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I N T R O  
Studiul Absolvenţi de arhitectură pe 
piaţa muncii a fost realizat datorită 
nevoii de a răspunde la câteva întrebări 
referitoare la accesul în profesia de 
arhitect și mai ales pentru a produce un 
instrument de apreciere a stării profesiei 
și prin prisma percepţiilor și 
comportamentelor arhitecţilor din 
perioada de început a carierei. 
Întrebările cele mai frecvente care se 
pun referitor la tinerii arhitecţi 
chestionează calitatea formaţiei 
universitare pe care o primesc în 
universităţile românești și mai ales 
adecvarea acestei formaţii la realităţile 
mediului în care se profesează ca 
arhitect în România. Calitatea mediului 
construit din România este percepută ca 
fiind în continuă scădere, noile 
construcţii ajungând mai rar la nivelul de 
calitate arhitecturală al clădirilor mai 
vechi, indiferent dacă luăm în 
considerare ultima perioadă de mare 
creștere sau recenta prăbușire a pieţei 
construcţiilor, așa cum este relevată de 
alte studii. 

!
Șerban Ţigănaș, președintele OAR	  

!
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“Un mediu de calitate înaltă este o 

caracteristică esenţială a unei 

societăţii civile solide, active şi 

funcţionale.” 

!
POLITICA PENTRU ARHITECTURĂ 

2010-2015. Cultura mediului construit și 
caliatatea vieţii ! !



P U N C T  D E  P O R N I R E  
!
Studiul Absolvenţi de arhitectură pe piaţa muncii a 
fost realizat datorită nevoii de a răspunde la câteva 
întrebări referitoare la accesul în profesia de arhitect și 
mai ales pentru a produce un instrument de apreciere 
a stării profesiei și prin prisma percepţiilor și 
comportamentelor arhitecţilor din perioada de 
început a carierei. Întrebările cele mai frecvente care 
se pun referitor la tinerii arhitecţi chestionează 
calitatea formaţiei universitare pe care o primesc în 
universităţile românești și mai ales adecvarea acestei 
formaţii la realităţile mediului în care se profesează ca 
arhitect în România.  

Calitatea mediului construit din România este 
percepută ca fiind în continuă scădere, noile 
construcţii ajungând mai rar la nivelul de calitate 
arhitecturală al clădirilor mai vechi, indiferent dacă 
luăm în considerare ultima perioadă de mare creștere 
sau recenta prăbușire a pieţei construcţiilor, așa cum 
este relevată de alte studii.  

Nemulţumirile faţă de calitatea mediului construit vin 
atât din partea cetăţenilor din ce în ce mai critici faţă 
de felul în care se dezvoltă localităţile, cât și din 
partea unor reprezentanţi ai mediului politic, dar mai 
intens dinspre profesioniștii implicaţi în procesele 
construirii. Observaţiile critice referitoare la cum se 
construiește arată o creștere a interesului societăţii 
pentru domeniu și o conștientizere a importanţei 
calităţii mediului construit pentru viaţa oamenilor. Se 
pune și întrebarea cât din această stare se datorează 
și este influenţată de pregătirea absolvenţilor în 
facultăţi. Această situaţie este importantă datorită 
posibilităţilor care se deschid pentru a discuta și 
propune modalităţi de schimbare a cadrului procesual 
al construirii în România pe baze argumentate, 
pornind de la o bună cunoaștere a fenomenelor. 	  

!
!
 

“Iniţiativele menite a încuraja 

angajamentele studenţilor și ale 

personalului didactic, prin expoziţii, 

conferinţe și dezbateri, vor stimula 

dezvoltarea unei înţelegeri mai 

aprofundate a arhitecturii și a 

mediului construit urban și rural.” 

!
POLITICA PENTRU ARHITECTURĂ 

2010-2015. Cultura mediului 
construit și caliatatea vieţii !
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!
Facultăţile de arhitectură din cadrul universităţilor 
românești se confruntă cu dificultăţile generale ale 
sistemului educaţional dar și cu probleme specifice 
orientării tinerilor către profesia de arhitect. Modul în 
care sunt capabile să anticipeze sau să reacţioneze la 
schimbările din piaţă dar mai ales relaţia permanentă 
cu nevoile acestei pieţe are nevoie de o abordare 
bazată pe o observare continuă și analiză profundă. 
Acesta este scopul studiului de faţă, care dincolo de 
nevoia de a ne cunoaște profesia sub toate aspectele 
ei oferă pentru prima dată în România un material 
destinat facultăţilor de profil. Acestea trebuie să 
constate și să discute problemele calitative și 
cantitative ale strategiilor și programelor lor. Se 
deschide posibilitatea de a face comparaţii între școli 
și regiuni și de a consolida colaborările necesare 
dintre mediul universitar și cel profesional, atât de 
important pentru pregătirea arhitecţilor sub aspectul 
dobândirii experienţei profesionale.  

În perioada anterioară schimbărilor din 1989, perioadă 
în care școala românească de arhitectură a fost foarte 
bine cotată internaţional prin prestaţiile absolvenţilor 
săi din generaţiile respective, strategia educaţională a 
fost aceea de a ignora în mare măsură abordarea 
sectorului construcţiilor de către statul centralist și de 
dictatura aflată în cea mai influentă fază asupra 
mediului construit.	  

!
!
 

“Educaţia referitoare la arhitectură, 

peisaj și mediu trebuie să facă parte 

din curricula instituţiilor 

specializate.” 

!
POLITICA PENTRU ARHITECTURĂ 

2010-2015. Cultura mediului 
construit și caliatatea vieţii ! !
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!
Școala de arhitectură a creat deliberat o detașare de 
realitatea românească proximă și o conectare la 
problemele universale ale arhitecturii, o oază de 
formare a arhitecţilor cu privirile îndreptate către 
lumea occidentală și mult mai puţin către practica pe 
care urmau să o desfășoare în institutele de proiectare 
socialiste. Această detașare s-a prelungit oarecum și 
după 1989, păstrându-se aspiraţia de universalitate a 
pregătirii, dar s-a adâncit astfel o inadecvare a 
pregătirii din facultate cu cea a rolului pe care 
absolvenţii urmează să îl joace în construirea din 
România. Aceste fenomene trebuie apreciate just, fără 
a fi considerate de liderii facultăţilor, de cei care sunt 
implicaţi și responsabili de direcţiile pe care le 
imprimă școlilor, ca un reproș adus muncii lor.  

Ordinul Arhitecţilor din România a generat această 
cercetare pentru a o oferi mediului universitar ca 
material de construcţie pentru transformările 
necesare în domeniul formării arhitecţilor. Mai mult, 
studiul nu este doar un portret al ultimilor ani în 
comparaţie, ci oferă atașat un instrument de 
monitorizare care va fi aplicat fiecărei noi promoţii 
pentru a evalua schimbările care pot surveni în 
legătură cu așteptările absolvenţilor și ale 
angajatorilor lor, cu decalajele dintre regiuni și cu 
ceea ce numim capacitatea de absorbţie a 
absolvenţilor de către piaţa românească.  

Calitatea arhitecturii din România este cel mai 
important subiect și cel care se află la confluenţa 
tuturor misiunilor pe care le îndeplinește OAR. Există 
o legătură indiscutabilă între pregătirea universitară a 
arhitecţilor și calitatea mediului construit influenţată 
de practica acestora. Dacă această calitate este 
apreciată ca fiind extrem de problematică în România 
ultimelor două decenii însemnă că există o 
componentă a formării profesionale care trebuie 
reconsiderată. 

!
!
 

“Calitatea arhitecturii demonstrează 

potenţialul creator al cetăţenilor şi 

creează o moştenire etică şi estetică 

unică de la generaţia prezentă către 

generaţiile viitoare.” 

! !
POLITICA PENTRU ARHITECTURĂ 

2010-2015. Cultura mediului 
construit și caliatatea vieţii ! !
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România are nevoie de absolvenţi pregătiţi pentru 
problemele românești la standarde europene. În ultimii 
ani numărul tinerilor arhitecţi care optează pentru a 
profesa în alte ţări este în creștere substanţială și 
integrarea lor în mediile către care se îndreaptă 
sugerează că sunt pregătiţi și capabili să o facă. Cu 
toate acestea arhitectura românească este 
nesemnificativă ca export în Europa sau altundeva, 
deși costurile pe care le pot oferi firmele românești 
sunt foarte competitive. Ce se întâmplă cu arhitectura 
din România? Avem convingerea că școlile de 
arhitectură trebuie să își pună foarte serios problema 
contribuţiei la o redresare a calităţii arhitecturii noi ca 
nivel general și nu numai prin excepţii, la o utilizare 
benefică a patrimoniului arhitectural și la structurarea 
gândită a localităţilor. Ordinul Arhitecţilor din România 
își propune să dezvolte aceste colaborări și să 
contribuie la organizarea relaţiei formare - practică 
atât în timpul studiilor universitare cât și după, prin 
stagiatură și formarea profesională continuă a 
arhitecţilor.  

Cercetarea Absolvenţi de arhitectură pe piaţa muncii 
este o poartă deschisă pentru dialog și colaborare. 
Reușita acestei colaborări este o miză pe termen lung 
a căror rezultate le vom monitoriza în continuare. 
Ceea ce va trebui să ne preocupe tot mai mult va fi 
dincolo de pregătirea arhitecţilor în școlile de 
arhitectură, va trebui să pregătească integrarea 
acestora în cadrul profesiilor construirii, deci se va 
putea extinde la relaţiile de formare dintre aceste școli 
și facultăţile cu profil ingineresc dar și cele din 
domeniul artelor, economiei și știinţelor sociale. Avem 
convingera că provocarea pe care arhitecţii o 
consolidează și prin acest studiu este de cea mai mare 
importanţă, motiv pentru care vom deschide dialogul 
prin transparenţă și apel la spaţiul public.  

!
Șerban Ţigănaș, președintele OAR	  

!

“Politica arhitecturii din România 

trebuie sa fie susţinută de patru 

piloni – pilonul social (constituit în 

jurul spaţiului social, al conştiinţei 

valorii lui şi rolului său educativ); 

pilonul economic (bazat pe ideea de 

durabilitate, care ia în calcul întregul 

ciclu de viaţă al construcţiilor); 

pilonul mediului (primordial pentru 

supravieţuirea şi sănătatea 

societăţii); pilonul cultural 

(generator de identitate, calitate, 

diversitate, bucurie şi resurse).” 

!
POLITICA PENTRU ARHITECTURĂ 

2010-2015. Cultura mediului 
construit și caliatatea vieţii ! !
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O B I E C T I V E 
‣ Realizarea unei metodologii de 

monitorizare si evaluare a 
traseului profesional al 
absolvenţilor de arhitectură 

‣ Evaluarea situaţiei profesionale a 
absolvenţilor de arhitectură: 
activităţi şi condiţii de muncă, 
satisfacţia faţă de activitatea 
profesională şi locul de muncă. 

‣ Identificarea și analiza opiniilor 
absolvenţilor privind condiţiile 
de studiu, competenţele şi 

expertiza dobândită pe perioada 
studiilor, programele de studiu 
absolvite. 

‣ Identificarea și analiza opiniilor 
angajatorilor privind 
competenţele şi expertiza 
absolvenţilor; evaluarea 
programelor de studiu de către 
angajatori. 

‣ Evaluarea modului în care 
facultăţile de profil acoperă 
cerinţele necesare exercitării 
profesiei în viaţa reală. 

!10



M E T O D O L O G I E  
Mixul metodologic utilizat în derularea studiului a presupus o componentă cantitativă, 
ce a constant în derularea a două anchete sociologice în rândul celor două populaţii de 
referinţă: 

‣ Absolvenţi de arhitectură din ultimii 10 ani (2004-2013), 

‣ Angajatori ai absolvenţilor de arhitectură din ultimii 10 ani. 

Eșantioanele obţinute sunt probabiliste, fiind reprezentative pentru aceste populaţii. 
Volumele lor sunt de 

‣ 504 absolvenţi, eșantion ce admite o marjă maximă de eroare de ±4,1%, pentru 
un nivel de confidenţă de 95%, luând în considerare o populaţie totală de circa 
3.800 de absolvenţi, 

‣ 407 angajatori, eșantion ce admite o marjă maximă de eroare de ±4,6%, 
pentru un nivel de confidenţă de 95%, luând în considerare o populaţie totală 
de circa 3.500 de angajatori. 

Culegerea datelor s-a realizat: 

‣ Online, pentru eșantionul de absolvenţi, 

‣ Telefonic, pentru eșantionul de angajatori, 

în perioada 7-31 martie 2014. 

!
Din cauza ratelor inegale de răspuns, datele privind absolvenţii au fost ponderate în 
raport cu structura lor la nivelul anului de absolvire și al centrului universitar. 

!
Componenta calitativă a studiului a constat în realizarea a 8 focus-grupuri și 42 
interviuri individuale semi-structurate cu reprezentanţii acelorași populaţii, distribuite 
astfel: 

‣ 24 de interviuri cu absolvenţi (19 angajaţi în domeniul arhitectură, 5 în alte 
domenii) 

‣ 18 interviuri cu angajatori (14 firme de arhitectură, 4 firme în alte domenii) 

‣ 4 focus grupuri absolvenţi (Cluj, Iași, Timișoara, București). 

‣ 4 focus grupuri angajatori (Cluj, Sibiu, Iași, București) 

!
!
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STRUCTURA EȘANTIONULUI DE ABSOLVENŢI DE ARHITECTURĂ !

!!

Categoria Procente

Gen
Masculin 43%

Feminin 57%

Anul absolvirii

2004-2006 20%

2007-2009 26%

2010-2011 29%

2012-2013 24%

Centrul universitar

București 44%

Cluj-Napoca 24%

Iași 12%

Timișoara 17%

Alt centru universitar 3%

Statut ocupaţional

Normă întreagă 82%

Jumătate de normă 5%

Ocazional 8%

Nu lucrez 5%
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STRUCTURA EȘANTIONULUI DE ANGAJATORI 

!

Categoria Procente

Anul înfiinţării

până în 2000 19%

2001-2005 39%

2006-2008 35%

După 2008 7%

Număr de angajaţi

1-4 angajaţi 59%

5-10 angajaţi 29%

11-24 angajaţi 7%

25-49 angajaţi 3%

50-99 angajaţi 1%

100 angajaţi și peste 1%

Cifră de afaceri

Maxim 500 mii de lei 72%

500 de mii-1 milion lei 14%

1-1,5 milioane lei 6%

1,5-2 milioane lei 4%

2-5 milioane lei 4%

peste 5 milioane lei 2%

Din cauza ratelor inegale de răspuns, datele privind absolvenţii au fost ponderate în raport cu 
structura lor la nivelul anului de absolvire și al centrului universitar. 
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A B S O L V E N Ţ I  
Aspecte generale !
Dacă luaţi în considerare toate aspectele vieţii dvs. din ultimul timp, în ce măsură 
sunteţi mulţumit de ea? !
!
!

!!
!

Media=6,6

-8 %

0 %

8 %

15 %

23 %

30 %

total nemulţumit 3 5 7 9 nu știu, nu răspund

-1 %

5 %

10 %

23 %24 %

11 %11 %

6 %

4 %
3 %

2 %
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Dacă vă gândiţi la piaţa serviciilor de arhitectură, cum apreciaţi numărul actual de 
arhitecţi din România? 

!
O analiză a satisfacţiei relative, la nivelul principalelor subpopulaţii ne indică o diferenţă 
semnificativă între absolvenţii din generaţiile 2004-2005, cu un nivel de mulţumire de 7,3, și 
absolvenţii generaţiei 2012-2013, cu un nivel de 6,3. De asemenea, arhitecţii care lucrează cu 
normă întreagă sunt semnificativ mai mulţumiţi decât cei aflaţi într-o situaţie ocupaţională 
incertă. Și nivelul de venit e un predictor al satisfacţiei, cei cu venituri de sub 2.000 lei lunar 
fiind semnificativ mai nemulţumiţi decât ceilalţi arhitecţi.  

!

nu știu 
17,5 %

sunt mult prea pu
1,3 %

sunt prea pu
4,7 %

sunt atâ
19,2 %

sunt prea mul
36,9 %

sunt mult prea mul
20,4 %
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57% dintre absolvenţii de arhitectură din ultimii 10 ani consideră că pe piaţa din România 
activează prea mulţi arhitecţi. Doar unul din 5 absolvenţi consideră echilibrat raportul dintre 
numărul de absolvenţi și capacitarea pieţei și doar 6% dintre aceștia consideră corpul 
arhitecţilor ca fiind subdimensionat în raport cu cerinţele pieţei. 

Fără a identifica diferenţe foarte mari, remarcăm o tendinţă a arhitecţilor bucureșteni, fie că 
au absolvit facultatea în București, fie că sunt stabiliţi în capitală, de a considera piaţa muncii 
ca fiind mai saturată, în comparaţie cu arhitecţii din provincie. De asemenea, absolvenţii care 
activează în alte domenii sau care nu lucrează consideră într-o mai mare măsură că numărul 
arhitecţilor este mai mare decât poate să integreze piaţa serviciilor de profil. 

!
!
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!
Condiţiile de studiu !
Cum evaluaţi următoarele condiţii de studiu care v-au fost oferite pe parcursul 
studiilor universitare? !!

!

foarte slabe

2

3

4

foarte bune

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4 %4 %2 %3 %

37 %

7 %

36 %

4 %

25 %

10 %

6 %

21 %

10 %

12 %

28 %

20 %

11 %

14 %

32 %

25 %

20 %

9 %

10 %

32 %

39 %

15 %

5 %

13 %

42 %

29 %

13 %

3 %

Calitatea predării, sub aspectul pregătirii cadrelor didactice
Calitatea predării sub aspectul conţinutului cursurilor
Accesul la literatura de specialitate
Dotarea bibliotecilor
Structura și organizarea programului de studii
Utilitatea practică a conţinutului cursurilor
Oportunităţile de participare la stagii de practică la nivel internaţional
Dotarea cu echipamente și instrumente pentru practică/ateliere/ore specialitate/laboratoare/seminarii
Calitatea echipamentelor și instrumentelor pentru activitatea practica (laborator/atelier)
Accesul la echipamente tehnice (calculatoare, instrumente de măsurare, etc.)
Oportunităţile de participare la stagii de practică în cadrul unor firme/companii recunoscute în domeniu

!17



În ce măsură consideraţi că pregătirea profesională dobândită în facultate a fost adecvată 
activităţii dvs. profesionale desfășurate în primii 2 ani după absolvire? !

Evaluarea condiţiilor de studiu indică un plus de apreciere pozitivă în privinţa calităţii predării 
și a accesului la literatura de specialitate, în timp ce posibilitatea de a pune în practică cele 
învăţate dar și accesibilitate și calitatea echipamentelor tehnice reprezintă puncte nevralgice 
ale pregătirii universitare a arhitectului. 

Sintetizând toţi cei 11 itemi testaţi prin analiză factorială, rezultă 3 dimensiuni, didactică 
(calitatea și conţinutul predării), materială (dotarea și accesul la resurse educaţionale) și 
practică (oportunitatea unor stagii de formare/activitate la firme de profil). Valorile variază 
de la -1 la 1, unde -1 reprezintă o evaluare negativă maximă, 1 reprezintă o evaluare pozitivă 
maximă iar 0 reprezintă valoarea medie a eșantionului.  

în foarte mică măsură 
0,047

în mică măsură 
0,244

așa și așa 
0,391

în mare măsură 
0,237

în foarte mare măsură 
0,08

!18



Scorurile medii ale celor 3 dimensiuni (didactică, materială și practică), la nivelul principalelor subpopulaţii (media, la nivelul 
eșantionul este 0, un scor negativ semnifică o evaluare critică în raport cu media și un scor pozitiv semnifică o evaluare pozitivă 
în raport cu media) 

!
Diferenţe semnificative apar în privinţa dimensiunii didactice între 

‣ Arhitecţii din București și cei din celelalte provincii, în special arhitecţii din Cluj-
Napoca, ultimii fiind mai critici în raport cu calitatea actului educaţional. 

În privinţa dotării materiale, diferenţele sunt identificate 

‣ între generaţia 2012-2013 și celelalte (absolvenţii recenţi sunt mai critici în raport cu 
dotarea facultăţilor, decât cei mai vechi),  

‣ între absolvenţii din Cluj și Timișoara, pe de-o parte și cei din celelalte centre 
universitare, pe de altă parte, primii evaluând de o manieră mai critică dotarea 
materială de care s-au bucurat pe parcursul facultăţii, 

În privinţa oportunităţilor practice, nu mai identificăm diferenţe semnificative statistic între 
centrele universitare ci între arhitecţii cu un venit mic și un status ocupaţional incert și cei cu 
un venit mediu. Așa cum se observă și în harta următoare, nici la nivel regional nu apar 
diferenţieri în privinţa percepţiei oportunităţilor de stagiu, singurul aspect de menţionat fiind 
percepţia pozitivă a arhitecţilor stabiliţi în străinătate în privinţa oportunităţii stagiilor (stagii 
care, probabil, au fost tocmai cauza stabilirii în altă ţară). 

!

Didactică Materială Practică
2004-2005 0,10 0,12 -0,16
2006-2007 0,04 0,23 -0,03
2008-2009 0,14 0,01 0,23
2010-2011 -0,19 0,07 0,00
2012-2013 -0,02 -0,30 -0,04
București 0,07 0,28 -0,07
Cluj-Napoca -0,28 -0,48 0,06
Iași -0,17 0,17 0,02
Timișoara 0,10 -0,74 -0,09
lucrez cu normă întreagă 0,01 0,01 0,03
lucrez cu jumătate de normă sau ocazional -0,16 -0,12 -0,29
alta situatie 0,08 0,06 0,06
arhitectură -0,07 -0,01 0,00
arhitectură de interior, design, urbanism, peisagistica 0,34 0,12 0,05
alt domeniu 0,26 -0,07 0,01
alta situatie 0,24 0,49 -0,16
maxim 2.000 lei -0,08 -0,08 -0,14
2.001-3.000 lei 0,10 0,03 0,23
3.001-5.000 lei 0,31 0,29 0,15
peste 5.000 lei -0,09 -0,16 0,09
Bucuresti 0,12 0,29 -0,05
Cluj-Napoca -0,45 -0,47 0,07
Iasi -0,32 0,20 0,07
Timisoara 0,10 -0,77 0,01
Alt oras mare, resedinta de judet 0,04 -0,09 0,05
Alt oras mai mic 0,07 -0,01 -0,07

Dimensiunea

Localitatea de 
rezidenta

Anul 
absolvirii

Centrul 
universitar

Status 
ocupațional

Domeniul de 
activitate

Nivelul de 
venit
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Scorurile medii ale celor 3 dimensiuni (didactică, materială și practică), la nivel regional !
Adecvarea pregătirii profesionale a absolvenţilor la cerinţele din primii doi ani de activitate e 
una evaluată median, “așa și așa”, de aproape 40% dintre absolvenţi iar raportul dintre cei 
care consideră pregătirea adecvată în mare și foarte mare măsură (33%) și cei care o 
consideră pregătirea adecvată în mică și foarte mică măsură (29%) este echilibrat. 

Identificăm diferenţe de evaluare în privinţa adecvării pregătirii profesionale între: 

‣ generaţiile din 2004 și 2005 și generaţiile mediane (2006-2009), primele percepând 
o mai mare adecvare a pregătirii profesionale la cerinţele activităţii desfășurate;  

‣ centrele universitare Cluj și București, absolvenţii din Cluj considerând pregătirea 
profesională ca fiind mai adecvată decât colegii lor bucureșteni; 

‣ cei specializaţi în design, peisagistică, urbanism și ceilalţi, primii considerând că 
pregătirea lor profesională a fost mai puţin adecvată activităţii din primii doi ani de 
activitate; 

Dar regăsim o asociere ridicată între evaluarea adecvării nivelului de pregătire profesională și 
percepţia dimensiunii didactice. 

!
!

!
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în foarte mare 
măsură

în mare 
măsură așa și așa în mică 

măsură
în foarte mică 

măsură
dimensiunea didactică -0,95 -0,43 0,02 0,55 0,81
dimensiunea materială -0,22 -0,03 -0,12 0,26 0,21
dimensiunea practică -0,24 -0,32 0,04 0,23 0,55

Scorul percepţiei celor trei dimensiuni, în raport cu percepţia nivelului de adecvare a pregătirii profesionale !
Așa cum se poate observa, măsura adecvării pregătirii profesionale la cerinţele concrete ale 
profesiei este, în cea mai mare măsură, rezultanta percepţiei (și implicit a existenţei) unui act 
educaţional de calitate. 

!
!



!
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii despre cursurile urmate în 
facultate? 

!
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? 

parţial dezacord

total dezacord

parţial de acord

total de acord

-60 % -23 % 15 % 53 % 90 %

4 %

-18 %

12 %

45 %

-10 %

-32 %

24 %

36 %

-14 %

-24 %

41 %

42 %

-3 %

-15 %

Se pune prea mult accentul pe aspectele teoretice, neglijându-se aplicarea lor în practică
Se acordă prea multă importanţă memorării
Informaţia oferită în cursuri nu este foarte utilă atunci când profesezi
Informaţia oferită în cursuri este de actualitate

parţial dezacord

total dezacord

parţial de acord

total de acord

-80 % -35 % 10 % 55 % 100 %

-0,374

-38 %

-19 %

-30 %

-17 %

33 %

-8 %

-19 %

32 %

-2 %

-10 %

60 %

30 %

-2 %

-6 %

84 %

14 %

-1 %

-2 %

Este util pentru pregătirea lor ca studenţii să petreacă perioade de studii în cadrul unor companii/organizaţii
Este util pentru pregătirea lor ca studenţii să petreacă perioade de studii la alte universităţi
Oferta educaţională a facultăţii ar trebui să se modifice în funcţie de nevoile pieţei muncii
Stagiile de practică au fost de un real folos pentru pregătirea mea.
Nu am avut dificultăţi în a găsi un loc de muncă după absolvire 
Nu am avut dificultăţi în a găsi locul de muncă pe care mi-l doresc după absolvire
În timpul facultăţii obţinut toate abilităţile și competenţele de care voi avea nevoie la locul de muncă
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În opinia majorităţii absolvenţilor de arhitectură din ultimii 10 ani, formarea universitară pune 
prea mult accentul pe aspectele teoretice ale disciplinei, acordându-se o importanţă prea 
mare memorării. Există o percepţie relativ echilibrat distribuită atât în privinţa utilităţii 
informaţiilor transmise în perioada studiilor raport la practica profesiei după absolvire, cât și 
în privinţa actualităţii acestei informaţii. 

O analiză pe subpopulaţii ne indică diferenţe perceptuale semnificative, în privinţa 
conţinutului educaţional, între: 

‣ absolvenţii din Cluj-Napoca și cei ceilalţi arhitecţi, primii considerând într-o mai mare 
măsură că informaţia nu e de actualitate, se pune accentul pe memorarea ei; 

‣ absolvenţii din Timișoara și cei ceilalţi arhitecţi, primii considerând că facultatea a pus 
un mai mare accent pe dimensiunea teoretică; 

‣ absolvenţii de arhitectură și absolvenţii altor specializări, primii considerând că se 
pune prea mult accentul pe latura teoretică; 

Stagiile de practică în organizaţiile din câmpul profesional sau în alte universităţi sunt 
apreciate ca fiind foarte utile pentru studenţi. Articularea învăţământului universitar cu 
nevoile pieţei muncii e considerată ca fiind importantă, în condiţiile în care aproape jumătate 
dintre absolvenţi menţionează dificultăţi în obţinerea unui loc de muncă. Doar un sfert dintre 
absolvenţi consideră că au primit, în perioada studenţiei, toate abilităţile și competenţele 
necesare profesării. 

Principalele concluzii rezultate din ancheta structurată (chestionare) sunt susţinute în 
totalitate de informaţiile rezultate în urma interviurilor. Astfel, dacă datele de anchetă au 
arătat că cvasi-totalitatea respondenţilor apreciază utilitatea activităţilor practice realizate în 
firme și aproape 90% dintre absolvenţi consideră necesară adaptarea programei educaţionale 
la nevoile pieţei muncii, interviurile și focus grupurile au evidenţiat un deficit al școlii în ceea 
ce privește transferul de cunoștinţe și formarea de competenţe practice necesare în 
activitatea profesională a absolvenţilor.  
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!
“Nu se pune accent pe partea tehnică, lipsesc cunoştinţe tehnice, şi din cauză că nu eşti cu 
adevărat ancorat în realitate, e dificilă colaborarea cu inginerii şi cu structuriştii.”(interviu 
absolvent) 

“Studenţii nu sunt duşi suficient de mult pe şantier, ar trebui făcute mai multe activităţi 
practice în timpul şcolii.” (interviu absolvent) 

“Există o ruptură între facultate și activitatea profesională reală. Ar trebui să se mizeze pe o 
abordare mai practică a disciplinelor studiate în timpul şcolii, să se facă mai multă practică 
pentru ca studenţii să vadă ce înseamnă într-adevăr realitatea.” (interviu absolvent). 

“Partea practică... învăţam niste structuri... îmi amintesc că invăţam despre armături, dar nu 
vazusem o armătură până atunci. E adevarat, facultatea ne- a invăţat să fim autodidacţi, dar 
multe lucruri chiar nu le-am vazut, nu stiam cum să le legăm. E foarte simplu să duci niște 
studenţi pe șantier si să le explici.” (interviu absolvent). 

Altă problemă menţionată frecvent în interviuri privește absenţa (sau insuficienţa) 
activităţilor realizate în echipă (proiecte de grup). Sistemul educaţional este apreciat ca fiind 
nerealist, pentru că pune accent pe proiecte individuale, în timp ce munca propriu-zisă de 
arhitect, mai ales în cazul lucrărilor mari (privilegiate ca lucrări de proiectare în perioada 
studiilor) presupune obligatoriu munca de echipă. 

!
!
!
!
!
!
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Ce aspecte (discipline, competenţe, abilităţi) consideraţi că au fost acoperite 
insuficient de programa de învăţământ, în timpul facultăţii?  
(răspuns multiplu, întrebare deschisă) !

Cunoștinţele privind legislaţia și cadrul normativ de profesare, cele privind managementul, 
activităţile practice și competenţele digitale reprezintă aspecte considerate a fi mai puţin 
aprofundate pe parcursul anilor de studiu. Rezultatele anchetei sunt susţinute de interviurile 
și focus grupurile realizate. 

Legislatie, cadru normativ

Practica, activitate practica

Management, leadership

Competente digitale, utilizarea de aplicatii, software

Comunicare, relationare

Materiale de constructii

Proiectare

Coordonare multidisciplinara

Practica de santier

Detalii tehnice

Detalii de arhitectura

Negociere, vanzari

Intocmirea documentatiei, avizelor

Filosofia, istora arhitecturii

Aspecte financiare, economice, de cost

Urbanism, politici urbane

Structura, etapizarea proiectelor

Diverse arhitecturi de ramura

Structuri

Finisaje

Design

Creativitate, inovativitate

Conceptualizarea

Munca in echipa

Restaurare

Studiul formei

Fizica constructiilor

Altceva

NS/NR

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

1 %

22 %

1 %

2 %

3 %

3 %

4 %

4 %

4 %

4 %

5 %

5 %

6 %

6 %

7 %

7 %

7 %

8 %

8 %

8 %

9 %

11 %

12 %

13 %

16 %

19 %

21 %

24 %

34 %
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da 
0,636

nu 
0,364

Sunt aspecte (discipline, competenţe, abilităţi) care vă sunt foarte utile în 
activitatea profesională dar nu au fost deloc acoperite de programa de învăţământ, 
în timpul facultăţii? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dacă da. Ce aspecte (discipline, competenţe, abilităţi)? (răspuns multiplu, întrebare 

cursuri de antreprenoriat/ management/ marketing
abilitati de comunicare/ relationare/ prezentare

cursuri de legislatie/ normative de proiectare
abilitati practice

abilitati de lucru cu software-uri de proiectare/ vizualizare digitala
cursuri de intocmire documentatii/ obtinere avize/ autorizatii

abilitati de vanzare/ negociere
cursuri despre materialele de constructii si tehnologiile noi

arhitectura de ramura
cursuri de economie
cursuri de proiectare

cursuri de psihologie/ sociologie
abilitati de lucu in echipa multidisciplinara

cursuri de design de detaliu (arhitectura/ constructii/ executie)
cunostinte de cadastru/ urbanism

cursuri de creativitate
cursuri de etica, istorie
cursuri de limbi straine

cursuri de restaurare/ reabilitare
cursuri de conceptualizare

altceva

0 % 9 % 18 % 26 % 35 %

18 %
1 %
2 %
2 %
2 %
3 %
3 %

6 %
6 %
6 %
7 %
8 %

9 %
9 %
10 %

14 %
16 %
16 %

20 %
25 %

32 %
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Peste două treimi dintre absolvenţi consideră că există discipline sau competenţe importante 
pentru profesie care nu au fost acoperite de programa universitară. Remarcăm un clivaj 
perceptual între absolvenţii din Cluj-Napoca și cei din București, primii considerând în 
proporţie de 74% că programa universitară a fost una lacunară, în timp ce doar 54% dintre 
colegii lor au susţinut aceeași opinie. 

!
În anchetă, cele mai des menţionate ca fiind absente din programă, dar necesare, sunt 
competenţele antreprenoriale, competenţele de comunicare, cursurile de legislaţie și 
normativele de proiectare. În interviuri și focus grupuri, cel mai des menţionate au fost 
cursurile de legislaţie, normativele de proiectare și proiectele interdisciplinare. 

!
!
!
!
!
!
!
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ţinând cont de experienţa acumulată pe piaţa muncii, cum vă evaluaţi, la momentul 
absolvirii facultăţii, nivelul abilităţilor dobândite pe parcursul studiilor universitare? 

!
!
În urma auto-evaluării realizate de absolvenţi, cele mai bune abilităţi dobândite pe parcursul 
studiilor universitare sunt: capacitatea de învăţa, de a acţiona în condiţii de stres, de a lucra în 
echipă și de a genera idei și soluţii noi. La cealaltă extremă, cele mai puţin dezvoltate abilităţi 
sunt: exercitarea propriei autorităţi, elaborarea de rapoarte, note sau documente și abilitate 
de a negocia. 

!

Abilitatea de a acumula rapid noi cunoștinţe

Abilitatea de a acţiona bine în condiţii de stres

Abilitatea de a lucra în echipă

Abilitatea de a genera noi idei și soluţii 

Abilitatea de a utiliza aplicaţii de bază (software) la calculator

Abilitatea de a scrie și de a conversa într-o limbă străină

Cunoașterea domeniului de studiu/a propriei specializări

Abilitatea de a gestiona eficient timpul de lucru

Abilitatea de a coordona activităţi

Abilitatea de a mobiliza alte persoane

Cunoașterea altor domenii sau discipline conexe

Abilitatea de a prezenta produse, idei sau rapoarte în faţa unei audienţe 

Abilitatea de a identifica noi oportunităţi și a acţiona rapid pentru a le urmări 

Abilitatea de exercitare a propriei autorităţi

Abilitatea de a elabora rapoarte, note sau alte documente 

Abilitatea de a negocia în mod eficace

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4 %

8 %

8 %

11 %

13 %

9 %

13 %

14 %

17 %

11 %

30 %

29 %

26 %

31 %

36 %

36 %

11 %

18 %

20 %

23 %

26 %

26 %

26 %

26 %

27 %

35 %

22 %

34 %

42 %

34 %

30 %

38 %

22 %

24 %

29 %

30 %

25 %

34 %

27 %

26 %

25 %

33 %

20 %

19 %

23 %

20 %

21 %

19 %

26 %

26 %

22 %

22 %

21 %

22 %

21 %

22 %

17 %

17 %

17 %

13 %

7 %

12 %

7 %

5 %

36 %

24 %

18 %

12 %

15 %

9 %

11 %

11 %

13 %

3 %

11 %

6 %

2 %

3 %

5 %

1 %

Foarte slaba 2 3 4 Foarte buna
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Analizând datele de o manieră reductivă, identificăm 3 dimensiuni majore în care pot fi 
grupate cele 16 aspecte testate mai sus: 

‣ dimensiunea abilităţilor manageriale (abilităţile de a coordona, de a exercita 
autoritatea, de a mobiliza sau de a negocia) 

‣ dimensiunea abilităţilor de performanţă de muncă (abilităţile de a lucra în condiţii de 
stres, în echipă, de a genera idei noi) 

‣ dimensiunea abilităţilor de utilizare de noi instrumente (utilizarea calculatorului, 
cunoaștere unei limbi străine, acumularea de noi cunoștinţe).  

Scorurile medii ale celor 3 dimensiuni (abilităţile manageriale, abilităţi de performanţă în muncă, abilităţi de utilizare de noi 
instrumente), la nivelul principalelor subpopulaţii 

!
Nu identificăm diferenţe majore între principalele subpopulaţii dar putem evidenţia faptul că, 
faţă de colegii bucureșteni, absolvenţii clujeni consideră că, în momentul absolvirii, deţineau 
mai puţine abilităţi de a utiliza noi instrumente. 

!
!
!

abilitățile 
manageriale

abilități de 
performanță 
în muncă

abilități de 
utilizare de 
noi 
instrumente 

2004-2005 -0,02 -0,12 -0,15
2006-2007 -0,08 -0,12 0,14
2008-2009 0,14 -0,14 -0,16
2010-2011 -0,06 0,09 0,01
2012-2013 0,03 0,18 0,12
București -0,03 0,05 0,07
Cluj-Napoca 0,00 0,03 -0,26
Iași -0,08 -0,02 0,15
Timișoara 0,04 -0,09 -0,09
lucrez cu normă întreagă 0,00 0,02 0,02
lucrez cu jumătate de normă sau ocazional 0,02 -0,18 -0,22
alta situatie 0,00 0,03 0,06
arhitectură -0,01 -0,01 -0,05
arhitectură de interior, design, urbanism, peisagistica 0,12 0,29 0,10
alt domeniu 0,05 -0,02 0,33
alta situatie -0,45 -0,52 0,18
maxim 2.000 lei -0,11 -0,06 0,03
2.001-3.000 lei 0,13 0,22 -0,03
3.001-5.000 lei 0,23 -0,25 0,13
peste 5.000 lei 0,05 -0,05 -0,13
Bucuresti 0,00 0,02 0,05
Cluj-Napoca -0,01 -0,08 -0,30
Iasi -0,09 0,02 0,06
Timisoara 0,01 -0,10 -0,26
Alt oras mare, resedinta de judet 0,07 0,09 0,13

Localitatea 
de 
rezidenta

Dimensiunea

Anul 
absolvirii

Centrul 
universitar

Status 
ocupațion
al

Domeniul 
de 
activitate

Nivelul de 
venit
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rar/deloc 
22,892 %în anumite perioade/ocazional 

44,578 %

permanent/în majoritatea timpului, part time 
23,795 %

permanent/în majoritatea timpului, full time 
8,735 %

!
Istoric și mobilitate profesională !
Care este cea mai potrivită descriere a situaţiei dvs. în primul an după absolvirea 
facultăţii? (răspuns multiplu) 

!
Pe perioada studiilor universitare aţi avut un loc de muncă? (o singură variantă de 
răspuns, cea mai potrivită) !
!
!

m-am angajat în domeniul specializării absolvite

mi-am continuat activitatea la locul de muncă pe care îl aveam deja

m-am înscris la studii aprofundate/masterat/alte cursuri postuniversitare

mi-am deschis propria afacere

am început să lucrez ca voluntar

mi-am căutat un loc de muncă, dar nu am reușit să mă angajez

m-am înscris la doctorat

m-am angajat în alt domeniu decât cel al specializării absolvite

am fost casnic/ă

am intrat în concediu de creștere a copilului

altă situaţie

0 % 18 % 35 % 53 % 70 %

7 %

1 %

4 %

5 %

7 %

8 %

9 %

13 %

24 %

31 %

61 %
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Din totalul absolvenţilor participanţi la studiu, 61% și-au găsit un loc de muncă în domeniu în 
primul an după absolvirea facultăţii. Este important de menţionat că 31% din absolvenţi și-au 
continuat activitatea la locul de muncă deţinut înainte de absolvire. Aproape un sfert dintre 
absolvenţi au decis să urmeze studiile masterale, iar 13% și-au deschis propria afacere. 

‣ Prin ce diferă experienţa generaţiilor mai vechi în raport cu cea a noilor generaţii? 
Orientarea mai pronunţată spre continuarea studiilor universitare (cu o incidenţă de 
32% în rândul generaţiei 2004-2009, faţă de 9%, în rândul generaţiei 2012-2013); 

‣ Un comportament antreprenorial mai pronunţat (25% dintre absolvenţii generaţiei 
2004-2005 și-au deschis o afacere, în timp ce numai 5% dintre absolvenţii 2010-2011 
și 10% dintre cei ai 2012-2013 au procedat la fel); 

‣ Abordarea unui alt domeniu de activitate (10% dintre absolvenţii generaţiei 
2004-2005 s-au angajat în alt domeniu de activitate, în timp ce numai 5% dintre 
absolvenţii 2010-2011 au procedat la fel); 

De asemenea, absolvenţii din Iași și Timișoara au preferat într-o mai mare măsură să continue 
studiile universitare în cadrul unui Masterat / Doctorat. 

!
!

!
!
!
!
!
!
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Circa 33% dintre absolvenţi au avut un loc de muncă în regim full time sau part time pe 
perioada facultăţii, în timp ce 23% nu au lucrat deloc în acea perioadă. Asocierea dintre 
generaţii și centrele universitare, pe de-o parte, și comportamentul de muncă pe perioada 
facultăţii e ilustrat mai jos: 

Asocierea dintre comportamentul de angajare în muncă pe perioada facultăţii și centrul universitar !
Absolvenţii clujeni sunt cel mai puţin atrași de idea unui loc de muncă pe perioada facultăţii. 
Pe de altă parte, ieșenii sunt cei care, în cea mai mare proporţie au activat încă din studenţie. 

!!
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!

!!
Asocierea dintre comportamentul de angajare în muncă pe perioada facultăţii și anul de absolvire !

Generaţia 2004-2005 a avut cea mai mică rată de angajare pe perioada facultăţii. Generaţiile 
mediane (2008-2011) au fost cele mai active iar generaţia recentă (2012-2013) preferă, în ce 
mai mare măsură, activităţi ocazionale. 

Atât interviurile realizate cu absolvenţi, cât și cele cu angajatori, au confirmat importanţa 
stagiilor de activitate realizate în firme. Obţinerea unui loc de muncă în domeniu este 
facilitată mult de realizarea unor astfel de stagii, o parte semnificativă a firmelor condiţionând 
cel puţin informal angajarea de existenţa unei experienţe directe de muncă cu persoana 
angajată.  

!
!!
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nu am avut încă un loc de muncă 
0,007

alt domeniu 
0,075

peisagistică 
0,3 %urbanism 

0,015

arhitectură de interior / design 
0,023

arhitectură 
0,877

În ce domeniu aţi avut primul loc de muncă după absolvirea facultăţii? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Care a fost primul loc de muncă pe care l-aţi avut după absolvirea facultăţii? 
(întrebare deschisă) !

!
Marea majoritate a absolvenţilor de arhitectură a profesat după absolvirea facultăţii în 
domeniu, doar circa 8% activând în alte domenii sau neavând încă un loc de muncă. 

Primul loc de muncă, după absolvire, a fost în arhitectură, pentru 69% dintre absolvenţi, în 
proiectare, pentru 10% și ca designer, grafician, decorator pentru 6%. 

!
!

in arhitectura, urbanism

in proiectare

designer, grafician

design interior, decorator

in domeniul imobiliar, constructii

asistent universitar, profesor asociat, cercetator

in vanzari

in domeniul fotografiei

web design

conductor arhitect

in restaurare, sculptura

companie proprie

in peisagistica

nu am avut încă un loc de muncă

altceva

0 % 18 % 35 % 53 % 70 %

6 %

1 %

0 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

4 %

10 %

69 %
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nu am avut încă un loc de muncă 
0,007

da 
0,914

nu 
0,078

Când aţi obţinut primul loc de muncă după absolvirea facultăţii? !

!
Primul loc de muncă pe care l-aţi avut după absolvirea facultăţii a corespuns 
specializării absolvite? !!!!!!!!!!!!!!!!!
În medie, primul loc de muncă a fost obţinut la circa 2½ luni de la absolvire. Dar, dacă ne 
raportăm la cei care nu au avut deja un loc de muncă în momentul absolvirii, durata de medie 
de găsire a unui loc de muncă este de aproape 4 luni. 

În general, se observă o creștere în timp a perioadei de așteptare până la angajare. Dacă 
generaţiile 2004-2007 aștept, în medie, 3 luni, pentru generaţiile recente, 2010-2013 durata 
depășește 4 luni. 

Media=2½ luni

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

nu e cazul, am avut/ am același loc de muncă ca și înainte de absolvirea facultăţii la 6-7 luni

1 %2 %

5 %

9 %9 %

19 %
20 %

35 %
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!! !

Perioada de așteptare (luni) din momentul absolvirii până la angajare, la nivelul anul de absolvire !
În marea majoritate a cazurilor, primul loc de muncă de după absolvire a fost în 
domeniul de pregătire profesională. 

!
Când aţi obţinut primul loc de muncă corespunzător specializării absolvite ? !
!

0

1
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4
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-3 %

-1 %

1 %
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8 %
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4 %
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nu răspund 
0,011

nu am avut încă un loc de muncă 
0,007

fără contract de muncă 
0,079

mi-am deschis propria afacere 
0,021

pe durată determinată 
0,174

pe durată nedeterminată 
0,709

Ce tip de contract de muncă aţi avut la primul loc de muncă după absolvirea 
facultăţii? !!!!!!!!!!!!!!!
Angajarea, la nivelul celor 10 ani de referinţă, indică o dependenţă clară faţă de situaţia pieţei 
de construcţii, căderea pieţei din 2009 însemnând și cea mai mică pondere de arhitecţi 
angajaţi în anul respectiv. Apoi, din 2011, avem procente tot mai mari de angajare, în condiţiile 
în care crește și numărul anual de absolvenţi. 

În raport cu anul absolvirii, datele ne indică faptul că un procent semnificativ, de peste 20% 
dintre arhitecţi, a obţinut un loc de muncă în domeniul de specializare înainte de absolvire și, 
simetric, circa 20% au obţinut un loc de muncă în specialitate în anii ulteriori absolvirii. 

!

Momentul angajării în domeniul de specializare, în raport cu momentul absolvirii 

!
0 %

15 %

30 %

45 %

60 %

inainte cu mai mult de 2 ani inainte cu 1 an după 1 un după mai mult de 2 ani

2 %3 %

15 %

57 %

8 %
5 %

8 %
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nu răspund 
0,005

altfel 
0,05

nu am avut încă un loc de muncă 
0,007

prin intermediul Internetului (site-uri) 
0,074

prin intermediul media (ziare, radio, televiziune) 
0,019

am fost contactat de un angajator 
0,047

cu ajutorul familiei, prietenilor sau cunoștințelor 
0,271

mi-am deschis propria afacere 
0,01

mi-am păstrat locul de muncă deja avut 
0,351

am lucrat pentru afacerea familiei 
0,019

am contactat angajatorii din proprie inițiativă 
0,142

nu am avut încă un loc de muncă 
1 %

altă institu
1 %

institutie de învă
2 %

societate comercială 
41 %

firma proprie 
1 %ONG sau fundaţie 

1 %societate civilă profesională 
1 %

birou de arhitectură 
52 %

Instituţia/organizaţia la care aţi avut primul loc de muncă după absolvire a fost…? !!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Cum aţi găsit primul loc de muncă după absolvirea facultăţii? !
!!!!!!!!!!!!!! !
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Circa jumătate dintre absolvenţi a avut primul loc de muncă într-un birou de arhitectură, în 
timp ce 41% a lucrat într-o societate comercială. În afara celor care și-au păstrat locul de 
muncă avut, ceilalţi au apelat la familie și cunoștinţe (27%) sau au contactat din proprie 
iniţiativă angajatorii (14%) pentru a-și găsi un loc de muncă. 

După cum se poate observa din graficul următor, absolvenţii clujeni și cei bucureșteni au 
manifestat o mai mare deschidere către antreprenoriat iar cei ieșeni și bucureșteni s-au 
angajat într-o mai mare măsură în societăţi comerciale. 

! !
!

!
!
!
!
!
!
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Asocierea dintre tipul instituţiei de încadrare pentru primul loc de muncă și centrul universitar. !!
!!
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nu răspund 
1 %

nu am avut încă un loc de muncă 
1 %

în altă localitate 
30 %

în localitatea în care am absolvit facultatea 
69 %

Primul loc de muncă după absolvirea facultăţii a fost / este…? !!!!!!!!!!!!!!!
!!!!
După absolvirea facultăţii, câte locuri de muncă aţi avut în total? 

!
!
!!

Media=2 locuri de muncă

0 %
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niciunul 1 2 3 4 5 6 sau mai multe

1 %
3 %

6 %

20 %

32 %

36 %

1 %
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Pentru primul loc de muncă, aproape 7 absolvenţi din 10 au rămas în orașul în care au 
absolvit facultatea, în timp ce 30% au plecat în altă localitate. 

În timp, proporţia celor care au rămas a scăzut semnificativ. Dacă în 2004-2005, un 
absolvent din 6 pleca din centrul universitar, în 2013, un absolvent din 2 pleacă din localitatea 
de unde a absolvit universitatea. 

!
!

!
Pe de altă parte, ponderea cea mai mică de absolvenţi care au rămas în centrele 
universitare e identificată în rândul absolvenţilor clujeni. 

!

Comportamentul de migrare după absolvire, la nivelul centrelor universitare !
În medie, un absolvent de arhitectură din ultimii 10 ani a avut 2 locuri de muncă, 10% dintre ei 
având cel puţin 4 locuri de muncă. 

-70,00 %

-27,50 %

15,00 %

57,50 %

100,00 %

2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013

-44,80 %
-33,10 %-26,10 %-22,20 %-16,50 %

52 %
66 %74 %77 %84 %

în localitatea în care am absolvit facultatea
în altă localitate

-70,00 %

-27,50 %

15,00 %

57,50 %

100,00 %

București Cluj-Napoca Iași Timișoara

-25,00 %-29,60 %-38,00 %
-24,60 %

73 %70 %
59 %

74 %

în localitatea în care am absolvit facultatea
în altă localitate
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La nivelul anilor de absolvire, ponderea arhitecţilor care lucrează cu normă întreagă crește în 
timp, scăzând ponderea absolvenţilor care lucrează cu jumătate de normă: 

Statusul ocupaţional actual, la nivelul anilor de absolvire. !
Și la nivel regional observăm că în Transilvania, București sau în Sud, rata de angajare cu 
normă întreagă e semnificativ mai ridicată decât în Moldova, Banat sau în străinătate. 

Statusul ocupaţional actual, la nivel regional

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013

6 %
10 %8 %11 %11 % 6 %6 %14 %14 %18 %

88 %84 %79 %75 %72 %

lucrez cu normă întreagă
lucrez cu jumătate de normă sau ocazional
alta situatie
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De altfel , și la nivelul centrelor universitare, datele ne indică o situaţie asemănătoare:  

!

!
Statusul ocupaţional actual, la nivelul centrelor universitare !

Din care, câte au fost în alt domeniu decât arhitectura? 
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Media=,3 locuri de muncă
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nu răspund 
1,9 %

nu am avut încă un loc de muncă 
0,7 %

da, doar în alt domeniu 
1,7 %

da, doar în domeniul arhitecturii 
10,4 %

da, atât în domeniul arhitecturii cât și în alt domeniu 
1,9 %

nu 
83,4 %

După absolvirea facultăţii, aţi avut vreun loc de muncă în străinătate? !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Din cele 2 locuri de muncă, în medie, 0,3 locuri de muncă au fost în alt domeniu. 28% dintre 
absolvenţi au avut cel puţin un loc de muncă în alt domeniu. 

!
14% dintre absolvenţi au profesat și în străinătate, cei mai mulţi doar în domeniul arhitecturii. 
4% au profesat și în alte domenii decât cel al arhitecturii. 
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!
Satisfacţii privind locul de muncă actual ! !
Cât de mulţumit/ă sunteţi de…? !

!
!
!

foarte nemulţumit

2

3

4

foarte mulţumit
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9 %
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6 %

14 %

9 %

11 %

12 %

11 %

11 %

12 %

11 %

10 %

9 %

11 %

15 %

9 %

9 %

6 %

Gradul în care sarcinile de muncă necesită pregătirea și experienţa dvs. profesională 
Locul dvs. de muncă actual, în general
Resursele pe care le aveţi la dispoziţie pentru a vă realiza cu succes sarcinile de muncă 
Natura sarcinilor pe care le aveţi de îndeplinit 
Munca pe care o prestaţi în prezent 
Măsura în care munca pe care o prestaţi vă oferă posibilitate de a vă dezvolta profesional
Gradul în care munca pe care o desfășuraţi vă stimulează 
Posibilităţile de perfecţionare/dezvoltare profesională asociate poziţiei dvs. la actualul loc de muncă
Modul în care este apreciată munca dvs.
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! !
În ce măsură, următoarele aspecte reprezintă surse de nemulţumire pentru dvs.? !!

!
Cele mai mari satisfacţii faţă de actualul loc de muncă se regăsesc în relaţie cu gradul în care 
sarcinile de muncă solicită pregătirea și experienţa profesională, în relaţie cu resursele avute 
la dispoziţie și în relaţie cu locul de muncă în general. 

Analizând acești itemi de o manieră sintetică, prin analiză factorială, observăm că singurele 
diferenţieri semnificative statistic  în raport cu satisfacţia faţă de actualul loc de muncă sunt 
generate de nivelul de salarizare. La nivel regional, observăm o ușoară insatisfacţie în rândul 
arhitecţilor din Sud, în raport cu arhitecţii din celelalte regiuni (valoarea 0 reprezintă media 
eșantionului). 

!
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7 %

Oportunităţile slabe de a avansa în carieră
Lipsa posibilităţilor de autoperfecţionare
Să fiţi sub solicitat datorită sarcinilor de muncă de un nivel inferior capacităţilor dvs.
Nesiguranţa locului de muncă
Munca peste program
Insuficient sprijin și îndrumare din partea superiorilor
Modificări ale cerinţelor privind realizarea sarcinilor de muncă
Dificultatea de a fi mereu la curent cu ultimele inovaţii, idei, tehnici și tehnologii
Să fiţi nevoit să lucraţi și acasă
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!
Scorul satisfacţiei în raport cu actualul loc de muncă, la nivel regional (valoarea 0 reprezintă media eșantionului) 

Stimularea profesională generată de activitatea depusă, posibilităţile de perfecţionare și 
modul în care munca realizată este apreciată constituie aspectele faţă de care absolvenţii 
manifestă cea mai redusă satisfacţie. 

Oportunităţile reduse de promovare, absenţa posibilităţilor de perfecţionare și realizarea unor 
activităţi sub nivelul propriu de calificare reprezintă cele mai importante motive de 
nemulţumire pentru tinerii arhitecţi. La cealaltă extremă, dificultatea de a fi la curent cu 
inovaţiile, noile tehnici și tehnologii în domeniu sau cerinţa de a lucra acasă reprezintă cele 
mai mici nemulţumiri. 

Iarăși, dacă agregăm datele în doi factori,  

‣ motive de insatisfacţie generate de volumul și cerinţele actualului loc de muncă;  

‣ perspectivele profesionale;  

datele nu ne indică diferenţe majore, singurele aspecte remarcate sunt diferenţele de 
perspectivă profesională între absolvenţii de arhitectură angajaţi cu normă întreagă și cei 
care activează ocazional sau au venituri mici, de maxim 2.000 lei lunar. Pentru aceștia, 
perspectivele profesionale sunt motive de insatisfacţie mai mari decât pentru ceilalţi arhitecţi. 
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Separat de datele de anchetă, interviurile și focus grupurile au pus în evidenţă următoarele 
provocări și probleme în relaţia dintre absolvenţi și locul lor de muncă (angajatori): un volum 
prea mare de muncă raportat la veniturile obţinute, acomodarea cu aspectele legislative care 
nu se învaţă deloc în școală și cu realitatea practicii profesionale cotidiene, realizarea de 
activităţi sub nivelul de calificare profesională, temeri privind exploatarea „profesională” de 
către angajator. 

!
A fost destul de confuz momentul pentru că nu stii exact la ce să te aștepţi ... termini 
facultatea si ajungi intr-un mediu asemănător...se presupune că stii..dar de fapt lucrurile nu 
stau deloc așa si te izbești de tot felul de situatii pe care le rezolvi sau nu...și inveti din ele...de 
exemplu, certificatul de urbanism ...noi nu invăţăm ce inseamnă concret. Cand esti angajat nu 
esti numai un arhitect cu visele lui fantasmagorice, care in facultate se materializeaza...în 
realitate intervine clientul și primăria...este un fel de ping-pong in care nu vine mingea 
intotdeauna înapoi... ce presupune un certificat de urbanism, unde trebuie sa mergi, ce 
trebuie sa faci...inveţi când greșești. (interviu, absolvent) !
Situaţia mea era mai fericită decât media, pentru ca lucrasem in timpul facultăţii... prima 
angajare a fost în anul 2 sau 3 (nu era full time)... partea negativă este lipsa de cunoștinţe 
tehnice ... elemente tehnice: cum se execută un lucru, ce materiale folosești, cum le folosești. 
E limbajul arhitecturii, tu iti imaginezi un lucru, dar cum il pui tehnic. Desenezi cladirea, arată 
bine dar o pui in practică prost, nu functionează și nu e arhitectură bună. (interviu, absolvent) 

În stagiu esti desenator si atat. Ai terminat o facultate in care ai invatat atatea lucruri si te 
pierzi si de fapt stagiul nu mai are rolul de stagiu. (interviu, absolvent) 

La noi, dacă te-ai angajat într-un loc şi ăla ţi-e şef şi-ţi dă salariul, îţi mai dă încă vreo 15 lucruri 
[de făcut] sau ore suplimentare neplătite, sau o grămadă de chestii la pachet pentru care n-ai 
ce să comentezi pentru că ştie că n-ai unde să pleci. Deci probleme de-astea de mentalitate. 
Şi le zic “de mentalitate” pentru că [angajatorii] îşi înţeleg prost rolul de şef al firmei. Multi! 
(interviu, absolvent) 

!
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!
Portofoliul ultimului an !
În 2013 aţi realizat următoarele activităţi…? 

!
Studiile de soluţii (80%), proiectarea completă (75%), temele de proiectare (66%) și 
anteproiectele de arhitectură (61%) reprezintă cele mai frecvente activităţi derulate de către 
arhitecţii tineri în ultimul an. Cele mai puţin performate activităţi sunt cele privind 
managementul facilităţilor (4%), evaluarea post-ocupare (5%) și arhitectura peisajeră (19%). 

‣ Analizând portofoliile la nivelul principalelor subpopulaţii, observăm diferenţieri în 
raport cu:Anul absolvirii (cei care au absolvit în 2004-2005 având în portofoliu mai 
multe activităţi de coordonare, management de proiect, teme de proiectare, urmărire 
a execuţiei decât cei care au terminat de curând (2012-2013); 

‣ Specializarea (cei care profesează în arhitectură, au în portofoliu mai multe 
anteproiecte și lucrări de proiectare completă decât cei din domeniul complementar 
(design interior, urbanism, peisagistică). 

!

Servicii preliminare

Servicii de proiectare

Servicii pe durata construirii

Servicii post construcţie
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!
!

!
În privinţa celorlalte subpopulaţii, nu se constată diferenţe semnificative. Analizând 
diversitatea portofoliului, datele ne indică următoarea distribuţie: 

!

Distribuţia numărului de activităţi derulate în ultimul an !!
În medie, un arhitect a derulat aproape 7 activităţi distincte. După cum se observă, nu sunt 
diferenţe mari de număr de activităţi între generaţiile de absolvenţi și nici între centrele 
universitare.  

Media=6,9 activităţi
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Numărul mediu de activităţi, la nivelul principalelor subpopulaţii !
Nici la nivel regional nu există diferenţe majore. Dacă în Banat și în Moldova, arhitecţii 
desfășoară, în medie, peste 7 activităţi distincte, în Muntenia și București, media e sub 7 
activităţi. 

nr. activităti
2004-2005 8,0                    
2006-2007 6,6                    
2008-2009 7,8                    
2010-2011 6,8                    
2012-2013 5,7                    
Bucuresti 6,5                    
Cluj-Napoca 7,3                    
Iasi 7,2                    
Timisoara 7,0                    
lucrez cu normă întreagă 7,1                    
lucrez cu jumătate de normă sau ocazional 7,0                    
alta situatie 4,9                    
arhitectură 7,4                    
arhitectură de interior / design, urbanism, peisagistica 6,5                    
alt domeniu 3,6                    
alta situatie 2,6                    
maxim 2.000 lei 6,1                    
2.001-3.000 lei 7,6                    
3.001-5.000 lei 7,4                    
peste 5.000 lei 8,6                    
Bucuresti 6,6                    
Cluj-Napoca 6,8                    
Iasi 7,3                    
Timisoara 6,7                    
Alt oras mare, resedinta de judet 7,0                    
Alt oras mai mic 7,2                    

Localitatea de 
rezidenta

Anul absolvirii

Centrul 
universitar

Status 
ocupational

Domeniul de 
activitate

Nivelul de venit
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!
Numărul mediu de activităţi, la nivel regional !

!
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!
!
Dacă vă gândiţi la toată activitatea dvs. din anul 2013, cea mai mare parte a ei 
(90%) a constat din ce tipuri de servicii și activităţi? 

!
Prezenţa acestor activităţi în portofoliul care ocupă 90% din timpul alocat ne indică faptul că 
studiile de soluţii și proiectarea completă sunt prezente în cazul a 60% dintre arhitecţi, fiind 
urmate de temele de proiectare, anteproiectele de arhitectură și arhitectura de interior, 
prezente în cazul a circa 40% dintre arhitecţi. 

!
!

Servicii preliminare

Servicii de proiectare

Servicii pe durata construirii

Servicii post construcţie

0 % 16 % 33 % 49 % 65 %

1 %

1 %

34 %

31 %

19 %

1 %

23 %

12 %

39 %

33 %

61 %

40 %

3 %

24 %

7 %

29 %

60 %

45 %
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!
!
În 2013 aţi realizat următoarele tipuri de proiecte? !

!
Aproape trei sferturi dintre arhitecţi au realizat în ultimul an locuinţe unifamiliale permanente 
și circa jumătate au realizate activităţi de arhitectură interioară sau exterioară. 

!
!

amenajare interioară

amenajare exterioara

locuinţă unifamilială permanentă

casă de vacanţă

imobil de locuinţe colective
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clădire publică

clădire de cult

restaurare și reabilitare clădiri de patrimoniu

restaurare și reabilitare clădiri ce nu fac parte din patrimoniu

documentaţii PUD și PUZ

documentaţii PUG

altele
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!
Datele ne indică o incidenţă mai mare a locuinţelor unifamiliale și a clădirilor de cult în rândul 
generaţiilor recente de absolvenţi (2010-2013), în comparaţie cu generaţiile 2006-2007. Pe 
de altă parte, identificăm diferenţe de portofoliu în special între arhitecţii din provincie și cei 
din străinătate, primii având mai multe realizări de tipul locuinţei unifamiliale, caselor de 
vacanţă (în special arhitecţii din Muntenia) sau documentaţiilor PUD, PUZ și PUG (cu 
precădere arhitecţii din Transilvania). De asemenea, în portofoliul arhitecţilor din București, 
ponderea principalelor activităţi e una mai redusă. !
!

Ponderea în portofoliu a unor tipuri de proiecte, la nivel regional 
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!
În privinţa celorlalte subpopulaţii, datele nu ne indică diferenţe semnificative. Analizând 
diversitatea portofoliului, observăm următoarea distribuţie: !!!

!
Distribuţia numărului de proiecte din portofoliul ultimul an 

Media=4,6 proiecte
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În medie, absolvenţii au realizat un număr de 4,6 proiecte în ultimul an. La nivelul 
principalelor categorii, după cum se observă, nu sunt diferenţe foarte mari de număr de 
proiecte între generaţiile de absolvenţi și nici între centrele universitare. Regăsim, ca și în 
cazul activităţilor, un număr mai redus de proiecte în cazul generaţiei 2006-2007 și în rândul 
arhitecţilor bucureșteni. Nici la nivel regional nu există diferenţe majore, remarcând totuși că, 
în cazul arhitecţilor din Muntenia, numărul mediu de proiecte e cel mai ridicat. 

!
Distribuţia numărului de proiecte din portofoliul ultimul an, la nivelul principalelor subpopulaţii 

!58

nr. proiecte
2004-2005 4,5               
2006-2007 3,7               
2008-2009 4,9               
2010-2011 4,8               
2012-2013 4,8               
București 4,2               
Cluj-Napoca 5,1               
Iași 4,9               
Timișoara 4,7               
lucrez cu normă întreagă 4,9               
lucrez cu jumătate de normă sau ocazional 3,8               
alta situatie 2,9               
arhitectură 5,0               
arhitectură de interior / design, urbanism, peisagistica 3,3               
alt domeniu 2,2               
alta situatie 2,5               
maxim 2.000 lei 4,5               
2.001-3.000 lei 4,5               
3.001-5.000 lei 4,5               
peste 5.000 lei 4,9               
Bucuresti 3,9               
Cluj-Napoca 4,6               
Iasi 5,0               
Timisoara 4,5               
Alt oras mare, resedinta de judet 5,4               
Alt oras mai mic 5,1               

Localitatea de 
rezidenta

Anul absolvirii

Centrul 
universitar

Status 
ocupational

Domeniul de 
activitate

Nivelul de venit



!
Distribuţia numărului de proiecte din portofoliul ultimul an, la nivel regional !!

!
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!
!
Dacă vă gândiţi la valoarea tuturor contractelor din 2013, cea mai mare parte a ei 
(90%) a fost realizată din ce tipuri de proiecte? 

!!
Dacă ne referim la valoarea proiectelor derulate în ultimul an, mai exact la portofoliul care 
acoperă 90% din valoarea proiectelor derulate, observăm că locuinţele unifamiliale 
permanente ocupă un loc în acest portofoliu în cazul a 55% dintre arhitecţi, fiind urmate de 
arhitectura interioară (32%), documentaţiile PUD și PUZ (22%) și clădirile industriale (21%). 

!
!

amenajare interioară

amenajare exterioara
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casă de vacanţă
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clădire de cult

restaurare și reabilitare clădiri de patrimoniu

restaurare și reabilitare clădiri ce nu fac parte din patrimoniu

documentaţii PUD și PUZ

documentaţii PUG

altele
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16 %
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nu răspund 
0,061

nu știu 
0,039

pentru calitatea construcției finale 
0,442

exclusiv pentru faza sau fazele asumate prin semnătură 
0,459

!
!
Există mai multe perspective asupra responsabilităţii arhitectului în raport cu 
diversele faze de realizare a unui proiect. În opinia dvs. arhitectul ar trebui să fie 
responsabil…? !
!!
!
!
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nu răspund 
6,1 %

nu știu 
1,7 %

realizez cel mai eficient proiect din punctul de vedere al beneficiilor ob
2,2 %

realizez cel mai eficient și productiv proiect din punctul de vedere al clientului și al firmei 
16,3 %

realizez un proiect creativ, în condi
65,2 %

realizez cel mai creativ și interesant proiect din punct de vedere artistic, cu maximum de autonomie posibilă 
8,5 %

!
!
Există mai multe perspective privind practicarea profesiei de arhitect. Care 
din afirmaţiile următoare vi se potrivește în cea mai mare măsură, atunci 
când aveţi de făcut un proiect? !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Există un clivaj opinional în privinţa responsabilităţii arhitectului. 46% dintre respondenţi 
consideră că responsabilitatea arhitectului se oprește la fazele asumate prin semnătură, în 
timp ce 44% o extind și asupra calităţii construcţiei finale. 

Rezolvarea eficientă a condiţiilor tehnice reprezintă filosofia profesională a circa două treimi 
dintre arhitecţi. 9% dintre arhitecţi caută să își impună autonom propria creativitate, în timp 
ce 16% se conformează opiniei clientului.  

!62



!
Afiliere !
Dvs. sunteţi membru al…? ! !

!
Ordinul Arhitecţilor din România e asociaţia profesională cu cea mai largă afiliere. Registrul 
Urbaniștilor din România (10%) și Uniunea Arhitecţilor din România (5%) reprezintă 
următoarele asociaţii în care sunt înscriși absolvenţii ultimilor 10 ani. 

!

Ordinului Arhitecţilor din România

Uniunii Arhitecţilor din România

Registrului Urbaniștilor din România

Consiliului Arhitecţilor din Europa

Asociaţiei Naţionale a Constructorilor

Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri

Uniunii Asociaţiilor Inginerilor Constructori

Asociaţiei Generale a Inginerilor din România

Camerei de Comerţ și Industrie

Unei asociaţii cu caracter sindical

Unei alte asociaţii profesionale sau de afaceri. Care?___________

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2 %

1 %

1 %

0 %

0 %

10 %

5 %

94 %
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!
Pregătire profesională continuă !
După absolvirea facultăţii, aţi urmat cursuri de…? ! !

!
Dacă da. Aţi obţinut o diplomă? !

!
Circa 30% dintre arhitecţi au urmat cursuri de specializare sau un master. Alte 8% au urmat 
cursuri de licenţă și 13% s-au înscris în cadrul unei școli doctorale sau postdoctorale. 

!

specializare

licenţă

master

doctorat, postdoctorat

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

13 %

29 %

8 %

30 %

specializare

licenţă

master

doctorat, postdoctorat

0 % 23 % 45 % 68 % 90 %

34 %

87 %

88 %

87 %
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!
!

!
Ponderea celor care au urmat un curs de specializare sau studii postuniversitare e mai mare 
în rândul generaţiilor mai vechi de absolvenţi, în comparaţie cu generaţiile recente: 

!

Ponderea continuării studiilor la diverse paliere educaţional, la nivelul anilor de absolvire 

!
0,00

0,50

Specializare Master Doctorat

0,0607

0,1316

0,0698

0,1184

0,20440,2072

0,0829

0,3785

0,2804

0,2011

0,385

0,2632

0,199

0,4199

0,2965

2004-2005 2006-2007
2008-2009 2010-2011
2012-2013
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!
!

!
De asemenea, ponderea absolvenţilor clujeni care au urmat un Master (9%) este mai mică 
decât cea a absolvenţilor din celelalte centre universitare. Și la nivel regional apar diferenţe 
majore în privinţa continuării cursurilor universitare: 

!

!
Ponderea continuării studiilor la specializări și doctorat, la nivel regional 

!
Dacă abordarea unui curs de specializare sau a masterului nu se asociază cu percepţia 
calităţii procesului educaţional, în privinţa arhitecţilor care s-au înscris la doctorat putem 
observa o manieră distinctă de evaluare a celor trei dimensiuni ale procesului educaţional, 
calitatea predării, dotările materiale și oportunităţile de stagii practice. 

!
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!
Absolvenţii care s-au înscris la doctorat apreciază într-o mai mare măsură decât colegii lor 
calitatea predării și oportunitatea efectuării de stagii practice și într-o mai mică măsură 
calitatea dotării materiale. 

!

!
Percepţia dimensiunilor didactică, materială și practică, la nivelul doctoranzilor și non-doctoranzilor !!

Peste 87% dintre cei care au urmat cursuri de specializare, licenţă sau master au obţinut o 
diplomă. În schimb, doar 34% dintre doctoranzi au obţinut titlul de doctor. 

!
!

!

-0,50

0,00

0,50

dimensiunea didactică dimensiunea materială dimensiunea practică

0,3323

-0,264

0,4268

-0,0482

0,0383

-0,0619

nu s-a înscris la doctorat s-a înscris la doctorat
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Dacă da. În ce domeniu? SPECIALIZARE (întrebare deschisă) !

!
Dacă da. În ce domeniu? LICENţĂ (întrebare deschisă) !

!
Cele mai frecvente specializări au fost restaurare, reabilitare, conservare (27%), urbanism 
(20%) și arhitectură (11%). 

În privinţa cursurilor de licenţă, aproape jumătate au urmat cursuri de arhitectură (cel mai 
probabil o altă specializare). 

!

restaurare, reabilitare, conservare

urbanism

arhitectura

management de proiect

audit energetic

software de proiectare, vizualizare digitala

amenajarea teritoriului, peisagistica

sustenabilitate

design museografie

pedagogie, resurse umane

amenajari interioare

altele

NR
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Dacă da. În ce domeniu? MASTERAT (întrebare deschisă) !

!
Dacă da. În ce domeniu? DOCTORAT (întrebare deschisă) 

!
!
Cursurile masterale cele mai căutate au fost Restaurare, Reabilitare, Conservare (33%), 
Urbanism (20%) și Arhitectură (20%). 

Restaurare, Reabilitare, Conservare

Urbanism

Arhitectura

Dezvoltare urbana integrata

Dezvoltare durabila, Audit energetic

Amenajarea teritoriului, Peisagistica

Management

Design de muzee

Studiul imaginii

Design, Arte plastice

Design interior

Altele

NR
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33 %

Arhitectura
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Istorie

Altele
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Corespondenţa dintre centrele universitare de absolvire și specializările de masterat 
alese este prezentată în graficul următor. Așa cum se poate observa: 

‣ absolvenţii clujeni se plasează la distanţe relative egal faţă de principalele specializări, 

‣ absolvenţii timișoreni au ales într-o mai mare Urbanismul și Design-ul interior, 

‣ absolvenţii ieșeni au ales într-o mai mare măsură Arhitectura, Restaurarea sau 
reabilitarea sau Design-ul / artele plastice 

‣ absolvenţii din București au ales o plajă mai mare de specializări de master 

!

Asocierea dintre cursurile masterale urmate și centrele universitare !
56% dintre doctoranzi s-au înscris la arhitectură, 15% la urbanism, 8% la inginerie civilă și 7% 
la Restaurare, Reabilitare, Conservare. 
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!!!

!
Asocierea dintre cursurile doctorale / postdoctorale urmate și centrele universitare 
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!
Angajatori !
Structura personalului specializat în arhitectură !
Care e în prezent numărul total de angajaţi cu studii superioare în domeniul 
arhitectură din cadrul organizaţiei dvs.? !

!
Dintre aceștia, câţi sunt au absolvit specializarea …? 

!

Media=3 arhitecţi

0 %

8 %
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30 %

1 2 3 4 5 6 7 10 sau mai mulţi
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Analizând structura organizaţiilor investigate, nu identificăm diferenţe semnificative în 
privinţa numărului de angajaţi cu studii superioare în domeniul arhitectură la nivelul 
principalelor regiuni sau medii de rezidenţă. Există însă o corelaţie firească între numărul de 
angajaţi arhitecţi și cifra de afaceri: 

Numărul de arhitecţi angajaţi, la nivelul cifrei de afaceri a companiei !
În medie, o companie cu o cifră de afaceri de maxim 500 mii lei are angajaţi 2 arhitecţi, una 
cu cifra de afaceri de 500 mii – 1 milion lei are angajaţi 4 arhitecţi iar cele cu 1-3 milioane lei 
au angajaţi circa 6 arhitecţi. Există, așadar o relaţie liniară între numărul de arhitecţi și cifra de 
afaceri, cel puţin pentru companiile cu o cifră de afaceri ceva mai redusă (deoarece 
eșantionul de angajatori este unui redus ca volum, ponderea companiilor cu o cifră de afaceri 
mai mare de 3 milioane lei este una redusă). !

0

2

3

5

6

Maxim 500 mii de lei 500 de mii - 1 milion lei 1-3 milioane lei

5,5

4,3143

2,4809
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!
Structura populaţiei de arhitecţi angajaţi, la nivel regional !

Structura întregii populaţii de arhitecţi angajaţi este formată din circa 80% arhitecţi, 10% 
urbaniști, 3% conductori, 3% peisagiști sau specialiști în amenajarea teritoriului și 3% arhitecţi 
de interior, designeri (desigur, ea poate să difere de structura arhitecţilor, la nivel de 
specializărilor). 
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!
Pregătirea profesională a absolvenţilor arhitecţi !
Cum apreciaţi pregătirea profesională a absolvenţilor arhitecţi cu privire la 
următoarele aspecte? 

!
!
Organizaţia dvs. sprijină angajaţii care urmează cursuri/programe de formare profesională 
prin…? 

!
Cele mai apreciate abilităţi ale absolvenţilor de arhitectură sunt utilizarea calculatorului, 
munca în echipă și cunoașterea limbilor străine. Mai puţin apreciate sunt cunoștinţele 
teoretice și practice precum și cele manageriale. 

Utilizarea calculatorului

Lucrul în echipă

Limbi străine

Comunicare

Pregătire de specialitate – cunoștinţe teoretice

Pregătire de specialitate – cunoștinţe practice

Management 
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plata integrală cursuri/programe de formare profesională

plata parţială cursuri/programe de formare profesională

coeficient crescut la salarizare

alte modalităţi
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Analiza factorială a acestor itemi nu ne indică diferenţe semnificative la nivelul principalelor 
subpopulaţii investigate. Identificăm, totuși, un plus semnificativ de evaluare generală, a 
tuturor abilităţilor, de către angajatorii de arhitectură din orașele mici, în comparaţie cu cei 
din centrele mari sau celelalte reședinţe de judeţe: 

!
Scorul de evaluare generală a abilităţilor arhitecţilor, la nivelul localităţii de rezidenţă a companiilor (media, la 

nivelul eșantionului, este 0) !
În condiţiile în care 0 e media la nivelul eșantionului, observăm că angajatorii din centrele 
universitare altele decât București sunt cei care evaluează de o manieră mai critică pregătirea 
profesională a absolvenţilor.  

Sprijinul acordat angajaţilor care urmează cursuri/programe de formare profesională constă 
cel mai frecvent în zile libere plătite (41%), doar 23%-28% dintre angajatori oferind bonificaţii 
financiare (plata cursurilor, salariu mai ridicat). Comportamentul de suport pare a fi similar în 
rândul tuturor organizaţiilor, neidentificând nicio diferenţă semnificativă între diversele 
categorii de referinţă. 
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0,45

0,60

Bucuresti Alt oras mare, resedinta de judet
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-0,02
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Cum apreciaţi pregătirea absolvenţilor de arhitectură, relativ la următoarele aspecte? 

!
Abilităţile de a utiliza calculatorul, capacitatea de a învăţa, munca în echipă și abilitatea de 
conversa și scrie într-o limbă străină sunt cele mai bine evaluate aspecte ale pregătirii 
profesionale a absolvenţilor. 

Abilitatea de a elabora rapoarte, note sau alte documente, cunoașterea domeniilor 
complementare specializării sau abilitatea de a negocia în mod eficace sunt cele mai puţin 
apreciate abilităţi. 

Analizând cumulativ comportamentul de evaluare al abilităţilor mai sus menţionate, datele ne 
indică, la nivelul principalelor subpopulaţii, o singură diferenţă semnificativă, dintre evaluarea 
făcută de angajatorii din orașele mici și cei din centrele universitare, altele de cât București. 
Explicaţia derive cel mai probabil din raportul diferit dintre provocările profesionale care 
solicită diversele abilităţi și modul în care absolvenţii de arhitectură le fac faţă. În mediul 
urban mic, portofoliile (și implicit soluţiile necesare realizării lor) sunt mai puţin diversificate, 
tipologia clientului serviciilor de arhitectură e una mai puţin sofisticată, ca atare interacţiunea 
pe toate palierele nu necesită performarea la un nivel înalt a unei palete largi de competenţe. 

Comparativ cu alte facultăţi din România, facultăţile de arhitectură sunt considerate printre 
cele mai bune în termeni de calitate a absolvenţilor, însă la modul general, pregătirea 
acumulată în timpul studiilor e apreciată ca insuficientă pentru a permite absolvenţilor să își 
practice meseria corespunzător. 

Abilitatea de a utiliza calculatorul în activitatea profesională

Abilitatea de a acumula rapid noi cunoștinţe

Abilitatea de a lucra în echipă

Abilitatea de a scrie și de a conversa într-o limbă străină

Abilitatea de a genera noi idei și soluţii 

Gândirea critică

Abilitatea de a acţiona bine în condiţii de stres

Abilitatea de a-și face punctul de vedere înţeles de către ceilalţi 

Cunoașterea temeinică a domeniului de studiu/a propriei specializări

Gândirea analitică

Abilitatea de a prezenta produse, idei sau rapoarte în faţa unei audienţe 

Abilitatea de exercitare a propriei autorităţi

Abilitatea de a identifica noi oportunităţi și a acţiona rapid pentru a le urmări 

Abilitatea de a mobiliza alte persoane

Abilitatea de a coordona activităţi

Abilitatea de a gestiona eficient timpul de lucru

Abilitatea de a elabora rapoarte, note sau alte documente 

Cunoașterea domeniilor sau disciplinelor complementare specializării

Abilitatea de a negocia în mod eficace
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!
Evaluare !
În ce măsură sunteţi mulţumit de pregătirea profesională a absolvenţilor de învăţământ 
superior din domeniul arhitectură pe care i-aţi angajat în ultimii 5 ani? !

!!
În ce măsură sunteţi mulţumit de prestaţia profesională a absolvenţilor de învăţământ 
superior din domeniul arhitectură pe care i-aţi angajat în ultimii 5 ani? !

Media=7,1
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!
Gradul de mulţumire faţă de pregătirea profesională a absolvenţilor de învăţământ 
superior din domeniul arhitectură angajaţi în ultimii 5 ani se situează la valoare medie de 
7,1 pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă mulţumire minimă iar 10, mulţumire maximă. 

! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Scorul mediu de satisfacţie faţă de pregătirea profesională, la nivel regional !!!!!!!!!!!!!!!!!
Scorul mediu de satisfacţie faţă de prestaţia profesională, la nivel regional 

Pe o aceeași scală, nivelul de mulţumire faţă de prestaţia profesională a absolvenţilor este 
de 7,5. 

Între cele două variabile, nivelul de corelaţie e unul foarte ridicat (R Pearson=.800, 
sig=000, N=386), ceea ce ne indică încă o dată conexiunea dintre educaţie și performanţa 
profesională. 
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!
Nu există diferenţe semnificative între categorii de angajatori analizate, ceea ce denotă încă o 
dată impactul redus al factorilor structurali sau de mediu. În schimb, există o corelaţie mare 
între satisfacţia faţă de pregătirea și performanţa profesională și scorul general de evaluare a 
abilităţilor dobândite (valori R Pearson în jurul a .600) 

!
Scorul mediu de evaluarea a abilităţilor dobândite, în raport cu satisfacţia faţă de pregătirea și performanţa 

profesională. 

!!!

Total multumit
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!
Comparativ cu absolvenţii învăţământului de arhitectură de acum 10 ani, cum apreciaţi 
pregătirea absolvenţilor din ultimii 5 ani !

!!

NR 
0,012

Nu pot aprecia 
0,16

mult mai slaba 
0,061

mai slaba 
0,4

la fel 
0,174

mai buna 
0,172

mult mai buna 
0,02
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Dar comparativ cu absolvenţii învăţământului de arhitectură de acum 20 ani, cum apreciaţi 
pregătirea absolvenţilor din ultimii 5 ani !!

În general, generaţiile noi de absolvenţi sunt apreciate ca fiind mai slabe decât cele de acum 
10 ani sau 20 ani. Angajatorii din centrele universitare, altele decât București, sunt ceva mai 
critici în aprecierea ultimelor 5 generaţii de absolvenţi de arhitectură în raport cu generaţia 
de acum 10 ani, decât angajatorii din orașele mai mici. Dar această diferenţă de evaluare nu 
se mai regăsește atunci când comparaţia se face în raport cu generaţia de absolvenţi de 
arhitectură de acum 20 ani.

NR 
0,01

Nu pot aprecia 
0,292

mult mai slaba 
0,172

mai slaba 
0,263

la fel 
0,091

mai buna 
0,135

mult mai buna 
0,037
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!
!
!

Comparaţia generaţiilor din ultimii 5 ani cu cea de acum 10 ani, la nivel regional 
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!
Dintre doi absolvenţi de arhitectură care au absolvit în același ani facultatea (licenţă), unul 
alegând să profeseze și având în prezent 2 ani de experienţă în arhitectură, iar celălalt 
absolvind un program de master în arhitectură, fără a avea experienţă, dvs. pe care l-aţi 
angaja? !!

NR 
0,01

NS 
0,174

pe cel care are un master în arhitectură 
0,096

pe cel care are 2 ani de experien
0,72
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Dacă vă gândiţi la piaţa serviciilor de arhitectură, cum apreciaţi numărul actual de arhitecţi 
din România? 

În general, angajatorii apreciază mai mult experienţa de muncă în raport cu pregătirea 
postuniversitară (masterat). Dacă 72% dintre angajatorii participanţi la anchetă ar prefera un 
licenţiat cu 2 ani de experienţă, doar 10% ar prefera să angajeze un absolvent de masterat. 

!

NR 
0,052

NS 
0,029

sunt mult prea puțini arhitecți 
0,012

sunt prea puțini arhitecți 
0,155

sunt atâți cât trebuie, raportul este echilibrat 
0,27

sunt prea mulți arhitecți 
0,364

sunt mult prea mulți arhitecți 
0,118
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Alegerea dintre experienţă și nivelul postuniversitar de studii, la nivel regional 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Percepţia saturaţiei pieţei serviciilor de arhitectură, la nivel regional 
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Angajatorii din orașele mici și din Muntenia ar angaja într-o mai mare măsură absolvenţi de 
masterat, în detrimentul celor cu experienţă, spre deosebire de angajatorii din București. 

48% dintre angajatori apreciază că piaţa de profil este în prezent saturată în ceea ce privește 
numărul de arhitecţi, în timp ce 27% o consideră echilibrată sub raportul ofertă și cerere de 
muncă iar 17% dintre angajatori consideră că sunt prea puţini arhitecţi pe piaţă. 

Singurele diferenţe semnificative identificate sunt între regiunile Banat și Muntenia, primii 
considerând într-o mai mare măsură decât ceilalţi că piaţa serviciilor de arhitectură e 
suprasaturată de ofertă.  

!
!
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!
Câtă încredere aveţi în facultăţile de arhitectură în privinţa pregătirii arhitecţilor pentru 
piaţa muncii? !

!
!

NS/NR 
0,037

Foarte putina 
0,059

Putina 
0,393

Multa 
0,43

Foarte multa 
0,081

!88



!
!
Enumeraţi câteva aspecte care vă nemulţumesc în prestaţia profesională a absolvenţilor. 
(întrebare deschisă, răspuns multiplu) !
!

Încrederea în facultăţile de arhitectură privinţa pregătirii arhitecţilor pentru piaţa muncii e 
relativ medie. Dacă 51% dintre angajatori au încredere multă sau foarte multă, 46% au puţină 
sau foarte puţină încredere. Companiile cu peste 1 milion lei cifră de afaceri au mai puţină 
încredere în facultăţile de arhitectură decât companiile mai mici. În schimb, atât la nivel 
regional cât și la nivel regional nu există diferenţe semnificative. !
!
!

pregatirea deficitara
pregatirea practica deficitara
ruptura de realitatea practica

superficialitatea, neseriozitatea, lipsa responsabilitatii, dezinteresul
cunostinte legislative si normative limitate

abilitati reduse de comunicare, interrelationare
lipsa experientei

lipsa initiativei, disciplinei, implicarii
cunostinte limitate privind materialele

cunostinte limitate de management, marketing
orgoliu nejustificat

cunostinte limitate in domenii conexe
lipsa simtului practic

ingeniozitate, creativitate reduse
nimic nu ma nemultumeste

altceva
NR
NS

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

9 %

11 %
35 %

10 %
2 %
2 %
2 %
2 %
3 %
3 %
3 %
4 %

5 %
5 %

10 %
10 %

19 %
20 %
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!
Încrederea în facultăţile de arhitectură, la nivel regional !!

Ceea ce contribuie la nemulţumirea angajatorilor e în special pregătirea practică deficitară a 
absolvenţilor de arhitectură. 

!
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!
Ce anume credeţi că lipsește din pregătirea de specialitate a absolvenţilor? (întrebare 
deschisă, răspuns multiplu)  

!
Ce altceva ar trebui să facă universităţile/facultăţile de profil pentru a pregăti mai bine 
absolvenţii pentru piaţa muncii? (întrebare deschisă, răspuns multiplu) !

! !
!
!

practica
calitatea,seriozitatea absolventilor si a invatamantului (programa, cadrele didactice)

experienta
ancorarea in realitatea practica

cunostinte de legislatie, cadastru
abilitati de comunicare, interrelationare, negociere

cunostinte tehnice
cultura generala

cunostinte de management, documentare
cunostinte din domenii conexe

motivatia, initiativa, asumarea raspunderii si a deciziei
cunostinte de elaborarea, gestionarea unui proiect

cunostinte privind materialele
viziunea, gandirea, modul de abordare a unui proiect

abilitati pentru lucrul in echipa
abilitati superioare de proiectare, desen tehnic

schimbul de experienta
nimic nu lipseste

altceva
NR
NS

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
7 %
7 %

19 %
3 %
1 %
1 %
2 %
2 %
2 %
2 %
3 %
3 %
3 %
3 %
4 %

5 %
7 %
8 %
9 %
10 %

40 %

stagii de practica mai dese si mai bine organizate
cresterea calitatii cadrelor didactice/aducerea unor cadre cu experienta practica

colaborare mai stransa cu firmele din domeniu, cu institutiile publice
o triere mai severa a candidatilor/studentilor

sa solicite mai multe proiecte ancorate in realitate
o mai buna pregatire a studentilor

revizuirea programei de invatamant
ancorarea informatiilor predate in realitatea practica si economica

sa asigure o mai mare seriozitate, interes, implicare
cursuri de legislatie

cursuri de management
colaborari cu facultatile ce au specializari conexe

schimburi universitare de experienta
sa incurajeze munca pe perioada studiilor

altceva
NR
NS

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

7 %
6 %

32 %
1 %
1 %
2 %
2 %
3 %
3 %
5 %
6 %

7 %
8 %
8 %
9 %
10 %

38 %
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Practica, experienţa, ancorarea în realitate sau seriozitatea sunt principalele aspecte care 
lipsesc din pregătirea de specialitate a actualilor absolvenţi. Stagiile de practică mai dese, 
creșterea calităţii cadrelor didactice și o colaborare mai strânsă dintre universităţi și 
angajatori pot concura la o mai bună pregătire pentru piaţa muncii a absolvenţilor de 
arhitectură. 

Conform datelor din interviurile realizate cu angajatori, principalele nemulţumiri faţă de 
pregătirea profesională dobândită de absolvenţi în facultate privesc aspecte precum: 

!
1. Nu ştiu să realizeze bugete, nu există cursuri de natură economică care să îi ajute 

în acest sens . 

2. Nu au noţiuni legislative şi despre ce trebuie să facă şi unde trebuie să meargă ca 
să obţină avizele necesare contruirii, aceste subiecte sunt prea puţin abordate în 
şcoală. 

3. Le lipsesc cunoştinţe tehnice, şi din cauză că nu sunt ancoraţi în realitate, este 
dificilă colaborarea cu inginerii şi cu structuriştii. 

4. Nu au experienţă suficientă de șantier, ar fi necesare mai multe activităţi practice 
în perioada școlii.  

5. Școala nu încurajează formarea și dezvoltarea unei viziuni integrate/integratoare, 
obiectele arhitecturale sunt gandite izolat, nu ca parte integrantă a mediului în 
care sunt construite.  

!
!
!
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În ceea ce privește așteptările angajatorilor faţă de absolvenţi, în interviuri și focus-grupuri au 
fost menţionate următoarele:  

!
• Să fie responsabili şi riguroşi  

• Să aibă cunoștinţe de legislaţie  

• Să aibă mai multe cunoștinţe de matematică  

• Să fie mai conectaţi la componenta tehnică a proiectelor, nu doar la cea de 
desen  

• Să fie buni generalisti capabili să gândească holistic, să aibă cultură generală  

• Să fie buni comunicatori. 

!
!
!
!

!93



!94

!
Concluzii !
Absolvenţii facultăţilor de arhitectură !
În general nivelul, de satisfacţie de viaţă în rândul absolvenţilor de arhitectură din ultimii 10 
ani e unul mediu-ridicat. Cu toate acestea, e mai redus în rândul generaţiilor recente de 
absolvenţi, în comparaţie cu generaţiile mai vechi. 

Evaluarea procesului educaţional denotă un plus de pozitivitate în privinţa calităţii predării și 
a accesului la literatura de specialitate, în timp ce posibilitatea de a pune în practică cele 
învăţate dar și accesibilitate și calitatea echipamentelor tehnice reprezintă punctele 
nevralgice ale pregătirii universitare a arhitectului. 

Dar, dintre cele trei dimensiuni majore ale acestui proces, cea didactică, cea materială și cea 
practică, cel mai important predictor al percepţiei adecvării pregătirii profesionale la cerinţele 
concrete ale profesării îl reprezintă dimensiunea didactică. Conţinutul și calitatea predării 
constituie un reper central în pregătirea profesională a arhitecţilor. 

Peste două treimi dintre absolvenţi consideră că există discipline sau competenţe importante 
pentru profesie care nu au fost acoperite de programa universitară. Cele mai des menţionate 
ca fiind absente din programă, dar necesare, sunt competenţele antreprenoriale, 
competenţele de comunicare, cursurile de legislaţie, normativele de proiectare, competenţe 
manageriale, proiectele interdisciplinare, competenţele digitale. 

Datele semnalizează un deficit al școlii în ceea ce privește transferul de cunoștinţe și 
formarea de competenţe practice necesare în activitatea profesională a absolvenţilor. Atât 
interviurile realizate cu absolvenţi, cât și cele cu angajatori, au confirmat importanţa stagiilor 
de activitate realizate în firme. Obţinerea unui loc de muncă în domeniu este facilitată mult 
de realizarea unor astfel de stagii, o parte semnificativă a firmelor condiţionând, cel puţin 
informal, angajarea de existenţa unei experienţe directe de muncă cu persoana angajată. 

Punctele tari ale procesului educaţional constau în dobândirea unor abilităţi dobândite 
precum capacitatea de învăţa, de a acţiona în condiţii de stres, de a lucra în echipă și de a 
genera idei și soluţii noi. 
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Odată absolvenţi, arhitecţii obţin, în medie, primul loc de muncă după circa 2½ luni de la 
absolvire. Dar, dacă ne raportăm la cei care nu au avut deja un loc de muncă în momentul 
absolvirii, durata de medie de găsire a unui loc de muncă este de aproape 4 luni. În general, 
se observă o creștere în timp a perioadei de așteptare până la angajare. Dacă generaţiile 
2004-2007 așteptau, în medie, 3 luni, pentru generaţiile recente, 2010-2013 durata medie de 
căutare depășește 4 luni. 

În raport cu anul absolvirii, datele ne indică faptul că un procent semnificativ, de peste 20% 
dintre arhitecţi, a obţinut un loc de muncă în domeniul de specializare înainte de absolvire și, 
simetric, circa 20% au obţinut un loc de muncă în specialitate în anii ulteriori celui absolvirii. 

Pentru primul loc de muncă, aproape 7 absolvenţi din 10 au rămas în orașul în care au 
absolvit facultatea, în timp ce 30% au plecat în altă localitate. În timp, proporţia celor care au 
rămas a scăzut semnificativ. Dacă în 2004-2005, un absolvent din 6 pleca din centrul 
universitar, în 2013, un absolvent din 2 pleacă din localitatea de unde a absolvit universitatea. 

Cele mai mari satisfacţii faţă de actualul loc de muncă se regăsesc în relaţie cu gradul în care 
sarcinile de muncă solicită pregătirea și experienţa profesională. Experienţă profesională care 
presupune, în cea mai mare măsură realizarea (în ultimul an) de studii de soluţii (80%), 
proiectarea completă (75%), teme de proiectare (66%) și anteproiecte de arhitectură (61%). 
Aproape trei sferturi dintre arhitecţi au realizat în ultimul an locuinţe unifamiliale permanente 
și circa jumătate au realizate activităţi de arhitectură interioară sau exterioară. 

Datele ne indică o scădere în timp a ponderii absolvenţilor care urmează cursurile masterale 
sau doctorale. Căutând determinanţii acestor opţiuni, am observat că absolvenţii care s-au 
înscris la doctorat apreciază într-o mai mare măsură decât colegii lor calitatea predării și 
oportunitatea efectuării de stagii practice și într-o mai mică măsură calitatea dotării 
materiale. 

Există un clivaj opinional în privinţa responsabilităţii arhitectului. 46% dintre respondenţi 
consideră că responsabilitatea arhitectului se oprește la fazele asumate prin semnătură, în 
timp ce 44% o extind și asupra calităţii construcţiei finale.  

!
!!
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!!
Angajatorii absolvenţilor de arhitectură !
Investigând opinia angajatorilor, cele mai apreciate abilităţi ale absolvenţilor de arhitectură 
sunt utilizarea calculatorului, munca în echipă și cunoașterea limbilor străine. Mai puţin 
apreciate sunt cunoștinţele teoretice și practice precum și cele manageriale. Nivelul de 
mulţumire faţă de pregătirea profesională a absolvenţilor de învăţământ superior din 
domeniul arhitectură angajaţi în ultimii 5 ani se situează la valoare medie de 7.1 iar cel privind 
prestaţia profesională se situează la o valoare ușor mai ridicată, de 7.5, pe o scală de la 1 la 10, 
unde 1 înseamnă mulţumire minimă iar 10, mulţumire maximă. Cu toate acestea, generaţiile 
noi de absolvenţi sunt apreciate ca fiind mai slabe decât cele de acum 10 ani sau 20 ani. 

În general, angajatorii apreciază mai mult experienţa de muncă în raport cu pregătirea 
postuniversitară (masterat). Dacă 72% dintre angajatorii participanţi la anchetă ar prefera un 
licenţiat cu 2 ani de experienţă, doar 10% ar prefera să angajeze un absolvent de masterat. 
48% dintre angajatori apreciază că piaţa de profil este în prezent saturată în ceea ce privește 
numărul de arhitecţi, în timp ce 27% o consideră echilibrată sub raportul ofertă și cerere de 
muncă iar 17% dintre angajatori consideră că sunt prea puţini arhitecţi pe piaţă. Așadar, 
angajatorii au o percepţie ceva mai optimistă vis-a-vis de potenţialul de incluziune al pieţei 
serviciilor de arhitectură. 

Comparativ cu alte facultăţi din România, facultăţile de arhitectură sunt considerate printre 
cele mai bune în termeni de calitate a absolvenţilor, însă la modul general, pregătirea 
acumulată în timpul studiilor e apreciată ca insuficientă pentru a permite absolvenţilor să își 
practice meseria corespunzător. Ca atare, încrederea în facultăţile de arhitectură privinţa 
pregătirii arhitecţilor pentru piaţa muncii e relativ medie. Dacă 51% dintre angajatori au 
încredere multă sau foarte multă, 46% au puţină sau foarte puţină încredere. 

!
!
!



!
Profilul școlilor de arhitectură !
Pentru a putea permite o mai rapidă aglutinare a datelor la nivelul centrelor universitare, am 
sintetizat informaţia concludentă într-un tabel: 

București Cluj-Napoca Iași Timișoara

Evaluarea 
procesului 
educaţional

Pozitivi în raport cu 
dimensiunea practică 
(stagii)

Critici în raport cu 
dimensiunile didactică și 
materială

Critici în raport cu 
dimensiunea materială

Pregătire profesională mai 
adecvată

Se pune accentul pe 
memorare

Se pune accentul pe 
dimensiunea teoretică

Programa universitară a 
fost una lacunară

Mai multe abilităţi de a 
utiliza noi instrumente

Istoric 
profesional

O mai mare pondere 
de angajare pe 
perioada facultăţii

Tendinţă mai 
pronunţată de a urma 
un master

Tendinţă mai 
pronunţată de a urma 
un master

O mai mare tendinţă spre 
angajarea în societăţi 
comerciale

O mai mare tendinţă spre 
antreprenoriat

O mai mare tendinţă 
spre angajarea în 
societăţi comerciale

Ponderea cea mai mică de 
studenţi care a rămas în 
centrul universitar

Filozofie de 
muncă

Asumarea într-o mai mică 
măsură a responsabilităţii 
pentru calitatea finală a 
construcţiei

Asumarea într-o mai mare 
măsură a responsabilităţii 
pentru calitatea finală a 
construcţiei

O mai mare orientare spre 
eficienţă și interesele firmei

O mai mare orientare 
spre creativitate
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“Un mediu de calitate înaltă este o 

caracteristică esenţială a unei 

societăţii civile solide, active şi 

funcţionale.” 

!
POLITICA PENTRU ARHITECTURĂ 

2010-2015. Cultura mediului construit și 
caliatatea vieţii ! !
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P E N T R U  A  
C O N T I N U A  
!
Concluziile cercetării au fost evidenţiate la fiecare dierecţie 
investigată și cumulate sub forma problemelor cu cea mai 
mare convergenţă și relevanţă. Câteva aspecte importante 
ne reţin atenţia sub formă de îngrijorări sau din perspectiva 
nevoii de a încerca să înţelegem cauza fenomenelor și 
percepţiilor. De asemenea este important să reţinem câteva 
întrebări fundamentale legate de dinamica profesiei, 
respectiv numărul arhitecţilor raportat la dimensiunea 
pieţei și la structurarea ei și de problemele arhitecturii ca 
rezultat al activităţilor din piaţă.  

Îngrijorările principale se datorează scăderilor remarcate 
prin diferiţi indicatori folosiţi în cercetare. Astfel a scăzut 
nivelul satisfacţiei faţă de viaţă în general în rândul 
absolvenţilor de la nota 7,3 la 6,3, reprezentând o diferenţă 
consistentă, din păcate, de 10%. Acest indicator are o 
componentă legată de propria carieră, dar reprezintă o 
interferenţă a factorilor care descriu calitatea vieţii. A 
scăzut aprecierea angajatorilor faţă de nivelul de pregătire 
al absolvenţilor recenţi în comparaţie cu cei din perioadele 
anterioare, cu 5 până la 10 ani în urmă.	  

!
!

“Educaţia este cea mai puternică 

armă pe care o poţi folosi pentru a 

schimba lumea” 

!
Nelson Mandela  ! !



!
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Comportamentul și situaţia absolvenţilor imediat după 
absolvire s-a modificat vizibil. Numărul celor care rămân 
să profeseze în centrele universitare, unde sunt 
concentrările de arhitecţi a scăzut simţitor, ceea ce nu este 
rău pentru disiparea profesioniștilor pentru a acoperi 
teritoriile, dar cauzele sunt legate de saturarea pieţelor și 
prăbușirea inevestiţiilor din construcţii care fac apel la 
arhitecţi. Lucrările masive dedicate infrastructurilor de 
transport în general exclud arhitecţii în România, deși în 
alte state europene contribuţia lor la acestea a fost mai 
mult decât vizibilă în ultimele două decenii.  

Intervalul mediu în care absolvenţii reușesc să se angajeze 
a crescut, totuși acesta nu indică o situaţie dramatică, ba 
din contră arată faptul că tinerii sunt pregătiţi să-și dedice 
eforturile în primele câteva luni de după facultate pentru a 
găsi un loc de muncă în profesie. Ei reușesc aceasta în 
medie în 4 luni și în maximum un an, cu un procent de 
excepţii care e comparabil cu rata șomajului general 
declarată în România. Consecvenţa în a dori să lucreze în 
domeniul arhitecturii pentru care s-au pregătit este de 
apreciat, dar condiţiile în care reușesc să lucreze, nivelul 
cunoscut al salariilor și de multe ori cultura profesiei din 
firmele în care profesează contribuie la erodarea unei 
percepţii pozitive asupra condiţiei de angajat într-un birou 
de arhitectură. În ce măsură această percepţie și cultura 
muncii până la urmă, se reflectă asupra calităţii arhitecturii 
realizate este un subiect în sine. Studiile similare europene 
indică o relansare a sectorului arhitecturii cu o creștere 
lentă dar stabilă în ţările din nordul continentului faţă de 
cele centrale, estice și sudice. Optimismul general faţă de 
așteptările din piaţă a crescut ușor recent. Nu același lucru 
se poate spune despre situaţia românească, unde 
indicatorii de satisfacţie și percepţie sunt în continuare în 
scădere.  

!
!
!

“Ţelul suprem al educaţiei este sa 

preschimbe oglinzile în ferestre.” 

!
Sydney J. Harris ! !
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Referindu-se la absolvenţi, studiul nu a indicat practica 
freelancing-ului ca fiind dezvoltată în România. Această 
formulă a generat o categorie importantă în ţările 
occidentale ca reacţie la condiţiile pieţei. Practic 
freelancerii sunt angajaţi pe proiecte de diferite birouri de 
arhitectură doar atunci când acestea câștigă contracte. 
Astfel forţa de muncă caificată e mobilă și se grupează 
oferind posibilitatea ca acești arhitecţi să practice fără să 
fie nevoie să negocieze cu clienţii sau să contracteze 
asigurări profesionale costisitoare. Evident, 
responsabilităţile sunt acoperite de birourile contractante. 
Ne întrebăm dacă această formulă legală și testată, care 
presupune multă comunicare și seriozitate nu ar putea 
înlocui practicile semnăturii de complezenţă, atât de 
invocate în cele mai multe zone ale ţării ca fiind cele mai 
nocive pentru calitatea arhitecturii. Din studiu au reieșit și 
remarci privitoare la o anumită exploatare profesională a 
tinerilor absolvenţi, dar și un procent foarte mare, deși în 
scădere, al studenţilor care lucrează part time sau full time 
în timpul studiilor. Ne întrebăm în ce măsură aceștia 
lucrează respectând prevederile legale și dacă nu cumva 
lucrul cu studenţi în regim de evaziune fiscală nu 
afectează nivelul preţurilor din piaţă în sens negativ. 
Aceste fenomene sunt cunoscute și combătute în alte ţări, 
precum Marea Britanie, unde RIBA (Royal Institute of 
British Architects) se opune lucrului neplătit bazat pe doar 
dorinţa de acumulare de experienţă a tinerilor. Iată o 
direcţie de cercetare și acţiune pentru ordin pentru viitor.  

Una dintre întrebările care trebuie puse este cea 
referitoare la numărul arhitecţilor din România. Sunt prea 
mulţi, prea puţini sau sufucienţi arhitecţi în România 
pentru a avea un echilibru al pieţei care să stimuleze 
calitatea și să aibă consecinţe benefice în acoperirea 
arhitecturii cu contribuţiile arhitecţilor? Mai trebuie să ne 
întrebăm dacă felul în care arhitecţii români acoperă 
provocările profesionale din toate regiunile și localităţile 
este satisfăcător și care e evoluţia din acest punct de 
vedere?  Studiul ne arată că în acest moment părerile 
referitoare la numărul arhitecţilor sunt echilibrat împărţite, 
anume că aceștia ar fi prea mulţi sau că sunt prea puţini.

“Scopul educaţiei este să 

înlocuiască o minte goală cu una 

deschisă” 

!
Malcolm S. Forbes ! !
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Dacă luăm în considerare rata de  creștere a numărului 
total de arhitecţi din România numai după înregistrările la 
ordin, care nu îi cuprind pe cei care nu găsesc de lucru, pe 
majoritatea celor care emigrează și pei cei care optează să 
lucreze în alte domenii, trebuie să constatăm că profesia 
crește numeric constant. Această creștere nu reflectă 
deloc situaţia din piaţă și este rezultanta opţiunilor 
tinerilor pentru arhitectură, care fie nu cunosc fie 
consideră situaţia trecătoare și a cifrelor de școlarizare și 
filtrelor de promovabilitate date de universităţi. Putem 
considera că avem de a face cu un paradox în România și 
anume că, deși raportat la numărul populaţiei arhitecţii 
sunt puţini în ţara noastră faţă de media europeană, 
aceștia nu au loc confortabil în piaţă. Explicaţiile ţin de 
dimensiunea foarte mică a investiţiilor în construcţii din 
România, considerate atât ca procent din PIB și din totalul 
investiţiilor, cât și raportate per capita. Mai există și un 
pronunţat fenomen de piaţă nonfiscală, analizat în cadrul 
studiului pieţei general tot de OAR.  

Din aceste constatări remarcăm nevoia de a genera cerea 
de servicii ale arhitecţilor, de a crește recursul la arhitecţi 
și de a provoca proiecte în care arhitecţii să joace roluri. 
Generarea de proiecte este un subiect de maximă 
importanţă și considerăm că pregătirea universitară ar 
putea lua în considerare acele abilităţi ale studenţilor care 
să îi facă apţi pentru a contribui la aceasta. De altfel 
studiul evidenţiază lacunele invocate în zona comunicării, 
managementului și negocierii condiţiilor proiectelor de 
către absovenţii angajaţi după studii.  

O altă întrebare fundamentală care poate avea răspunsuri 
și rezolvări prin educaţia oferită de universităţi ţine de 
cultura responsabilităţii arhitectului. Studiul evidenţiază o 
separare în două atitudini relativ egale ca pondere, cea a 
celor care consideră că arhitectul răspunde strict de ceea 
ce face el în profesie și ceea prin care se consideră că 
arhitectul este responsabil de întregul construirii, 
integrator, holistic. 

“Citeşte, nu pentru a contrazice, nici 

pentru a crede, ci pentru a cântări şi 

a lua în considerare.” 

!
Francis Bacon ! !
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Este evident că a doua atitudine este cea care definește 
profesia de arhitect și rolul primordial contemporan al 
arhitectului într-o cultură a specializărilor, dar ne întrebăm 
dacă nu cumva percepţia eronată nu se datorează fie 
neformării în facultate a culturii responsabilităţii, sau mai 
rău, formării intenţionate a culturii unei responsabilităţi 
paţiale. Tema trebuie discutată cu atenţie cu responsabilii 
din domeniul educţiei. Este foarte adevărat că legislaţia în 
domeniul construirii din România, deși imită cadre 
europene similare pierde de cele mai multe ori esenţa 
fenomenelor, nefiind fundată pe principii ale 
independenţei arhitecţilor faţă de presiunile deţinătorilor 
de putere financiară, pe eliminarea conflictelor de interese 
și mai ales pe asigurarea unui cadru competitiv dar just în 
ceea ce privește asigurarea resurselor pentru a obţine 
calitate.  

Ne întrebăm de asemenea în ce măsură facultăţile 
pregătesc arhitecţii pentru a lucra în cadrul echipelor 
interdisciplinare reale, în care să joace rolul de 
coordonator. Studiul remarcă evident lipsuri în cadrul 
formării în această zonă, sesizate atât de absolvenţi cât și 
de angajatorii lor. În programele facultăţilor există ca titluri 
discipline integratpare, dar ponderea creditelor și probabil 
interesul general de modul de predare și aplicaţiile 
practice au ca efect această insatisfacţie faţă de felul în 
care este tratată problema în acest moment. Mai mult, ne 
întrebăm în ce măsură facultăţile de arhitectură izolate în 
universităţi diferite de cele în care se studiază ingineriile 
construirii sau nepracticând suficient comunicarea chiar în 
cadrul acelorași universităţi, contribuie ca inginerii sau alţi 
profesioniști care activează în construcţii sunt pregătiţi să 
lucreze împreună cu arhitecţii. OAR încearcă să activeze 
relaţiile necesare între specialităţi astfel încât această 
problemă să își găsescă răspunsurile necesare.  

“Scopul educaţiei este înaintarea în 

cunoaştere şi distingerea 

adevărului” 

!
John F. Kennedy  ! !
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Suntem într-un moment favorabil din punctul de vedere al 
cunoașterii dar trebuie intervenit rapid și consistent. A nu 
aborda în universităţi problemele relevate de acest studiu 
poate avea consecinţe serioase pentru starea profesiei de 
arhitect și mai ales pentru starea arhitecturii în viitor. 
Realitatea ne arată că integrarea europeană nu s-a produs 
complet după aderare, cu diferenţe în diferite domenii, 
dintre care cel al construirii este foarte evident prin ceea 
ce se construiește. Suntem îndreptăţiţi să ne dorim 
colaboarea cu universităţile și abordarea frontală, creativă 
și susţinută a problemelor identificate. Formarea unei 
culturi a arhitecturii nu se poate limita la ponderea 
teoretică, la învăţarea cu accent prea mare pe memorare, 
invocată de subiecţii studiului și la absenţa din programe a 
unei mult mai consistente laturi practice și tehnice. Școala 
de arhitectură se bazează pe dotarea materială a 
studenţilor care folosesc propriile calculatoare, pe 
documentarea oferită de internet și de alte surse decât 
cele puse la dispoziţie de universitate și pe lucrul acasă. 
Este firesc să fie așa, dar ne întrebăm dacă spaţiile 
universităţilor mai sunt în aceste condiţii bine utilizate, 
dacă se justifică resursele alocate pentru funcţionarea 
acestora și dacă nu e necesară trecerea la alte sisteme de 
comunicare și lucru care sunt disponibile și se folosesc 
deja de mai mulţi ani în universităţi performante.  

“Daţi în mâna educatorului cât mai 

puţine măsuri coercitive cu putinţă, 

astfel ca singura sursă a respectului 

tinerilor faţă de el să fie calităţile lui 

umane şi intelectuale.” 

!
Albert Einstein ! !
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Acest studiu trebuie considerat, așa cum arătam și în 
introducere, o deschidere la dialog între educaţie și 
profesie și o provocare responsabilă la a remarca starea și 
evoluţiile petru a le răspunde în consecinţă. OAR invită 
toate facultăţile și universităţile de profil la acest dialog, 
extinde discuţia către învăţământul preuniversitar de profil 
și general și așteaptă reacţiile celor interesaţi. Vom aborda 
zona ministerială și celelalte zone ale educaţiei pentru 
profesiile din sectorul construcţiilor. Comunităţile de 
arhitecţi organzate în filiale ale ordinului din centrele 
universitare cu învăţământ de arhitecură vor putea fi 
primele care sprijină acest dialog. Nu în ultimul rând vom 
aplica instrumentele de monitorizare a problematicilor pe 
care le pune acest studiu pentru a observa evoluţiile. 
Avem convingerea că această abordare, care continuă 
prima astfel de cercetare din 2010, Arhitect în România, 
studiu de fundamentare a politicilor naţionale pentru 
arhitectură, este un pas important, care trebuie privit ca o 
șansă și care depinde de voinţa asumată de mai mulţi 
oameni implicaţi, dintre care foarte mulţi sunt arhitecţi.  

Șerban Țigănaș, președintele OAR 

“Nu eşti suficient de tânăr pentru a 

şti tot” 

!
Edward A. Murphy ! !
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Ordinul Arhitecţilor din România a beneficiat în 
realizarea acestor materiale de texte şi fotografii 
realizate de prieteni ai arhitecturii, în cadrul unor 
proiecte comune desfăşurate de-a lungul anilor. 

 Printre aceştia, amintim cu plăcere de Mariana Celac, 
Mihai Culescu, Dan Drăghicescu, Eliza Iokina, Oana 

Marinache, Vasilica Martin, Alexandra Mihailciuc, 
Fundaţia Cărtureşti, Cella Cosimex, Igloo, SoNoRo, 

Zeppelin. Ordinul Arhitecţilor din România le 
mulţumeşte tuturor partenerilor săi pentru contribuţie 

şi implicare.
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