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Codul Deontologic al Arhitectului

Coruptia administrativa
Coruptia generalizata

Influentarea financiara a avizatorilor.
Conditionarea avizelor de “sponsorizari” si alte
beneficii.
Mita si comisioanelor pentru castigarea licitatiilor, 
concursurilor, lucrarilor.
Presiunea asupra arhitectilor de a ignora
regulamente, legi, normative, interesul public.

Concurenta neloiala
Tarife mici
Comisioane

Practicarea de tarife de dumping.
Contractarea de lucrari de proiectare de arhitectura
de catre companii nespecializate, fara partener
responsabil, arhitect cu drept de semnatura.
Publicitate falsa.

Semnatura de complezenta Aplicarea parafei profesionale şi a semnăturii olografe
pe documentaţii/proiecte supuse autorizării şi care nu 
au fost elaborate sub responsabilitatea sa.
Furt de stampila si fals in acte.

Compromis
Compromitere

Compromis la limita bunului simt si al legii.
Compromitere prin calitatea neprofesionista a 
proiectelor, lipsa de grija pentru interesul public si
incalcarea legilor.
Admiterea la receptie a unor lucrari neconforme.

Articole de cod neclare si 
neeficiente
Articolul 1,11,18,45,83,97

Redefinirea domeniului de aplicare a codului de la 
arhitectul cu drept de semnatura, membru OAR, la 
toate firmele/societatile/birourile de proiectare de 
arhitectura/conform Codului Deontologic al 
Consiliului Arhitectilor din EU.

1. PROBLEMA / THE DEAL Probleme etice comune in exercitarea profesiei.
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Novembarh’ 

Grupuri de lucru

Grupuri de dezbatere

- Brainstorming, idei initiale

- Draftul de cod deontologic si draft de ghid 

explicativ.

- testare de idei, formulare documente 

preliminare.

Conferinta teritoriala

Conferinta nationala

- Discutere, dezbatere, aprobare.

Ordinul Arhitectilor din 
Romania

Orice interpretări ale prezentului cod sunt

exclusiv de competenţa Consiliului naţional al 

Ordinului, care are obligaţia de a informa

membrii Ordinului, în cel mai scurt timp, asupra

interpretărilor date. “Art. 97”

In absenta materialului de interpretare a 

codului din 2012 pana in 2017 ne propunem sa

interpretam si sa explicam un cod pus la 

dispozitia publicului.

Pe langa acest ghid explicativ, vom incerca sa

formulam si sa propunem schimbari de continut

si structura al actualului cod.

2. CLIENTII / THE CLIENTS Definirea clientilor si pasilor succesivi necesari pentru restructurarea codului existent si emitarea ghidului explicativ.
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Arhitectii Arhitecti, societati/birouri/firme/furnizori

Reformularea Art. 1 din Codul Deontologic astfel incat
el sa guverneze activitatea tuturor
arhitectilor/birourilor nu numai al membrilor OAR, in 
conformitate cu Codul Deontologic European Pentru
Servicii de Proiectare de Arhitectura. Codul
Deontologic ACE Link

Scolile de arhitectura Integrarea in programa scolara a studiului Codului
Deontologic.

Administratie Clarificarea articolelor 70 si 71 si introducerea
acestora in forma de clauze contractuale la angajarea
in administratia publica.

Ordinul Arhitectilor din 
Romania

Emiterea codului si a ghidului explicativ.
La inscrierea noilor membrii in OAR trebuie sa fie 
asumat ca si conditie respectarea Codului
Deontologic.

Ministerul Introducerea Codului Deontologic al arhitectului in 
Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului si al 
Constructiilor

3. UTILIZATORUL / THE MARKET Beneficiarii codului si ghidului explicativ al acestuia.

http://www.oar.archi/download/public/ace_deont_code_en_pdf_1466962356.pdf
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Revizuirea structurii in mod 
similar cu AIA Code of 
Ethics and Professional 
Conduct.

Capitole de obligatii generale, fata de public, client, 
profesie, colegi, mediu.
Paliere de reguli obligatorii, standarde de etica, 
deziterate ideale.

Ghid explicativ al Codului 
Deontologic.

Comentarii referitoare la intentia fiecarei reguli.

Eliminarea articolelor 
redundante/nespecifice.

Comasare Articolelor 20 + 24, 21 + 22, 12 + 58, 83 + 
85.
Articolul 46, practici care se afla deja in afara legilor
obisnuite.
Articolul 55 ?
Articolul 56 - inclus deja in legea 50

Propuneri continut nou Largirea cadrului de aplicare a codului de la arhitectii
membri OAR la toti arhitectii/furnizori de servicii de 
proiectare in arhitectura.
Planificarea metodelor de aplicare si de definire a 
sanctiunilor.
Gasirea unui mecanism de sanctionarea a societatilor
de furnizare a serviciilor de proiectare in arhitectura.

4. PROPUNEREA / THE PRODUCT Restructurare cod si ghid explicativ.

http://aiad8.prod.acquia-sites.com/sites/default/files/2017-08/2017 Code Update.pdf
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Impact financiar al 
functionarii/aplicarii Codului 
Deontologic

Cresterea tarifelor de proiectare

Cresterea salariilor arhitectilor angajati

Reducerea cheltuielilor neprevazute si ale 
cheltuielilor de reparatii premature.

Reducerea costurilor financiare generate de 
perioadele extrem de lungi de avizare.

Costul restructurari codului
si formularea ghidului.

100 de articole x 5 ore x 40 euro/h = 20.000 
euro.

5. IMPACT FINANCIAR / FINANCIALS Evaluarea costului restructurarii Codului si al impactului financiar al aplicarii sale eficiente.
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Reducerea coruptiei

Reducerea concurentei neloiale.
Cresterea tarifelor de proiectare.

Eliminarea semnaturii de 
complezenta

Crestearea calitatii arhitecturii.

Cod usor de inteles de inteles si
aplicat.

6. IMPACT ASUPRA PROFESIEI / IMPACT Reducerea concurentei neloiale si cresterea calitatii proiectelor de arhitectura.
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OBIECTIVE COD "- Ocupă locul lăsat liber între valorile cadru ale unei
comunităţi şi lege. 

- Contribuie la reputaţia, încrederea, respectul pe
care beneficiarii unei activităţi îl au faţă de instituţia
care prestează serviciul respectiv. (vezi Mercier, 1999, 
pp. 10-12). 

- Promovează o imagine pozitivă a organizaţiei.   
- Este un mijloc de reglementare a adeziunii şi

devotamentului colaboratorilor. 
- Influenţează crearea sentimentului de unicitate şi

apartenenţă pentru membrii grupului. 
- Este un cadru de referinţă în orientarea deciziilor şi

orientarea acţiunii. 
- Arată angajamentul de principiu al conducătorilor. 
- Corelează relaţiile pur contractuale cu încrederea şi

responsabilitatea. 
- Creează climatul etic, respectiv climatul în care 

acţiunile sunt percepute ca drepte.
- Ghidează comportamentul în caz de dileme etice"

(Curs Etica Prof. Mihaela Miroiu)

Credibilitate profesionala
crescuta.

Cresterea calitatii mediului
construit.

Comunicare si colaborare mai buna in cadrul
profesiei si intreprofesional.

7. AVANTAJ COMPETITIV / THE EDGE Increderea clientilor si increderea intre arhitecti.

https://www.scribd.com/doc/79460329/Curs-La-Etica-md
https://www.scribd.com/doc/79460329/Curs-La-Etica-md
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Stabilirea unui reper comun pentru 
breasla.

Imbunatatirea cadrului profesional

Cresterea calitatii arhitecturii

Eliminarea coruptiei din procesele
de avizare/lictiatii.

8. REZULTATUL VISAT / THE TEAM’S DREAM
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Always take the high road!


