sau a unui ARHITECT DE INTERIOR 
 
 
 
 
•Proiectarea în detaliu a părții de ARHITECTURĂ DE INTERIOR a proiectelor din punct de 
vedere tehnic și estetic în cadrul unor echipe complexe sub îndrumarea arhitectului  ce 
semnează întregul proiect. 

  Working better together 
 
•Interacțiunea mult mai eficientă cu celelalte specialități (instalații, structuri, etc) 
 
•Abordarea proiectelor dintr-o perspectivă mult mai documentată a proiectelor prin 
cunoștințe de specialitate, dedicate spațiului interior 
 

•Specializarea în profunzime a domeniului arhitecturii prin focusarea pe segmente bine 
delimitate ale proiectelor în vederea obținerii unor rezultate superioare calitativ 



CALITATEA ÎN ARHITECTURA DE INTERIOR DE INTERES PUBLIC 

AVANTAJUL  
COMPETITIV 

(în fața neprofesioniștilor și a 
absolvenților de cursuri de design cu 

durată redusă) 
 

 

Calificat prin educaţie, experienţă și competenţe aplicate, arhitectul de interior identifică, 
cercetează și rezolvă problemele ce ţin de funcţionarea și calitatea ambianţei interioare,  cu 
scopul de a crește calitatea vieţii și a proteja sănătatea, siguranţa, bunăstarea și mediul 
public.  Luând în considerare legile și normativele în vigoare, arhitectul de interior prestează 
servicii de arhitectură de interior, utilizând propriul talent creativ și bazânduse pe un 
fundament interdisciplinar de cunoștinţe, atât de specialitate, cât și din tehnologie, artă, 
economie, psihologie și sociologie.  

 

COMPETENŢE PROFESIONALE 

•proiectează, modifică și reabilitează spaţii interioare aferente clădirilor, existente sau aflate 
în stadiul de proiect sau execuţie, indiferent de gradul de importanţă al acestora, de 
dimensiunea sau de complexitatea proiectului;  

•abordează orice program de arhitectură: rezidenţial, administrativ, industrial, comercial, 
hotelier, muzeal, etc.  

 

ABILITĂŢI DE COORDONARE 

•întocmește proiecte complexe de arhitectură de interior ce cuprind toate fazele de 
proiectare: concept, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie, precum și 
documentaţia tehnică pentru autorizarea construcţiei și pentru obţinerea avizelor;  

•asigură coordonarea specialităţilor implicate în proiectul de arhitectură de interior și este 
responsabil pentru calitatea proiectului;  

•asistă clientul în încheierea și desfășurarea contractelor de antepriză, pe parcursul lucrărilor 
și la recepţia lucrărilor.  



CALITATEA ÎN ARHITECTURA DE INTERIOR DE INTERES PUBLIC 

REZULTATUL VISAT 
 

1. Definirea părții de ARHITECTURĂ DE INTERIOR ca specializare bine definită, 
dar inclusă în ARHITECTURĂ 

       

 

2. Drept de semnătură fracționat pentru arhitecții de interior utilizabil în cazul 
proiectelor care face referire DOAR la partea de interior a unei clădiri 

 

NU dă drept de construire de la zero 

NU restricționează drepturile arhitectului 

NU afectează exteriorul clădirii 

______________ 

Asumarea responsabilității  Working better together 
Strict pentru partea de arhitectură de interior a unui proiect 

Schimbarea de destinație  

Lucrări de modificare aferente interioarelor 

Lucrări de arhitectură de interior definite 




