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Definitie [DEX] 

 

Arhitectura  

- stiinta si arta de a proiecta si construi cladiri. 

Calitate 

_totalitatea insusirilor si laturilor esentiale in virtutea carora un 

lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri; 

-caracteristica  pozitiva, insusire buna / de calitate buna, de 

valoare 

 

Arhitectura de calitate este stiinta si arta de a proiecta si construi 

cladiri de valoare.  

 

Conceptul de calitate reflecta o abordare holistica a profesiei 

de arhitect. 

 

INVATAMANT SI 

PREGATIRE - 

SCOALA 

 

Este necesara adaptarea invatamantului de arhitectura Romanesc la 

cerintele si exigentele actuale ale practicii profesionale si a pietei de 

arhitectura. Se cere stabilirea clara a parcursului educational si a unor 

limite minime, teoretice si practice, a diferitelor etape - educatie 

universitara / stagiatura / pregatire profesionala continua. 

Dintre toate aspectele evidentiate, cea recurenta face referire la existenta 

unei discontinuitati intre pregatirea teoretica si practica profesionala. 

INVATAMANT SI 

PREGATIRE - 

STAGIATURA 

In conditiile socio-economice actuale este imposibil ca stagiatura sa 

acopere practica profesionala de arhitectura in toata complexitatea 

acesteia.  

Durata de doar 2 ani de zile pare insuficienta pentru ca un stagiar sa 

parcurga drumul de la a fi un arhitect indrumat si verificat la a fi un 

arhitect independent. De asemenea, atat pentru perioada de stagiatura, 

cat si la interviul pentru acordarea dreptului de semnatura, trebuie luata 

in considerare si posibilitatea alegerii unui drum profesional specializat, 

de nisa. 

INVATAMANT SI 

PREGATIRE – 

PREGATIREA 

CONTINUA (DPC) 

Asemenea multor cazuri similare din Europa, pare evident ca pregatirea 

profesionala continua trebuie sa fie responsabilitatea directa a fiecarui 

arhitect in parte. Acest fapt reprezinta necesitatea si dorinta arhitectului 

de a fi mereu informat, adaptat la o piata contemporana mereu in 

schimbare si prezent in mijlocul societatii pe care o influenteaza prin 

creatia sa.  

Crearea unui context in care arhitectul sa-si genereze propriul program 

de pregatire profesionala continua, bazat pe propriile cerinte, nevoi si 

afinitati in dezvoltarea profesionala proprie, este definitorie, in defavoarea 

ideii de a initia un program obligatoriu, insuficient de diversificat. De 

asemenea, trebuie retinut faptul ca programul de pregatire continua 

trebuie sa se subordoneze unui “program de dezvoltare personala 

continua” inerent necesar in conditiile tiparelor de viata contemporane 

[omul arhitect este mai mult decat profesia sa].  

 

1. PROBLEMA / THE DEAL Problema  arhitecturii de calitate este una complexa  si se extinde  mult dincolo de  relatia arhitect – proiect . 

ARHITECTURA DE CALITATE 



ARHITECTUL -  

Profesia 

Daca clientul este initiatorul proiectului, arhitectul este generatorul acestuia.  

Insa, in acest procesul de creatie si implementare se pot identifica o serie de deficiente: 

 

Limbaj si abordarea in raport cu clientul. 

Arhitectul nu stie sa calculeze costul unui proiect, nu este la curent cu preturile materialelor de constructie de pe piata pentru a-i putea recomanda clientului o 

solutie optima din punct de vedere cost-calitate. 

Se practica preturi de proiectare dumping, care reduc calitatea proiectelor.  

Semnătura decomplezență! 

Arhitectii nu sunt suficient de bine pregatiti din punct de vedere al detaliilor tehnice. Trebuie constant sa se documenteze in legatura cu materiale si metode noi 

de constructii pentru a fi la curent cu trendurile de pe piata.  

Arhitectii se ascund in spatele sintagmei: cat dai, atata face. Din cauza asta, exista diferente de tarifare foarte mari.  

Lipsa cunoasterii si aplicarii legilor in vigoare in proiecte 

ARHITECTUL - 

Proiect 

Proiectul de arhitectura este mediul de comunicare prin care informatiile sunt structurate, evaluate, verificate, avizate si transmise catre executie. 

Aspectele deficitare care tin de calitatea proiectului de arhitectura par sa fie generate de :  

 - Relaționarea cu celelalte specialitati; 

- Tema de proiectare  

- detalierea insuficienta a proiectului tehnic sau oprirea la faza DTAC 

ORGANIZATII 

PROFESIONALE 

In schema definita de echipa noastra, organizatiile profesionale au rolul activ de suport, in primul rand al arhitectilor si al profesiunii, dar si al 

beneficiarilor si al autoritatilor. Opinia generalizata a profesionistilor din Romania denunta insa lipsa unui suport real oferit membrilor în direcția 

îmbunătățirii calității în arhitectură/ urbanism. 

De asemenea, organizatiile profesionale nu promovează profesia de arhitect/ arh de calitate în rândul publicului larg si nu au o relație strânsă cu 

autoritatile in scopul rezolvarii problemelor profesionale de ordin general. 

AUTORITATILE 

PUBLICE 

Procesul de avizare foarte greoi determina concentrarea pe avizare si nu pe calitatea proiectului. 

Deficit de specialisti 

Specialistii din partea autoritatilor nu sunt de multe ori de specialitate si nu pot oferi raspunsuri pertinente arhitectilor, in conditiile in care 

legislatia in vigoare este interpretabila.  

Lipsa de responsabilitate 

Nu se respecta procedurile. 

Licitatiile pentru fonduri publice au drept conditie esentiala pretul cel mai mic. 

Autoritatea publica influenteaza in mod indirect reglarea automata a pietei libere, rezultand ca piata nu mai este influentata de competenta, 

munca, competitivitate.  
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ARHITECTURA DE CALITATE 

2. CLIENTII / THE CLIENTS Clientul, fie el privat sau public, este initiatorul proiectului de arhitectura, defineste elementele principale ale temei de 

proiectare precum si nivelul general al cerintelor de calitate.  

2.1. Invățământ și pregătire Clientul este neinformat asupra rolului arhitectului în concepția și realizarea unei construcții – nu cunoaște și nu înțelege ce înseamnă o 

arhitectură de calitate.  

Clientul (persoane fizice, juridice, inclusiv autoritățile publice), se concentrează mult mai mult asupra prețului și foarte puțin asupra calității  

proiectului/ produsului final.  

Clientul se concentrează mai mult pe imaginea finală [interior] și mai puțin asupra arhitecturii [spațiu, funcțiune, confort, durabilitate, fatade]. 

Clientul nu cunoaște procesul prin care trebuie sa treaca un proiect – dorește să înceapă construcția foarte repede. (uneori face casa și apoi 

întreabă ce trebuie să facă) 

Clientul nu respectă proiectul autorizat. 

2.2. Relația  

Arhitect - Client 

Arhitectul are datoria de a prezenta clientului: 

- tot procesul de avizare si executie a investitiei, cu rolul fiecarui specialist implicat, pana la finalizarea constructiei; 

- variante de rezolvare functionala, adaptate la componenta familiei, numarul de angajati, specificul activitatii in spatiul respectiv, 

stabilind in final o tema de proiectare, de la care se poate porni o proiectare eficienta si corecta; 

- incheierea unui contract de servicii care sa cuprinda toate serviciile oferite de arhitect si echipa coordonata de acesta in calitate de 

sef de proiect, pana la obtinerea receptiei la terminarea lucrarilor; 

- ambele parti trebuie sa respecte clauzele contractuale; 

2.3. Relația  

Organizații profesionale - 

Client 

Organizatiile profesionale trebuie sa înțeleagă interesele clienților, deoarece invesitiile realizate de acestia in mediul urban sau rural 

au impact asupra mediului construit. 

 

Sa ofere informatii/consultanta, despre procesul de proiectare si importanta existentei la baza investitiei oricarei constructii, a unui 

proiect complet cu toate fazele, pentru a limita costurile neprevazute si pierderi in procesul de executie;  

Sa mediatizeze actiunile organizatiilor profesionale, prezentare de proiecte premiate la concursuri in domeniu, emisiuni de educare 

a publicului prin discutii pro si contra, pe subiecte de arhitectura contemporana. 

2.4. Relația  

Autorități publice - Client 

Autoritățile publice, din cauza modului defectuos și foarte dificil de avizare și autorizare, trebuie să ia în considerare faptul că time is 

money pentru orice investitor (nu se incurajează investițiile).  

Lipsa transparenței în procesul de avizare.  

Există primarii care nu dau acces investitorilor sau profesioniștilor la reglementarile urbanistice. 

Autoritatile publice trebuie sa asigure suport si protectie clientului, prin consultanta in domeniul si impunerea respectarii 

reglementarilor 

 



3. UTILIZATORUL / THE MARKET 

ARHITECTURA DE CALITATE 

3.1. Învățământ și pregătire Utilizatorul evalueaza o constructie in baza: 

- unor cunostinte si a unui background cultural, care in momentul de fata lipseste.  

- confortului functional si fizic pe care il ofera spatiul  construit respectiv. 

3.2. Relația  

arhitect – Utilizator 
Subordonare sau educare? 

 

Arhitectul trebuie sa lucreze in beneficiul utilizatorului, sa-i creeze un spatiu si confort optim pentru programul functional 

proiectat.  

3.3. Relația  

Organizații profesionale – 

Utilizator 

Organizatiile profesionale ar trebui sa initieze propuneri legislative, de impunere a respectarii normelor de proiectare si 

executie, in perspectiva asigurarii protectiei utilizatorului; 

3.4. Relația  

Autorități publice – Utilizator 
Business 

Organizatiile profesionale ar trebui sa initieze propuneri legislative, de impunere a respectarii normelor de proiectare si 

executie, in perspectiva asigurarii protectiei utilizatorului; 

 



4. PROPUNEREA / THE PRODUCT  

ARHITECTURA DE CALITATE 

4.1. Învățământ și 

pregătire 

Programe de mentoriat in arhitectura  

Vizite de documentare inainte de a incepe proiectul de 

an(Universitatea poate organiza tururi la cladiri reper pentru a 

intelege functiunea, amploarea si specificul de dotari al spatiilor) 

 

Vizite de studiu pentru diverse probleme tehnice (patologia 

constructiei) - workshop-uri 

 

Studierea in scoala, cu precadere a principiilor de teoria arhitecturii, 

a programelor de arhitectura simple si de mare frecventa,  a 

detaliilor de executie, care stau la baza activitatii arhitectilor, in 

proportie de 90% din timp si problematica. 

 

Analizarea unui program de arhitectura de la amplasarea pe teren 

pana la faza finala de proiectare, incluzand lucru in echipe mixte de 

stud. Arhitecti+ stud. Ingineri de structuri si instalatii. 

4.2. Arhitect  Intelegerea clientului - adoptarea unui limbaj adecvat clientului, 

intrebari relevante pentru a descoperi ce isi doreste clientul - ce este 

calitatea in viziunea unui client? 

 

Crearea unei povesti atunci cand se explica un concept unui client 

Implicarea arhitectilor în educația primară (de la vârste fragede în 

școli) -> colaborare cu ministerul învățământului(ex. De a 

arhitectura). 

 

Are datoria de a explica beneficiarului necesitatea respectarii 

proiectului cu toate detaliile de executie elaborate si insusite de 

specialisti. 

 

Sa nu accepte solutii si modificari de proiect, care incalca legislatia 

sau produce daune altui arhitect. 
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4.3. Organizații 

profesionale 

Realizarea unei platforme online cu normative de proiectare si legi 

actualizate si structurate pe functiuni. 

Realizarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung al oraselor de 

mari dimensiuni, cu reglementari si directii de dezvoltare urbana si 

arhitecturala (OAR, RUR, cu specialisti, impreuna cu institutiile 

publice, in baza consultarii publicului). 

4.4. Autorități publice Sesizarea autoritatilor publice (ISC și poliția locală, disciplina în 

construcții) în cazul nerespectarii proiectului in etapa de executie. 

- Implicarea mai activa a autoritatilor cu rol in verificare si atestare a 

specialistilor, in verificarea procesului de proiectare si executie, de la 

autorizare pana la receptia definitiva a constructiilor. 

 

4.5. Clienți 

 

Arhitectul poate propune beneficiarului o faza preliminara, de studiu 

de solutie sau studiu de fezabilitate, care sa includa studiu de 

volumetrie, de fatade, functional, de amplasare pe sit (plan de 

situatie), bugetare in functie de tipurile de material folosite, estimare 

timp, optimizare pret-calitate cu scopul de a ajuta clientul.  

4.6. Utilizatori 

 

Campanie de PR, pentru promovarea calitatii mediului in care oamenii 

traiesc.   

Ateliere de constientizare din partea arhitectilor(ex. Cum se 

construieste o casa? De ce trebuie sa tin cont? Ce este calitatea?) 

Publicul trebuie informat si implicat real in constructii cu impact 

asupra orasului, de catre administratia publica si de catre OAR.  



 
 

 
 
 
•Cresterea complexitatii procesului de proiectare 
 
•Responsabilizarea arhitecților 
 
•Cresterea impactului economic atat asupra breslei 
arhitectilor cat si a societatii in ansamblul ei. 
 
•Crestere a competitivitatii o dată cu cresterea 
calitatii arhitecturii. 
 
•Lipsa competitivității față de piața externă în 
momentul actual – trebuie ridicat nivelul calitatii 
arhitecturii la noi in tara. 
 
•Existenta unei tarifari minime poate creste 
competitivitatea. 
 
•Coruptia la nivelul autoritatilor publice distruge 
competitivitatea. Daca procesul de avizare ar fi 
transparent, rapid si clar, aceste aspecte ar creste 
competititvitatea si calitatea arhitecturii.  
 

6. IMPACT ASUPRA PROFESIEI / IMPACT Inserati o descriere sumara / un paragraf pentru abstract aici / Lorem ipsum Lorem Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum s 
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7. AVANTAJ COMPETITIV / THE EDGE 

ARHITECTURA DE CALITATE 

 
 
 
 
S(strenghts) 
 
-creste calitatea vietii; 
-adauga plus de valoare mediului construit; 
-imbunatateste imaginea urbana; 
-are o durata mai mare de viata; 
 

 
 
 
 
W(weaknesess) 
 
-nu este inteleasa de publicul larg; 
-este greu de definit si de apreciat; 
 

 
 
 
 
 
 
Crestere a competitivitatii o dată cu 
cresterea calitatii arhitecturii. 
 
Nu suntem competitivi cu piata 
externa in momentul actual, trebuie 
ridicat nivelul calitatii arhitecturii la 
noi in tara. 
 
Existenta unei tarifari minime poate 
creste competitivitatea. 
 
Coruptia la nivelul autoritatilor 
publice distruge competitivitatea. 
Daca procesul de avizare ar fi 
transparent, rapid si clar, aceste 
aspecte ar creste competititvitatea si 
calitatea arhitecturii.  

 
 
 
O(opportunities) 
 
-impact economic pozitiv pe termen lung; 
-necesita costuri de intretinere mai mici; 
-este usor de promovat; 
-atrage utilizatori; 
 

 
 
 
T(threats) 
 
-necesita o colaborare si o comunicare mai 
asumata intre specialitati; 
-necesita mai mult timp; 
-implica costuri mai ridicate 
 



8. REZULTATUL VISAT / THE TEAM’S DREAM Inserati o descriere sumara / un paragraf pentru abstract aici / Lorem ipsum Lorem Lorem 
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In mod evident, în Romania, o arhitectură de calitate este, de cele 
mai multe ori, un deziderat  imposibil de atins.  
 
Factorii principali implicați cu consecinte negative sunt:  
 
•educatia arhitecturala si informarea precara a beneficiarilor,  
 
•pregatirea deficitara a proiectantilor,  
 
•conditiile socio-economice,  
 
•legislatia deficitara, vaga si uneori contradictorie. 
 
Temele majore care reies din analiza efectuata sunt  :  
 
•Relatia dintre investitia in proiectare si calitatea arhitecturii si a 
proiectului de arhitectura 
 
•Responsabilizarea tuturor factorilor implicati  
 
•Problema comunicarii intre actorii discutati 
 
•Perioada de timp acordata proiectarii este definitorie  
 
•Problema informarii si educatiei arhitectului/verificatorului, 
clientului si autoritatilor  
 
•Solutionarea problemelor legislatiei deficitare a regulamentelor in 
vigoare si a normativelor uneori contradictorii 
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