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Cu asta am inceput….

Dar am schimbat aproape tot
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La Hackathon



Problema / The deal

1. PROBLEMA / THE DEAL

Evoluția pieței de arhitectură vs. număr de arhitecți 
și a numărului de firme

Evoluţia PIB-ului în construcţii: 2008 -2016

Evoluţia productivităţii medie anuale a salariaţilor cu 
normă întreagă din agenţi economici cu profil CAEN 
7111

Creșterea cifrei de 
afaceri în arhitectură

- Discrepanță între orașele mari și restul țării.
- Tarifare medie pe țară în anul 2016  - cu 

toate specialitățile de proiectare - 10 E/mp. 
Acest lucru nu reflectă realitatea de la o 
locație la alta.

Pericole - Prețul de dumping
- Concurența neloială
- Semnătura de complezență
- Stagiatura / îndrumarea de stagiu realizată 

deficitar

Problematizarea 
conceptului

- Obiectul de arhitectură ca produs
- Calitatea produsului dată de calitatea 

proiectării, a execuției și a folosirii în timp



Clienţii / The clients

2. CLIENŢII / THE CLIENTS

Cum percepem clienții?

Gradul de interes al arhitecților din România față de 
chestionarele ACE

Cui ne adresăm? Arhitecți

Lipsă de cunoaștere a responsabilităților
Focus pe profitul bazat pe câștig de moment, nu pe 
calitate a produsului de arhitectură, de aici 
probleme legate de calitate vs. cantitate

Beneficiari

Procent mare de beneficiari nu cunosc rolul 
arhitectului în procesul de edificare / folosire 
ulterioară a unei construcții

Autorități



Piaţa / The market

Cum percepem piața? General Piața neuniformă, cu educație precară în domeniul 
arhitecturii

Rezidențiale Segment în creștere ca și număr de autorizații de 
construire

Locuire colectivă Segmente cu un număr mai mic de autorizări, dar cu 
profitabilitate mare.

Birouri / Servicii

Industriale

3. PIAŢA / THE MARKET 



Calitatea în arhitectură Calitatea produsului de arhitectură nu se poate 
materializa fără câteva criterii simple:

- Calitatea proiectării
- Urmărirea de șantier
- Responsabilitatea instituțională - ISC.

Produsul / The Product

4. PRODUSUL / THE PRODUCT



Impact financiar / Financials

Analiza cu alte piete experimentate 

5. IMPACT FINANCIAR / FINANCIALS

Piața de construcții a avut o creștere de 

60% + pentru clădiri rezidențiale

Creșterea prețului de tranzactionare a 

crescut cu 20%

1,8 crestere a profitului față de anul 

2016 

2016 Valoare numerică Procent

Nr. agenți 

economici

4716 0.25%

Cifra de afaceri 1.1 miliarde de lei 0.09%

Nr. angajați 8461 0.21%

Profit 261 milioane de lei 0.30%



Impact asupra profesiei

În cadrul pieței - Diminuarea concurenței neloiale
- Reducerea impactului prețului de dumping 

asupra pieței de arhitectură
- Reducerea impactului semnăturii de 

complezență

În raport cu 
beneficiarii

- Normalizarea prestanței arhitectului față de 
beneficiar

- Diminuarea vulnerabilității arhitectului în 
fața unei piețe imature

În raport cu 
autoritățile

- Normalizarea relației cu avizatorii
- Implementarea de reglementări legale în 

beneficiul meseriei

6. IMPACT ASUPRA PROFESIEI / IMPACT



7. MODALITATE DE AUTOEVALUARE

Situaţie actuală
(premise)

Analiză
(concluzie)

Soluţie
(concept-prototip)

Aplicare - testare Rezultat

1 arhitect poate 
produce cât doi
(arhitect şi stagiar)

Timp până la 
eficientizare (curba de 
învățare)

Implementare
Analiza pe timp 
(contorizare software)

Eficienţă Profit
Timp câștigat

Preţ de dumping Nu se apreciază 
valoarea muncii

Educaţie în comunicare Câştigarea 
beneficiarului

Profitabilitate
Creşterea calităţii

Folosirea de 
software 
piratat/depăşit

Probleme de 
proiectare/ 
comunicare

Aplicarea de tehnologie 
BIM

Eficientizarea 
proiectării/ 
comunicării

Eliminare preț de dumping prin cheltuieli 
pe software

Clădiri proaste/ 
arhitectură de 
slabă calitate

Probleme care apar și 
se pot rezolva în timp

Soluții de eficientizare 
economică, 
transformare

??? Arhitectura durabila/de calitate

Dezbinare în cadrul 
profesiei

??? Actiune
(obținerea masei 
critice)

Breaslă Concurență loială, creșterea calității

Semnătură de 
complezenţă

inflatia/devalorizarea 
actului de proiectare

??? ??? ???

??? ??? Gândire conceptuală ??? Cresterea calitatii obiectului de 
arhitectură

Modalitate de autoevaluare 



DEZIDERATELE NOASTRE:

CALITATE - o constantă. A AJUNS 
PÂNĂ LA URMĂ PI-UL.

ANALIZA TREBUIE CONTINUATĂ.

COLABORARE ȘI COMUNICARE 
ÎNTRE NOI.

CONTINUAM 

PI din PIB

8. REZULTATUL VISAT / THE TEAM’S DREAM Calitate in constructii 




