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Studiul a fost generat de OAR pentru a 
construi Sistemul de Informare asupra 
Costurilor, acel complex de informaţii care 
să permită atât arhitecţilor, cât şi celor care 
iniţiază investiţiile în construcţii să 
calculeze resursele necesare pentru 
misiunile arhitecţilor.
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ECONOMIA 
ARHITECTURII 

ŞERBAN ŢIGĂNAŞ, Președinte OAR 

Nu putem să ne referim la arhitectură în general şi la 
fenomenele româneşti actuale fără a observa 
perspectivele oferite de ceea ce, oricât de mult i-ar 
deranja pe cei care consideră arhitectura o artă mai 
presus de mediul economic, este piaţa specifică 
domeniului. Există o piaţă românească a serviciilor 
profesionale cu profil de arhitectură care trebuie 
cunoscută ca dimensiuni cantitative şi calitative şi, 
mai ales, ca evoluţie şi tendinţe. Astfel, ne vom putea 
fundamenta strategiile pentru a corecta fenomenele 
nefaste şi a favoriza şi argumenta intervenţiile în 
mecanismele cadrului în care se desfăşoară 
procesele complexe ale construirii. Există o 
economie a arhitecturii în cadrul economiei 
construcţiilor şi a investiţiilor în general, pe care 
Ordinul Arhitecţilor din România le studiază şi le 
monitorizează tocmai pentru a putea înţelege, 
evalua şi contribui la construcţia unui sistem de 
practici evoluate. Scopul final al acestui efort este 
unul singur, dar implicaţiile şi consecinţele sunt 
multiple: calitatea arhitecturii, o componentă 
esenţială a calităţii vieţii.  

Prezentăm aici rezultatele unui pachet de studii 
complexe, realizate de OAR prin colaborarea cu 
IMAS Marketing şi Sondaje, care au ca scop, dincolo 
de cunoaşterea aprofundată a economiei arhitecturii 
în România, fundamentarea unor metode noi şi 
aprofundate de comportament în piaţă şi chiar de 
intervenţii pentru augmentarea pieţei, în fond pentru 
o cultură avansată a construirii, care să conducă la 
arhitectura de calitate. 

 

“Pentru SIC a fost realizat 
până în prezent un 

document comprehensiv, 
denumit Misiunile arhitecţilor, 

care explicitează, în 
beneficiul arhitecţilor care 

intră în profesie şi mai ales al 
clienţilor acestora, toate 

ipostazele muncii arhitecţilor, 
de la cele uzuale, inevitabile, 
curente, la cele aprofundate, 
opţionale sau suplimentare.” 
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Studiul a fost generat de OAR pentru a construi 
Sistemul de Informare asupra Costurilor, acel 
complex de informaţii care să permită atât 
arhitecţilor, cât şi celor care iniţiază investiţiile în 
construcţii să calculeze resursele necesare pentru 
misiunile arhitecţilor. Acest SIC se construieşte cu 
mai multe componente, care trebuie să obiectiveze 
calculul resurselor economice, de bani şi de timp, 
abandonând în acest fel practicile curente din piaţă, 
survenite după abolirea, de către Uniunea Europeană 
prin Consiliile pentru Concurenţă, a metodelor de 
calcul al onorariilor pentru arhitecţi. Pentru SIC a 
fost realizat până în prezent un document 
comprehensiv, denumit Misiunile arhitecţilor, care 
explicitează, în beneficiul arhitecţilor care intră în 
profesie şi mai ales al clienţilor acestora, toate 
ipostazele muncii arhitecţilor, de la cele uzuale, 
inevitabile, curente, la cele aprofundate, opţionale 
sau suplimentare. Al doilea document important în 
această construcţie este cel pe care îl prezentăm 
acum, referitor la Piaţa de servicii profesionale a 
agenţilor economici cu profil de arhitectură, 
împreună cu rapoartele conexe, pentru ca lor să li se 
adauge cercetarea pentru realizarea şi 
implementarea Platformei comune de precalcul a 
timpului alocat serviciilor de arhitectură.  

Înţelegerea pieţei serviciilor de arhitectură implică 
atât dimensiunea cantitativă, cât şi cea calitativă. 
Metodele ştiinţifice de realizare a studiului şi 
argumentaţiile metodologice sunt prezentate în 
cadrul studiului, la fel şi întinderea temporară care a 
presupus, în general, investigarea dinamicii 
observate din 2007, înainte de declanşarea crizei 
economice, până în prezent, atât cât au permis 
datele oficiale disponibile. Informaţii foarte 
interesante referitoare la caracteristicile pieţelor 
investiţiilor, construcţiilor şi serviciilor de arhitectură 
în legătură cu acestea ne arată legături şi 
dependenţe neliniare, comportamente specifice ale 
agenţilor economici şi evoluţii.!

 

“Una dintre relevările în acest 
sens este aceea că, dacă 

economia românească are o 
creştere pozitivă, iar în 

cadrul ei domeniul 
investiţiilor creşte de 

asemenea, construcţiile nu 
se dezvoltă neapărat în 
acelaşi ritm, investiţiile 

putând fi canalizate în alte 
direcţii.” 
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Una dintre relevările în acest sens este aceea că, 
dacă economia românească are o creştere pozitivă, 
iar în cadrul ei domeniul investiţiilor creşte de 
asemenea, construcţiile nu se dezvoltă neapărat în 
acelaşi ritm, investiţiile putând fi canalizate în alte 
direcţii. De asemenea, dacă piaţa construcţiilor 
creşte, nu însemnă că arhitecţii au neapărat mai mult 
de lucru, atât timp cât cota de piaţă a acestora 
scade, respectiv se recurge tot mai puţin la serviciile 
lor, ca procent din valoarea de investiţie. Cauzele pot 
fi multe, de la ponderea investiţiilor în infrastructură, 
la care nu se face recurs la arhitect, la diminuarea 
onorariilor cerute de arhitecţi, ca răspuns la 
fenomenele legate de criză şi la măsurile drastice de 
reducere a cheltuielilor celor care investesc, nivel 
care nu poate fi uşor readus la cotele precedente, 
chiar dacă situaţia pieţei se ameliorează.  

Despre toate acestea, din multe perspective şi 
unghiuri, vorbeşte această cercetare. Ca orice studiu, 
există o serie de dificultăţi care au trebuit 
surmontate: încadrarea oficială a activităţilor 
arhitecţilor în codul CAEN 7111; modul în care sunt 
definite obiectele de activitate ale agenţilor 
economici şi posibilităţile acestora de a-şi construi 
cifra de afaceri din mai multe activităţi, fiind 
imposibil după datele publice a distinge ce provine 
strict din arhitectură, în sensul definit în Misiunile 
arhitecţilor, şi ceea ce ar putea fi datorat altor 
activităţi. Din aceste motive, ceea ce conturează 
acest studiu ca piaţă a serviciilor de arhitectură este, 
în fond, mai aproape de o piaţă constituită din 
serviciile prestate de agenţii economici care au profil 
de arhitectură, chiar dacă acestea nu sunt exclusiv 
servicii de arhitectură.  

!
!
!
 

“Există o piaţă românească a 
serviciilor profesionale cu 
profil de arhitectură care 

trebuie cunoscută ca 
dimensiuni cantitative şi 
calitative şi, mai ales, ca 

evoluţie şi tendinţe.” 
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Piaţa de servicii profesionale a agenţilor 
economici cu profil de arhitectură, 2007 - 2012 

Studiul este structurat în mai multe rapoarte 
distincte, fiecare cu o metodologie de cercetare 
specifică, aducând  perspective complementare. 
Primul raport bazat pe cercetarea cantitativă se 
numeşte Piaţa de servicii profesionale a agenţilor 
economici cu profil de arhitectură, 2007 - 2012. 
Informaţiile aduse se referă la numărul agenţilor 
economici, la modul în care sunt organizaţi ca profil, 
la comportamentul şi la performanţele economice în 
toată această perioadă, din punct de vedere al 
profitului, al gradului de îndatorare şi al evoluţiei 
capitalurilor proprii. La nivel macroeconomic, se 
arată care este contribuţia la PIB a acestei ramuri 
economice şi cum a evoluat sau, mai precis, a 
involuat ea. Cifra de afaceri realizată din serviciile 
profesionale ale celor cu profil economic de 
arhitectură este urmărită în evoluţie. Se analizează 
productivitatea muncii, costul mediu orar calculat şi 
evoluţia lui în timp, dar şi situaţia investiţiilor în 
construcţii şi cota de proiectare din acestea dedicată 
serviciilor de arhitectură. Interpretarea datelor 
obţinute ne oferă informaţii despre fenomenele 
diverse din piaţă, cum ar fi tendinţele de concentrare 
instituţională dinainte de criza economică şi de 
pulverizare ulterioară. Astfel s-a alcătuit un 
clasament după cifra de afaceri, respectiv cota 
deţinută din piaţă, a primilor 50 de agenţi 
economici, care ne arată că aceştia au deţinut la un 
moment dat circa 49% din întreaga piaţă, cotă care 
s-a diminuat simţitor, fiind acaparată de firme mai 
mici. Previziunile de reconcentrare a pieţei se 
îndreaptă către momentul în care se va ieşi mai 
consistent din criză.  

!
!
!
!
 

“De asemenea, dacă piaţa 
construcţiilor creşte, nu 
însemnă că arhitecţii au 

neapărat mai mult de lucru, 
atât timp cât cota de piaţă a 
acestora scade, respectiv se 

recurge tot mai puţin la 
serviciile lor, ca procent din 

valoarea de investiţie. ” 
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Proceduri utilizate de firmele de arhitectură în 
vederea menţinerii şi dezvoltării pe piaţa 
specifică 

Un al doilea raport a fost construit pe baza 
informaţiilor culese de la arhitecţi şi concentrat sub 
titlul Proceduri utilizate de firmele de arhitectură în 
vederea menţinerii şi dezvoltării pe piaţa specifică. În 
acest capitol, se poate observa modul predilect de 
organizare a firmelor, dominat de formula societate 
comercială (56%), modul de procurare a lucrărilor, 
tipurile de lucrări din piaţă şi misiunile îndeplinite 
pentru acestea. Se relevă ponderea foarte mare de 
lucrări obţinute prin comandă directă de la persoane 
fizice, ceea ce însemnă că arhitecţii depind în foarte 
mare măsură de felul în care sunt cunoscuţi şi văzuţi 
de potenţialii lor clienţi şi mai puţin de strategiile 
instituţionale şi de procedurile de selecţie. Misiunile 
pe care le îndeplinesc arhitecţii sunt orientate foarte 
puţin spre perioada construirii, astfel doar 7% din 
activitate se îndreaptă către urmărirea şantierelor, 
ceea ce explică pe de o parte atât nivelul scăzut al 
onorariilor, care nu includ în general aceste prestaţii, 
dar şi un potenţial deosebit de creştere a volumului 
pieţei, dacă arhitecţii se vor dovedi utili şi importanţi 
în procesele de construire.  

Prin comparaţie cu alte pieţe europene, aceste 
servicii din timpul execuţiei pot atinge către 50% din 
volumul total contractat de arhitecţi, dar sunt în 
general dublate de responsabilităţi importante 
pentru calitate şi încadrarea în bugete. Procedurile 
de menţinere pe piaţă ne arată o creştere a relaţiilor 
care se stabilesc între firmele de arhitectură şi alte 
firme, dar şi o creştere importantă de participare la 
licitaţii şi concursuri interne. Exportul de servicii este 
aproape nesemnificativ pentru volumul pieţei 
româneşti, de unde apare un alt potenţial. La nivelul 
aşteptărilor, sondate în rândul arhitecţilor pentru 
anul 2014, se constată o anticipare a creşterii 
volumului de lucru, fără însă a avea dorinţa de a 
angaja personal, ceea ce ar însemna o dorinţă 
legitimă de a creşte productivitatea muncii şi de a 
redeveni profitabili. !

“Exportul de servicii este 
aproape nesemnificativ 

pentru volumul pieţei 
româneşti, de unde apare un 

alt potenţial.” 
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O serie de critici formulate de arhitecţi ne pot 
conduce la măsuri necesare pentru corectarea 
situaţiilor defavorabile din piaţă. Astfel, este frecvent 
criticat sistemul legislativ din construcţii, instabil şi 
interpretabil, sunt criticate competenţele 
personalului din administraţia publică şi din cadrul 
entităţilor avizatoare cu care intră în contact 
arhitecţii, nivelul de taxare din acest sector 
economic şi gradul de pregătire al tinerilor arhitecţi 
absolvenţi în raport cu problemele pieţei în care 
trebuie să se încadreze. Nu în ultimul rând, este 
invocată practica uzuală a instituţiilor statului de a 
plăti cu întârzieri foarte mari serviciile contractate, 
fapt care se adaugă la celelalte poveri economice ale 
arhitecţilor.  

!
Evoluţia pieţei interne a lucrărilor de 
arhitectură în perioada 2007 - 2013 

Următorul capitol este un raport de cercetare 
calitativă, concentrat sub titlul Evoluţia pieţei interne 
a lucrărilor de arhitectură în perioada 2007 - 2013. 
Informaţiile obţinute de la arhitecţi sunt în măsură să 
completeze perspectivele asupra domeniului de 
activitate. O serie consistentă de critici sunt 
îndreptate împotriva injusteţii de a avea costuri 
foarte mari cu pregătirea ofertelor, uneori de până la 
20%, costuri care nu pot fi recuperate nici în cazul 
fericit de câştigare a contractelor, din cauza nivelului 
mult prea scăzut al preţurilor care s-a instaurat în 
piaţă. La această situaţie se adaugă nemulţumirile 
faţă de modul de acordare al multora dintre lucrările 
publice mari, dedicate unor firme cu relaţii 
consolidate cu investitorii, fără a urma proceduri 
reale de selecţie.  

O altă practică a sectorului public extrem de 
criticată de arhitecţi este aceea a contractelor de tip 
design & build, adică proiectare şi execuţie cumulată.  

!
!

“O serie consistentă de critici 
sunt îndreptate împotriva 
injusteţii de a avea costuri 
foarte mari cu pregătirea 

ofertelor, uneori de până la 
20%, costuri care nu pot fi 

recuperate nici în cazul 
fericit de câştigare a 

contractelor, din cauza 
nivelului mult prea scăzut al 
preţurilor care s-a instaurat 

în piaţă.” 
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Acestea elimină practic arhitectul din poziţia de 
autor de concept şi responsabil al transpunerii 
conceptului prin detaliere şi construire în realitate, 
transformându-l în instrumentul constructorului de a 
obţine profit cât mai mare, prin continua alterare a 
proiectelor către soluţiile cele mai ieftine, dar nu în 
beneficiul calităţii şi al intereselor clientului public. 
Necesitatea filtrării calităţii, respectiv a respingerii de 
către organisme bine constituite a lucrărilor de 
proastă calitate, este menţionată frecvent, cu diferite 
soluţii sugerate. Studiul arată şi modalităţi de 
comportare în piaţă al unor firme care se orientează 
fie către stat ca  principal client sau către clienţi 
privaţi de nişă, pentru care lucrează din poziţia de 
prestatori specializaţi. Astfel se creează relaţii pe 
termen lung cu companii şi lanţuri de firme. Rămân 
în acelaşi timp şi foarte mulţi arhitecţi care încearcă 
să acopere orice tip de proiect apare pe piaţă, dar 
care sunt supuşi unor presiuni foarte mari de a 
coborî nivelul preţurilor.  

!
Recomandări şi sugestii de acţiune 

Capitolul final al cercetării sintetizează situaţia 
constatată şi formulează Recomandări şi sugestii de 
acţiune pentru organizaţie. Din punct de vedere al 
scopului cercetării, anume acela de a fundamenta 
SIC – un sistem de informare asupra costurilor 
pentru serviciile arhitecţilor, studiul a furnizat pentru 
început, prin analiza pieţei, calculul preţului mediu al 
orei facturate de agenţii economici cu profil de 
servicii profesionale de arhitectură. Această valoare 
arată în plan general evoluţia pieţei, dar şi 
comportamentul firmelor în contact cu contractele 
realizate. De asemenea, acest indicator permite 
oricui să se poziţioneze în raport cu starea pieţei şi 
poate fi monitorizat şi actualizat anual.  

!
!
!

“Din punct de vedere al 
scopului cercetării, anume 

acela de a fundamenta SIC – 
un sistem de informare 

asupra costurilor pentru 
serviciile arhitecţilor, studiul 

a furnizat pentru început, 
prin analiza pieţei, calculul 

preţului mediu al orei 
facturate de agenţii 

economici cu profil de 
servicii profesionale de 

arhitectură.” 
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În continuare, IMAS a furnizat o formulă de calcul 
pentru costul orar minim al unei firme de arhitectură, 
care poate fi aplicată de orice agent economic, 
pentru a afla nivelul de tarifare pe care trebuie să îl 
practice, în funcţie de cheltuielile proprii şi de 
obiectivele pe care firma le are la un moment dat. În 
mod evident, fiecare firmă va avea propriile costuri 
orare la un moment dat şi posibilitatea de a le 
modifica, în funcţie de mai mulţi parametri. 
Implementarea acestei metode de calcul a resurselor 
necesare pentru îndeplinirea misiunilor din cadrul 
contractelor este importantă pentru a atinge un nivel 
de cultură economică a firmelor de arhitectură, care 
să se bazeze mai puţin pe intuiţie şi pe ceea ce 
dictează o piaţă prăbuşită, aşa cum demonstrează 
întregul studiu, şi mai mult pe controlul obiectiv al 
acţiunilor, bazat pe consumul de timp normat şi pe 
costurile specifice proprii. Odată asimilată această 
modalitate de calcul, arhitecţii vor avea posibilitatea 
să îşi sporească puterea de negociere cu clienţii, pe 
baza unor date obiective, comparabile cu alte 
activităţi din pieţe cunoscute şi uşor de apreciat. De 
asemenea, clienţii vor înţelege mai aprofundat care 
sunt misiunile arhitecţilor şi cum se cheltuiesc 
resursele alocate de ei înşişi, eliminând confuziile 
datorate netransparenţei activităţii arhitecţilor, 
activitate percepută în prezent ca o cutie neagră, 
fiind în mod injust permanent minimalizată şi în 
consecinţă neplătită.  

Următoarea etapă dezvoltată de OAR în colaborare 
cu IMAS este dedicată realizării şi implementării 
Platformei comune de precalcul al timpului alocat 
serviciilor de arhitectură. Această cercetare va 
permite construcţia unui sistem sub forma unei 
platforme on-line, care să ofere atât arhitecţilor, dar 
mai ales clienţilor care îşi bugetează proiecte, 
posibilitatea de a se informa şi de a verifica resursele 
necesare, observând şi modul de alocare pentru 
diferitele misiuni, după varii complexităţi şi implicaţii.  

!
!
!

“Odată asimilată această 
modalitate de calcul, 

arhitecţii vor avea 
posibilitatea să îşi sporească 

puterea de negociere cu 
clienţii, pe baza unor date 
obiective, comparabile cu 

alte activităţi din pieţe 
cunoscute şi uşor de 

apreciat.” 
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Concluziile generale ale cercetătorilor se îndreaptă 
către afirmarea unui adevăr incontestabil, dar 
nesurprinzător, resimţit şi intuit de fiecare dintre cei 
implicaţi în procesele de realizare a arhitecturii în 
România. Această caracteristică, care afectează 
extrem de mult şi generează caracterul criticabil al 
rezultatelor practicilor de construire în România, este 
confuzia majoră legată de înţelegerea rolului 
arhitectului, confuzie care duce la consecinţe 
importante în economia construirii. Putem considera 
această situaţie ca definitorie pentru cultura 
construirii sau o putem aprecia ca ilustrând o 
incultură a construirii în România, prin comparaţie cu 
situaţiile din alte zone de referinţă. Confuzia este 
resimţită la nivelul cetăţenilor care, aşa cum arată 
studiul, furnizează cel mai mare număr de contracte 
prin comandă directă. Confuzia afectează mediul 
instituţional public, adică contextul în care se 
realizează cadrul legislativ şi în care acesta se 
interpretează şi se aplică.  

Măsurile care se desprind pentru OAR din această 
cercetare vizează următoarele direcţii de acţiune: 

• necesitatea unei contribuţii importante din 
partea OAR la transformarea cadrului 
legislativ din domeniul construcţiilor în 
direcţia unor modele avansate existente în 
Europa, validate de rezultatele obţinute la 
nivelul calităţii arhitecturii obţinute prin 
procesele de construire astfel reglementate; 

• contribuţia OAR, prin reţelele sale teritoriale, 
la înţelegerea şi aplicarea acestui cadru 
legislativ de către administraţiile publice în 
formule armonizate; 

•	
 oferirea, din partea OAR către membri 
arhitecţi, concomitent cu disponibilitatea 
către investitori şi public, instituţii şi 
finanţatori, a unui sistem de calcul al costurilor 
necesare pentru realizarea în condiţii juste a 
misiunilor arhitecţilor; acest sistem va trebui 
prezentat către arhitecţi pentru a înlesni 
asimilarea şi utilizarea lui;!

“Odată asimilată această 
modalitate de calcul, 

arhitecţii vor avea 
posibilitatea să îşi sporească 

puterea de negociere cu 
clienţii, pe baza unor date 
obiective, comparabile cu 

alte activităţi din pieţe 
cunoscute şi uşor de 

apreciat.” 
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•	
 augmentarea pieţei de servicii pentru 
arhitecţi prin mai multe acţiuni, cum ar fi: 
stimularea componentelor de servicii ale 
arhitecţilor în toate proiectele de investiţii, 
inclusiv cele de infrastructură, pentru a 
creşte calitatea prin sustenabilitatea 
impactului cu mediul construit şi natural; 
provocarea de proiecte, în special pentru 
creşterea calităţii spaţiului public; stimularea 
participării arhitecţilor la urmărirea execuţiei 
în şantiere, o resursă deosebită a pieţei 
construirii; implicarea arhitecţilor în 
dimensiunile strategice şi cele economice ale 
proiectelor, pe baza formării şi calificării 
interdisciplinare a acestora; 

• stimularea şi sprijinirea exportului de servicii 
de arhitectură ale românilor în special către 
ţările europene, unde sunt asigurate condiţii 
de mobilitate pentru profesiile reglementate; 

• campanii eficiente de promovare a rolurilor 
arhitecţilor pentru realizarea calităţii 
arhitecturii şi a importanţei acesteia pentru 
oameni şi comunităţi; 

• contribuţii la educaţia pentru cultura 
generală a arhitecturii şi a mediului construit. !

Ordinul Arhitecţilor din România este în situaţia de a 
deţine cunoştinţe aprofundate  despre fenomenele 
arhitecturii în contextul complex al construirii, atât 
cantitativ, ca pieţe, cât şi calitativ, ca metode de 
acţiune, practici şi comportamente. Aceste 
cunoştinţe trebuie exploatate, pentru a construi un 
mediu mult mai bun prin intervenţii calificate pe mai 
multe paliere. De asemenea, avem în prezent 
instrumentele pentru monitorizarea evoluţiilor din 
cadrul pieţelor, pe care le vom putea monitoriza 
constant, la intervale relevante, pentru a constata 
efectele măsurilor pe care le vom adopta. 
Considerăm că aceste studii au adus o contribuţie 
importantă la îndeplinirea calificată a misiunilor care 
sunt conferite Ordinului, iar utilizarea lor ca 
fundamente ale politicilor şi ale acţiunilor viitoare 
este obligatorie.  

!

“Confuzia este resimţită la 
nivelul cetăţenilor care, aşa 

cum arată studiul, furnizează 
cel mai mare număr de 

contracte prin comandă 
directă.” 
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Cadrul de referință 
!
Arhitectul practică o profesiune liberală.  

Definiția europeană a profesiunilor liberale 
este “those practiced on the basis of 
relevant professional qualifications in a 
personal, responsible and professionally 
independent capacity by those providing 
intellectual and conceptual services in the 
interest of the client and the 
public” (Directive on Recognition of 
Professional Qualifications (2005/36/EC). 

În legea română, activitatea de arhitectură 
este definită ca “un act de cultură de 
interes public, cu implicaţii urbanistice, 
economice, sociale şi ecologice” (Legea Nr. 
184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea 
și exercitarea profesiei de arhitect – 
Republicare în Monitorul Oficial, partea I, 
cu numărul 771 din data de 23 august 
2004). 

Această definiție, relativ imprecisă, este 
corectată în corpul legii prin separarea 
dintre practica arhitecturii și alte activități 
ale profesiei:  “Practica arhitecturii este un 
act complex de creaţie tehnică şi estetică şi 
de furnizare de servicii, care se realizează 
prin întocmirea de proiecte, coordonarea 
studiilor şi documentaţiilor conexe 
întocmite de alţi specialişti, studii, teme şi 
programe de cercetare, proiectare şi 
concursuri, documentaţii tehnice, machete, 
relevee şi alte asemenea activităţi” (art.7). 

Activitatea arhitecților din România este 
reglementată de două organizații 
profesionale: Ordinul Arhitecților din 
România (OAR) și Uniunea Arhitecților din 
România (UAR).  

În esență, OAR este o organizație de 
reglementare profesională, formată prin 
cadru legislativ, care acordă și retrage 
dreptul de semnătură arhitecților și 
conductorilor arhitecți. Lista oficială a 
arhitecților și conductorilor arhitecți 
autorizați în România este publicată de 
OAR, anual, în Monitorul Oficial. Din punct 
de vedere juridic, OAR externalizează una 
dintre funcțiile statului, respectiv 
activitatea de autorizare a capacității de a 
practica profesiunea de arhitect.  

UAR este o organizație profesională de tip 
sindical, formată prin autoreglementare, 
care pune accentul pe calitatea de creator 
cultural a arhitecților și conductorilor 
arhitecți, în conformitate cu cadrul legal.  

Din punct de vedere statistic, activitatea de 
arhitectură este încadrată în CAEN în 
secțiunea M, ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, 
ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE, și nu în secțiunea 
F, CONSTRUCȚII. 

Codul CAEN relevant al activităților de 
arhitectură este 711 – Activități de 
arhitectură, inginerie și servicii de 
consultanță, analiză tehnică legate de 
acestea. Codul 711 conține două 
subdiviziuni: 7111 – Activități de arhitectură 
și 7112 – Activități de inginerie și 
consultanță tehnică legate de acestea. 

La cererea OAR, IMAS-SA a elaborat două 
rapoarte privind piața de servicii 
profesionale: unul referitor la toți agenții 
economici cu codul CAEN 711, agenți care 
includ arhitecți și conductori arhitecți 
înscriși în Tabloul Național și celălalt (de 
față) referitor la activitatea cu codul 
CAEN 7111 – Activități de arhitectură.  

!
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Obiectivele Raportului !
Sinteza de față stabilește un model de 
raportare a dinamicii și structurii 
instituționale a pieței interne a serviciilor 
de arhitectură, conform codului CAEN 7111 
și pe baza Tabloului Național al 
Arhitecților publicat în Monitorul Oficial.  

Activitatea arhitecților incluși în Tabloul 
Național al Arhitecților se desfășoară în 
cadrul unor societăți comerciale (SA și 
SRL) cu activitatea principală CAEN 7111 
sau cu alte activități principale, în cadrul 
Birourilor Individuale de Arhitectură, ONG-
urilor și instituțiilor publice. 

Birourile individuale de arhitectură sunt o 
formă de impunere fiscală a veniturilor 
realizate de arhitecți ca practicanți ai unei 
profesiuni liberale. Din analiza datelor 
existente se observă că BIA au o 
contribuție minusculă la formarea cifrei de 
afaceri a profesiunii.  

Ca și în alte profesiuni liberale, evoluția 
pieței serviciilor de arhitectură este 
măsurată prin evoluția indicatorilor 
relevanți din bilanțurile fiscale simplificate 
depuse la și publicate de Ministerul 
Finanțelor Publice.  

În considerarea măsurării pieței totale a 
activităților din codul CAEN 7111 se 
calculează indicatorul cifră de afacere și nu 
venituri totale, deoarece cifra de afacere 
reprezintă totalitatea vânzărilor facturate 
de agentul economic respectiv, pe 
parcursul unui an calendaristic, fără TVA și 

fără a include veniturile financiare 
(dividende, dobânzi etc.) și veniturile 
excepționale (vânzări de active etc.). 
Raportul de față nu se referă la activitatea 
tuturor absolvenților școlilor superioare de 
arhitectură, ci la activitatea agenților 
economici cu profil CAEN 7111 – Activități 
de arhitectură, care sunt de fapt cei mai 
mari angajatori ai absolvenților de 
specialitate. În paralel cu agenții economici 
CAEN 7111, societățile comerciale cu profil 
de inginerie de construcții, învățământul 
superior, sectorul non-profit, mass-media și 
serviciile publice sunt de asemenea 
angajatori ai absolvenților studiilor de 
arhitectură. 

Raportul de față calculează piața internă 
pentru serviciile de arhitectură, incluzând 
eventualele activități de export ale 
agenților economici cu codul CAEN 7111, 
dar excluzând serviciile de arhitectură 
facturate de agenți economici cu baza 
fiscală în afara României.  

!
!!
!
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Utilitatea Raportului !
Raportul de față este prima încercare de 
măsurare a pieței serviciilor de arhitectură 
din România. Acest raport arată care este 
evoluția agenților economici cu capital 
privat având drept activitate principală 
codul CAEN 7111 în perioada 2007-2012.  

De asemenea, raportul de față ilustrează 
consecințele ciclurilor economice și ale 
creditului asupra agenților economici și, 
indirect, asupra profesiunii de arhitect, cel 
puțin a acelei părți desfășurate în condițiile 
pieței libere.  

Raportul de față determină: 

• valoarea medie a orei facturate în 
activitatea de arhitectură, în fiecare 
an, pentru perioada 2007-2012; 

• valoarea medie a productivității 
anuale a salariaților cu normă 
întreagă din agenții economici cu 
codul CAEN 7111; 

• ponderea activităților profesionale 
de arhitectură  în totalul 
investițiilor nete cu profil 
construcții, în fiecare an. 

Procedura de constituire a 
bazei de date !
Lista de birouri individuale, birouri asociate, 
societăţi comerciale cu profil de proiectare 
autorizate pe teritoriul României și active 
din punct de vedere fiscal a fost întocmită 

pe baza informațiilor publicate în Monitorul 
Oficial nr. 365 din data de 19 iunie 2013.  

Tabloul Național al Arhitecților, publicat de 
Ordinul Arhitecţilor din România, conform 
prevederilor Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect, republicată, modificată si 
completată prin Legea nr.172/2010, 
cuprinde arhitecţii şi conductorii arhitecţi 
înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din România 
până la data de 28.02.2013.  

Din totalul de 6.226 de arhitecți şi 
conductori arhitecţi, 1.317 au dreptul de 
semnătură suspendat la cerere sau pentru 
neplata cotizației.  

Dintre arhitecții cu drept de semnătură, 
1.752 au modalități multiple de exercitare a 
dreptului de semnătură (Titular / Birou 
individual, Salariat / Societate comercială, 
Asociat / Societate comercială, Funcționar 
public etc.). 

Fiecare agent economic menționat în 
Tabloul Național al Arhitecților a fost 
identificat pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice după denumire și județ. Pentru 
firmele identificate pe site au fost extrase 
datele din fișa firmei și datele de bilanț 
simplificat din ultimii 6 ani (2007-2012).  

Datele de bilanț au fost introduse într-un 
fișier Excel care a fost convertit într-un 
fişier SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) pentru a fi analizate.  

!
!
!
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În următoarea etapă, baza de date a fost consolidată, fiind eliminate duplicatele, firmele 
care nu desfășoară activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică 
legate de acestea, firmele care nu au baza fiscală în România, deși includ arhitecți 
menționați în Tabloul Național.  

Clasificarea firmelor după codul CAEN relevant a luat în calcul grupa 711 (Activități de 
arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea) pentru anul 2007, 
iar pentru următorii 5 ani subgrupele 7111 (Activități de arhitectură) și 7112 (Activități de 
inginerie și consultanță tehnică legate de acestea). 

Situația sintetică a procedurii de formare și consolidare a bazei de date este următoarea: 

Dintre societățile comerciale cu codul CAEN 711 au fost selectate numai acelea care au 
drept activitate principală codul CAEN 7111 – Activități de arhitectură.  

Ca urmare a procedurii de mai sus, pentru fiecare an calendaristic au fost considerați numai 
agenții economici (SA, SRL, BIA) care au bilanțuri publicate și au completat câmpurile 
formularelor de bilanț simplificat publicate de MFP. 

Dintre societățile comerciale cu codul CAEN 711 au fost selectate numai acelea care au 
drept activitate principală codul CAEN 7111 – Activități de arhitectură.  

Ca urmare a procedurii de mai sus, pentru fiecare an calendaristic au fost considerați numai 
agenții economici (SA, SRL, BIA) care au bilanțuri publicate și au completat câmpurile 
formularelor de bilanț simplificat publicate de MFP. 

!
!
!
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Număr societăți extrase din Tabloul Național al Arhitecților, dintre 
care: 

3.248

- Agenți economici identificați cu bilanțuri publicate pe MFP 2.696

- Agenți economici neidentificați în bazele MFP 363

- Agenți economici înregistrați în afara României 20

- Instituții cu statut necomercial (ministere, primării, consilii județene, 
ONG-uri, universități), bănci,alte corporații

169

Birouri Individuale de Arhitectură 1.852 

-‐ Din care: incluse în analiză 34
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Asfel, baza de raportare anuală este următoarea (număr agenți economici): 

Deoarece Ministerul Finanțelor Publice, în anul 2007, nu a discriminat agenții economici 
după subdiviziunile codului CAEN 711 (arhitectură și inginerie), datele pentru 2007 au fost 
calculate pe baza societăților comerciale din 2008. Probabilitatea ca societăți comerciale 
mari cu profil 7111 – Activități de arhitectură să fi fost active în 2007 și inactive în 2008 este 
foarte mică. 

Evoluția pieței activităților de arhitectură !
Profesiunea de arhitect este o profesiune liberală, care acționează pe piața liberă, în funcție 
de legea cererii și ofertei. Ca urmare, ca și alte profesiuni liberale parțial sau integral dez-
etatizate (avocatură, stomatologie, farmacie etc.), mărimea cererii de servicii de arhitectură 
este determinată de ciclurile economice.  

Perioada 2008-2012 a fost marcată de o criză economică profundă, însoțită de o criză a 
creditului. În România, această criză este în continuare prezentă, deși se pare că unii 
indicatori arată ieșirea din recesiune.  

Ca urmare, cererea satisfăcută pentru serviciile agenților economici cu activitatea principală 
CAEN 7111 a scăzut față de anul de referință cu peste 33% (de la 785 milioane Ron în 2007 
la 523 milioane Ron în 2012, tabelul 1). Scăderea cererii pentru serviciile de arhitectură a 
fost încă și mai pronunțată decât scăderea PIB, deoarece ponderea activității CAEN 7111 în 
totalul PIB a scăzut de la 0.19% în anul 2007 la 0.09% în anul 2012.  

!
!
!
!
!
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Nr.Agenți	  economici/AN 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total	  agenți	  CAEN	  7111 1.804 1.810 1.820 1.823 1.838 1.823

Cifra	  de	  afaceri 1.468 1.597 1.609 1.583 1.765 1.749

Număr	  salariați 1.360 1.492 1.496 1.518 1.425 1.384
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Scăderea cererii de servicii de arhitectură a 
determinat agenții economici privați să 
parcurgă (din nou) drumul crizei 
economice:  

• și-au redus profiturile prin 
menținerea unei forțe de muncă înalt 
calificate, chiar dacă veniturile au 
scăzut (tabelul 2); în 2012, profitul 
brut al societăților comerciale cu 
codul CAEN 7111 a ajuns sub 
dobânda bancară; 

• au mărit enorm gradul de îndatorare 
a societăților comerciale (tabelul 3), 
atât față de cifra de afaceri anuală, 
cât și față de capitalurile proprii; 

• și-au redus capitalurile proprii 
(tabelul 4). 

Acest drum mai fusese parcurs de 
societățile comerciale cu capital majoritar 
de stat în anii 1990-1999. Consecințele 
pentru serviciile de arhitectură sunt 
aceleași: forța de muncă din societățile 
comerciale de profil are o vârstă medie mai 
ridicată, costurile medii tarifare cresc, 
deoarece sunt purtătoare de datorii, 
absolvenții școlilor de învățământ superior 
găsesc locurile de muncă blocate și 
emigrează sau se orientează spre 
schimbarea profesională.  

Productivitatea muncii în cadrul agenților 
economici cu codul CAEN 7111 se află SUB 
media profesiunilor liberale din România 
(comparăm cu farmaciștii, cercetătorii din 
cercetarea de piață și avocații, pentru care 
avem date relativ recente) (tabelul 5). 

În anul 2012, productivitatea muncii 
salariaților cu normă întreagă în rândul 
agenților economici cu codul CAEN 7111 a 
fost de 21.578 Euro/salariat, ceea ce 
conduce la un salariu mediu net de 

500-600 de Euro pe lună. Oricât de largă 
ar fi scara de salarizare în interiorul 
agenților economici, arhitecții/ proiectanții 
nu au deloc veniturile medii invocate de 
unii beneficiari sau funcționari publici. 

Valoarea medie a orei normate facturate de 
agenții economici CAEN 7111 a scăzut mult 
între 2007 și 2012 în Ron (de la 66 Ron în 
2007 la 50 Ron în 2012). În euro valoarea 
medie a orei normate de proiectare a 
scăzut la aproape jumătate – de la 20 Euro 
în 2007 la 11 Euro în 2012 (tabelul 5).  

Scăderea tarifelor medii orare a fost 
posibilă datorită dereglementării 
profesiunii de arhitect-proiectant. În 
conformitate cu legislația europeană și 
națională, nu mai există tarife de referință 
sau minime pentru activitatea de 
arhitectură. Eliminarea tarifelor minime 
sau de referință a permis societăților 
comerciale de profil să se adapteze 
condițiilor de criză prin scăderea 
prețurilor tarifare. Scăderea prețurilor 
tarifare a permis agenților economici din 
codul CAEN 7111 să păstreze capacitatea 
de proiectare și creație, să se adapteze 
cererilor pieței și să se mențină în 
activitate. 

!
Contextul economic !
Determinantul economic principal al 
scăderii cererii de servicii de arhitectură 
este scăderea volumului investițiilor, și 
anume a investițiilor din construcții.  

!
!
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Scăderea volumului investițiilor nete în 
România a fost deosebit de brutală în 
2009, primul an major al crizei economice 
(tabelul 6). În acest an, scăderea volumului 
total de investiții nete a fost de circa 25%, 
de la 99.526 milioane Ron la 74.939 
milioane Ron. Oricum, ponderea 
investițiilor nete în PIB-ul României era la 
un nivel redus (în jur de 20%).  

Din totalul investițiilor nete, investițiile în 
construcții reprezintă între 40 și 50%, cu 
creșteri ale acestei ponderi pe măsură ce 
criza economică avansează. Explicația 
creșterii ponderii construcțiilor în totalul 
investițiilor nete este că proiectele de 
construcții pot fi oprite mai greu decât 
proiectele de investiții în utilaje, foraje, 
echipamente etc. care constituie celelate 
părți ale indicatorului investiții nete.  

Este de remarcat ponderea foarte scăzută 
a bugetelor centrale și locale în totalul 
investițiilor nete din România. Această 
pondere este între 7.5% și 10% în perioada 
cuprinsă în analiză, ceea ce arată că 
fondurile publice sunt mult mai puțin 
orientate spre investiții, cu deosebire spre 
investiții în construcții, decât fondurile non-
publice.  

Remarcăm de asemenea că ponderea 
activităților de arhitectură în totalul 
investițiilor nete în construcții scade 
continuu pe parcursul perioadei analizate.  

O investiție medie în construcții în anul 
2007 antrena o pondere a cheltuielilor cu 
activitățile de arhitectură de 2.26%, iar în 
anul 2011 (ultimul an pentru care sunt 
publicate date relevante) de 1.60% (tabelul 
6).  

Scăderea ponderii activităților de 
arhitectură în totalul investițiilor în 
construcții poate fi determinată de 

repetabilitatea anumitor lucrări de 
proiectare, dar și de schimbarea structurii 
investițiilor, de la cele care solicită volume 
mari la cele care solicită volume mai reduse 
de proiectare specifică. Este, de asemenea, 
posibil ca societățile comerciale cu profil 
CAEN 7111 să fi redus substanțial tarifele 
facturate.  

Concentrarea instituțională – 
o particularitate a profesiei !
Ca în orice alt domeniu al profesiunilor 
liberale, în arhitectură se poate pune în 
evidență un proces de concentrare a 
activității într-un număr limitat de societăți 
comerciale care devin treptat din ce în ce 
mai mari. În arhitectură însă, criza 
favorizează firmele mici.  

În raportul de față au fost incluse 
clasamentele primelor 50 de societăți 
comerciale cu profil CAEN 7111, în fiecare 
an supus analizei, în funcție de cifra de 
afaceri (tabelele 7-12).  

Primele 50 de societăți comerciale de profil 
cumulează aceeași pondere din totalul 
cifrei de afacere a domeniului, în anul 2007 
și în anul 2012 – circa 49%.  În intervalul dat 
însă, se constată o reducere a cifrelor de 
afacere cumulative (44-45% pentru primii 
50 de agenți economici). Se pare că acesta 
a fost un răspuns particular al profesiunii la 
condițiile de criză: societățile comerciale 
mai mari nu au reușit să facă față 
concurenței firmelor mai mici, care au 
preluat o parte din volumele de activitate 
(în scădere).  

!
!
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Este de asemenea posibil ca firmele mai 
mari să fi fost mai afectate de deciziile 
publice și private de reducere brutală a 
investițiilor. La primele semne că se iese din 
criza investițiilor, în special a construcțiilor, 
procesul de concentrare instituțională se 
reia.  

Procesul de pulverizare instituțională a 
capacității de creație și proiectare început 
în anul 1990 se inversează din nou. 
Concentrarea instituțională este probabil 
accelerată de criza economică și a 
creditului. Societățile comerciale cu cifre de 
afaceri mai mari, cu un număr mai mare de 
salariați permanenți și cu liste consolidate 
de produse și clienți traversează 

proporțional mai ușor criza economică, cel 
puțin în comparație cu multitudinea de 
societăți comerciale care împart domeniul. 
Însă chiar și aceste societăți comerciale 
devin fragile în condiții de criză a 
investițiilor: ele nu fac față decât parțial 
firmelor mici, mai flexibile în condiții 
dificile.  

Ca în orice profesiune liberală, costul 
intrării pe piața de specialitate este relativ 
mic, dar costul creșterii instituționale și al 
menținerii în piață este foarte mare în 
comparație cu exercitarea profesiunilor în 
structuri corporatiste.  
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TABELE ȘI GRAFICE !
Tabelul 1. Evoluția pieței de servicii de arhitectură (profil CAEN 7111) în perioada 
2007-2012 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

CA	  România	  (RON) 785.126.559 945.824.522 695.689.895 534.115.778 603.894.235 522.589.279

CURS	  EURO/RON 3.3373 3.6827 4.2373 4.2099 4.2379 4.4560

PIB	  (mil.	  RON) 416.006.8 514.700.0 501.139.4 523.693.3 557.348.2 587.499.4

PIB	  (EURO) 124.653.702.0
95

139.761.587.9
65

118.268.567.2
48

124.395.662.6
05

131.515.184.4
07

131.844.569.1
20

CA	  România	  (EURO) 235.258.011 256.829.099 164.182.356 126.871.369 142.498.463 117.277.666

Procent	  din	  PIB	  
(EURO)

0.19% 0.18% 0.14% 0.10% 0.11% 0.09%

ROMÂNIA 2007-2012 
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Tabelul 2. Evoluția profitului brut al agenților economici cu profil arhitectură în 
perioada 2007-2012

ROMÂNIA 2007-2012 
PONDEREA ÎN PIB A CIFREI DE AFACERI A AGENȚILOR ECONOMICI CAEN 7111 (%)

0,00

0,05

0,10

0,14

0,19

2007 2008 2009 2010 2011 2012

	   2007 2008 2009 2010 2011 2012

CIFRA	  DE	  AFACERI 785.126.559 945.824.522 695.689.895 534.115.778 603.894.235 522.589.279

PROFIT	  BRUT 229.839.062 227.434.264 82.529.929 19.326.433 37.496.267 26.864.097

CURS	  EURO/RON 3.3373 3.6827 4.2373 4.2099 4.2379 4.4560

PROFIT	  BRUT	  DIN	  
CA 29.3% 24.0% 11.9% 3.6% 6.2% 5.1%

PP	  (EURO) 68.869.764 61.757.478 19.477.009 4.590.711 8.847.841 6.028.747

PROFITABILITATEA MEDIE BRUTĂ A AGENȚILOR ECONOMICI CAEN 7111  
(% DIN CA)

0,0

7,5

15,0

22,5

30,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Tabelul 3. Evoluția datoriilor agenților economici cu profil CAEN 7111 în perioada 
2007-2012

DINAMICA CIFREI DE AFACERI ȘI A PROFITULUI BRUT ALE AGENȚILOR 
ECONOMICI CAEN 7111 (RON)

0

250.000.000

500.000.000

750.000.000

1.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CA PROFIT BRUT

	   2007 2008 2009 2010 2011 2012

DATORII	  (RON) 321.333.706 419.108.418 365.814.109 390.397.270 480.685.072 457.732.113

CURS	  EURO/RON 3.3373 3.6827 4.2373 4.2099 4.2379 4.4560

DATORII	  (EURO) 96.285.532 113.804.659 86.331.888 92.733.146 113.425.298 102.722.647

CA	  România	  (RON) 785.126.559 945.824.522 695.689.895 534.115.778 603.894.235 522.589.279

CA	  România	  (EURO) 235.258.011 256.829.099 164.182.356 126.871.369 142.498.463 117.277.666

GRAD	  DE	  ÎNDATORARE	  
(RON) 41% 44% 53% 73% 80% 88%
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Tabelul 4. Evoluția capitalurilor proprii (shareholders equity) a agenților 
economici cu profil CAEN 7111, 2007-2012 

DATORII ALE AGENȚILOR ECONOMICI CAEN 7111 (RON)
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DATORII ALE AGENȚILOR ECONOMICI CAEN 7111 (EURO)
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GRAD DE ÎNDATORARE A AGENȚILOR ECONOMICI CAEN 7111 (RON)  
% DIN CA

0,0

22,5

45,0

67,5

90,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

	   2007 2008 2009 2010 2011 2012

CAPITALURI	  (RON) 393.295.315 409.264.244 367.845.018 352.608.600 411.639.425 350.577.234

CURS	  EURO/RON 3.3373 3.6827 4.2373 4.2099 4.2379 4.4560

CAPITALURI	  
(EURO) 117.848.355 111.131.573 86.811.181 83.757.001 97.132.878 78.675.322
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Tabelul 5. Evoluția productivității medii anuale a salariaților cu normă întreagă din 
agenții economici cu profil CAEN 7111, 2007-2012 

CAPITALURI ALE AGENȚILOR ECONOMICI CAEN 7111 (RON)

350.000.000

367.500.000

385.000.000

402.500.000

420.000.000
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CAPITALURI ALE AGENȚILOR ECONOMICI CAEN 7111 (EURO)
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	   2007 2008 2009 2010 2011 2012

NR.	  TOTAL	  SALARIAȚI 6.158 7.118 6.605 6.102 6.300 5.435

CA	  România	  (RON) 785.126.5
59

945.824.5
22

695.689.8
95

534.115.7
78

603.894.2
35

522.589.2
79

CA	  România	  (EURO) 235.258.0
11

256.829.0
99

164.182.3
56

126.871.3
69

142.498.4
63

117.277.6
66

PRODUCTIVITATE	  MEDIE	  ANUALĂ	  PE	  
SALARIAT	  (RON) 127.497 132.878 105.328 87.531 95.856 96.153

PRODUCTIVITATE	  MEDIE	  ANUALĂ	  PE	  
SALARIAT	  (EURO) 38.204 36.082 24.857 20.792 22.619 21.578

VAL.	  FACTURATĂ	  A	  OREI	  NORMATE	  (RON) 66.0 68.8 54.5 45.3 49.6 49.8

VAL.	  FACTURATĂ	  A	  OREI	  NORMATE	  (EURO) 20 19 13 11 12 11
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NUMĂR TOTAL SALARIAȚI DIN AGENȚII ECONOMICI CAEN 7111
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Tabelul 6. Evoluția investițiilor nete în România, 2007-2012 

PRODUCTIVITATE MEDIE ANUALĂ PE SALARIAT (RON)

0
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PRODUCTIVITATE MEDIE ANUALĂ PE SALARIAT (EURO)

0
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40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL	  INVESTITII	  NETE	  (mil.	  RON) 83.661 99.526 74.939 72.295 87.816 89.866

Din	  care,	  CONSTRUCȚII	  (mil.	  RON) 34.666 40.146 34.868 35.841 38.598 40.758

Din	  care,	  BUGETE	  DE	  STAT	  ȘI	  LOCALE	  (mil.	  RON) 6.240 8.166 6.600 7.252 8.726 7.276

CA	  România	  (RON) 785.126.5
59

945.824.5
22

695.689.8
95

534.115.7
78

603.894.2
35

522.589.2
79

%	  ARHITECTURĂ	  ÎN	  TOTALUL	  INVESTIȚIILOR	  ÎN	  
CONSTRUCȚII	   2.26% 2.36% 2.00% 1.49% 1.56% 1.28%
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Tabelul 6. Evoluția investițiilor nete în România, 2007-2012 
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Tabelul 7. TOP 50 agenți economici cu profil CAEN 7111, în funcție de cifra de 
afaceri, 2007 

!

NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

1 PROIECT ARAD S.A. ARAD 1687590 54.400.120 6.9

2 PROIECT BUCUREȘTI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1571005 45.743.880 5.8

3 W.K. GROUP S.R.L. SIBIU 9004618 22.880.595 2.9

4 EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18110030 15.273.823 1.9

5 THE OFFICE PROJECTMANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16456020 13.891.897 1.8

6 ASCO CONSTRUCȚII S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 39752 13.313.011 1.7

7 ALPHA STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13516624 12.656.523 1.6

8 WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3507653 12.427.258 1.6

9 ATELIER 3 S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1552186 11.164.823 1.4

10 KAPPA - ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25657279 9.102.769 1.2

11 WEST GROUP ARCHITECTURE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8097236 9.093.713 1.2

12 PROIECT BIHOR SA BIHOR 67116 7.673.095 1.0

13 ARHIMAR SERV S.R.L. MARAMUREŞ 10390873 7.413.095 0.9

14 DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE S.R.L. CLUJ 9256461 7.216.974 0.9

15 SĂGETĂTOR SRL TULCEA 4165494 7.186.247 0.9

16 CARPAȚI PROIECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1590031 6.863.193 0.9

17 VLAD SIMIONESCU & ASOCIAȚII. ARHITECȚI 
S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7345392 6.652.350 0.8

18 PRINCER SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1565291 5.857.467 0.7

19 ARCHITECT-SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 824576 5.726.362 0.7

20 ARHICON S.R.L. IAŞI 8651896 5.327.694 0.7

21 ATELIER ARHITECTURA AXA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10367200 5.225.101 0.7

22 EUROPROIECT S.R.L. CONSTANŢA 11765688 5.057.157 0.6

23 PROIECT S.A. CONSTANŢA 1864609 5.039.118 0.6

24 SOCIETATE MIXTĂ ROMÂNO-GERMANĂ DE 
PROIECTARE ȘI PRODUCTIE V & K S.R.L. COVASNA 2566724 4.602.172 0.6

25 PROIECT ARGEȘ S.A. ARGEŞ 128515 4.553.799 0.6
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NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

26 PZP ARHITECTURA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15333810 4.449.573 0.6

27 ARHITECTURAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3822685 4.380.392 0.6

28 ADEST ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13236187 4.242.391 0.5

29 REAL DESIGN PROIECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18746705 4.204.347 0.5

30 ROCIF CONSTRUCT S.R.L. BRĂILA 19046335 4.192.684 0.5

31 TALISMAN ART SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11026995 4.141.875 0.5

32 PROIECT ALBA SA ALBA 1761808 4.063.363 0.5

33 WESTERN OUTDOOR S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6645898 4.062.285 0.5

34 PARALEL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14631192 3.556.888 0.5

35 DASA ARCH S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21678538 3.550.065 0.5

36 LIMAGE SRL BRAŞOV 3480337 3.407.289 0.4

37 DESIGN UNIT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13850399 3.183.110 0.4

38 MULTINVEST SRL MUREŞ 6348838 3.177.507 0.4

39 QUATTRO DESIGN TEAM S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18415043 3.160.133 0.4

40 DANINA STAR S.R.L. BRAŞOV 3581471 3.099.793 0.4

41 LAUSTER & RADU ARHITECȚI S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13637545 3.080.233 0.4

42 WARESO PROD SRL SUCEAVA 3528060 2.990.471 0.4

43 3T BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5403071 2.934.418 0.4

44 SIGMA PROIECT S.A. SATU MARE 644869 2.933.819 0.4

45 KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANŢA 14662172 2.910.957 0.4

46 CONSPROIECT SA GALAŢI 14325410 2.751.182 0.4

47 HAX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1558740 2.641.519 0.3

48 BIROUL DE PROIECTARE STRAJAN 
S.R.L. ALBA 1756640 2.520.373 0.3

49 KXL S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14102779 2.488.356 0.3

50 ARHIS DESIGN S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15574192 2.397.735 0.3

TOTAL PIAȚĂ 785.126.559 49.5



!

!36

Tabelul 8. TOP 50 agenți economici cu profil CAEN 7111, în funcție de cifra de 
afaceri, 2008 

!
!

NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA AFACERI MARKET SHARE

1 EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING 
SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18110030 52.898.697 5.6

2 PROIECT BUCUREȘTI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1571005 34.363.189 3.6

3 ASCO CONSTRUCȚII S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 39752 29.837.814 3.2

4 THE OFFICE PROJECTMANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16456020 18.897.417 2.0

5 ALPHA STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13516624 17.137.249 1.8

6 ATELIER 3 S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1552186 12.686.839 1.3

7 PROIECT ARAD S.A. ARAD 1687590 11.467.814 1.2

8 WEST GROUP ARCHITECTURE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8097236 11.467.453 1.2

9 WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3507653 10.917.670 1.2

10 ARHIMAR SERV S.R.L. MARAMUREŞ 10390873 10.701.170 1.1

11 CARPAȚI PROIECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1590031 9.848.469 1.0

12 LAUSTER & RADU ARHITECȚI S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13637545 8.756.607 0.9

13 DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE 
S.R.L. CLUJ 9256461 8.346.933 0.9

14 LIMAGE SRL BRAŞOV 3480337 8.120.680 0.9

15 ARCHITECT-SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 824576 7.961.826 0.8

16 PROIECT BIHOR SA BIHOR 67116 7.719.249 0.8

17 EUROPROIECT S.R.L. CONSTANŢA 11765688 6.892.771 0.7

18 KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANŢA 14662172 6.744.913 0.7

19 GERMAN ARCHITECTS & PARTNERS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8270840 6.427.659 0.7

20 SNC LAVALIN ROMÂNIA S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23974815 5.546.368 0.6

21 ARHITECTURAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3822685 5.522.634 0.6

22 ROCIF CONSTRUCT S.R.L. BRĂILA 19046335 5.521.593 0.6

23 PRINCER SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1565291 5.387.658 0.6

24 DASA ARCH S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21678538 5.263.908 0.6

25 PRO ARHITECTURA S.R.L. ARAD 17754300 5.117.843 0.5
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NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA AFACERI MARKET SHARE

26 PZP ARHITECTURA S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 15333810 5.100.574 0.5

27 DESIGN UNIT SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 13850399 5.017.441 0.5

28 TEHNOPROIECT COMTRANS SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 39116 5.009.051 0.5

29 SOCIETATE MIXTĂ ROMANO-GERMANA DE 
PROIECTARE ȘI PRODUCȚIE V & K S.R.L. COVASNA 2566724 4.920.046 0.5

30 AVANGARDA S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1572370 4.903.219 0.5

31 TECON SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3458151 4.851.448 0.5

32 MG BUILDING DESIGN S.R.L. TIMIŞ 10087730 4.745.158 0.5

33 WESTERN OUTDOOR S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 6645898 4.466.688 0.5

34 QUATTRO DESIGN TEAM S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 18415043 4.242.384 0.4

35 ATELIERELE ARHITECH S.R.L. TIMIŞ 17025085 4.200.406 0.4

36 TALISMAN ART SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 11026995 4.147.219 0.4

37 MULTINVEST SRL MUREŞ 6348838 4.100.379 0.4

38 ATELIER FKM S.R.L. CLUJ 14952346 4.085.377 0.4

39 SĂGETĂTOR SRL TULCEA 4165494 4.013.833 0.4

40 CPCP STUDIO SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 15611827 4.011.422 0.4

41 GENERAL DESIGN & CONSULTING SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 11560526 3.936.366 0.4

42 CONSPROIECT SA GALAŢI 14325410 3.884.830 0.4

43 M DESIGN ARHITECTURA ȘI URBANISM S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 17501995 3.811.648 0.4

44 ABRAXAS S.R.L. CARAŞ-SEVERIN 1058086 3.803.740 0.4

45 PROIECT ARGEȘ S.A. ARGEŞ 128515 3.797.632 0.4

46 ASIX DESIGN S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 16456098 3.597.967 0.4

47 ARHIS DESIGN S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 15574192 3.525.638 0.4

48 KXL S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 14102779 3.516.908 0.4

49 ARHICON S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 5718738 3.516.398 0.4

50 CONS-CO S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1583441 3.496.332 0.4

TOTAL PIAȚĂ 945.824.522 44.2
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Tabelul 9. TOP 50 agenți economici cu profil CAEN 7111, în funcție de cifra de 
afaceri, 2009 !

!

NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

1
EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 18110030 57.244.552 8.2

2
PROIECT BUCUREȘTI SRL 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1571005 23.995.884 3.4

3
PROIECT BUCUREȘTI GRUP CONSULTANȚĂ IMOBILIARE SRL 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 23710210 13.905.453 2.0

4
REAL DESIGN PROIECT SRL 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 18746705 10.577.277 1.5

5
ASCO CONSTRUCȚII S.R.L.

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 39752 7.892.284 1.1

6 DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE S.R.L. CLUJ 9256461 7.844.463 1.1

7
THE OFFICE PROJECTMANAGEMENT SRL

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 16456020 7.737.869 1.1

8 KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANŢA 14662172 7.356.010 1.1

9 PROIECT ARAD S.A. ARAD 1687590 6.809.845 1.0

10 ARHIMAR SERV S.R.L. MARAMUREŞ 10390873 6.720.654 1.0

11
LAUSTER & RADU ARHITECȚI S.R.L. 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 13637545 6.718.900 1.0

12
TECON SRL

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3458151 6.708.248 1.0

13 PROIECT BIHOR SA BIHOR 67116 5.810.620 0.8

14
ATELIER 3 S.R.L.

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1552186 5.611.133 0.8

15
WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L.

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3507653 5.449.470 0.8

16
ALPHA STUDIO S.R.L.

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 13516624 5.346.721 0.8

17 SĂGETĂTOR SRL TULCEA 4165494 5.322.338 0.8

18 PROIECT BUCOVINA SA SUCEAVA 718389 5.291.604 0.8

19
CARPAȚI PROIECT SRL 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1590031 5.276.046 0.8

20 SOCIETATE MIXTĂ ROMÂNO-GERMANĂ DE PROIECTARE ȘI PRODUCȚIE V 
& K S.R.L. COVASNA 2566724 5.197.802 0.7

21
ARCHITECT-SERVICE SRL

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 824576 4.961.208 0.7

22
WEST GROUP ARCHITECTURE SRL

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 8097236 4.725.323 0.7

23 ROCIF CONSTRUCT S.R.L. BRĂILA 19046335 4.682.947 0.7

24
PRINCER SA 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1565291 4.629.870 0.7

25 ABRAXAS S.R.L. CARAŞ-SEVERIN 1058086 4.485.824 0.6
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NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

26 B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

2301233
0 4.162.208 0.6

27 AACT ATELIER DE ARHITECTURĂ CONSULTANȚĂ ȘI 
TEHNOLOGII SRL 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

2423282
2 3.890.197 0.6

28 GETRIX S.A. DOLJ 5861672 3.860.077 0.6

29 VOLUM PLAN ARHITECT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 9140660 3.804.174 0.5

30 MULTINVEST SRL MUREŞ 6348838 3.626.970 0.5

31 KXL S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 14102779 3.601.671 0.5

32 TEHNOPROIECT COMTRANS SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 39116 3.592.435 0.5

33 ALTER EGO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1873729
4 3.440.188 0.5

34 DANINA STAR S.R.L. BRAŞOV 3581471 3.421.123 0.5

35 ARCHI TEAM CONSULT SRL CLUJ 17280711 3.371.915 0.5

36 NOLAN TATE STEVENSON ARHITECȚI SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 24115199 3.359.764 0.5

37 MG BUILDING DESIGN S.R.L. TIMIŞ 1008773
0 3.242.858 0.5

38 PRO ARHITECTURA S.R.L. ARAD 1775430
0 3.205.193 0.5

39 PROIECT S.A. CONSTANŢA 1864609 3.191.658 0.5

40 WARESO PROD SRL SUCEAVA 3528060 3.067.769 0.4

41 PROIECT ARGES S.A. ARGEŞ 128515 3.018.147 0.4

42 ARHITECTURAL SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3822685 2.983.910 0.4

43 PUNKTPE.I S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

1760804
6 2.647.946 0.4

44 PLANWERK SRL CLUJ 15516353 2.635.263 0.4

45 GRUP INTERNATIONAL S.R.L. DOLJ 18555187 2.552.025 0.4

46 DASA ARCH S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

2167853
8 2.544.250 0.4

47 BAM PRO-CONSTRUCT SRL DOLJ 16854301 2.509.745 0.4

48 PEGORARO AMBIENT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 11657457 2.484.605 0.4

49 PRODUCTIE "PROD-AX" S.R.L. COVASNA 6876345 2.478.156 0.4

50 CONSPROIECT SA GALAŢI 14325410 2.473.504 0.4

TOTAL PIAȚĂ 695.689.895 44.5
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NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

26 B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

2301233
0 4.162.208 0.6

27 AACT ATELIER DE ARHITECTURĂ CONSULTANȚĂ ȘI 
TEHNOLOGII SRL 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

2423282
2 3.890.197 0.6

28 GETRIX S.A. DOLJ 5861672 3.860.077 0.6

29 VOLUM PLAN ARHITECT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 9140660 3.804.174 0.5

30 MULTINVEST SRL MUREŞ 6348838 3.626.970 0.5

31 KXL S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 14102779 3.601.671 0.5

32 TEHNOPROIECT COMTRANS SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 39116 3.592.435 0.5

33 ALTER EGO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1873729
4 3.440.188 0.5

34 DANINA STAR S.R.L. BRAŞOV 3581471 3.421.123 0.5

35 ARCHI TEAM CONSULT SRL CLUJ 17280711 3.371.915 0.5

36 NOLAN TATE STEVENSON ARHITECȚI SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 24115199 3.359.764 0.5

37 MG BUILDING DESIGN S.R.L. TIMIŞ 1008773
0 3.242.858 0.5

38 PRO ARHITECTURA S.R.L. ARAD 1775430
0 3.205.193 0.5

39 PROIECT S.A. CONSTANŢA 1864609 3.191.658 0.5

40 WARESO PROD SRL SUCEAVA 3528060 3.067.769 0.4

41 PROIECT ARGES S.A. ARGEŞ 128515 3.018.147 0.4

42 ARHITECTURAL SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3822685 2.983.910 0.4

43 PUNKTPE.I S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

1760804
6 2.647.946 0.4

44 PLANWERK SRL CLUJ 15516353 2.635.263 0.4

45 GRUP INTERNATIONAL S.R.L. DOLJ 18555187 2.552.025 0.4

46 DASA ARCH S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

2167853
8 2.544.250 0.4

47 BAM PRO-CONSTRUCT SRL DOLJ 16854301 2.509.745 0.4

48 PEGORARO AMBIENT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 11657457 2.484.605 0.4

49 PRODUCTIE "PROD-AX" S.R.L. COVASNA 6876345 2.478.156 0.4

50 CONSPROIECT SA GALAŢI 14325410 2.473.504 0.4

TOTAL PIAȚĂ 695.689.895 44.5
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Tabelul 11. TOP 50 agenți economici cu profil CAEN 7111, în funcție de cifra de 
afaceri, 2011 

N
R

 DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

1 LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU - LE S.R.L. ALBA 1758586 24.460.032 4.1

2 PROIECT BUCUREȘTI SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1571005 20.180.807 3.3

3 PROINTEC ROMANIA S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1654815
9 20.180.807 3.3

4 PROJECT A SRL MUREŞ 1707865
9 20.180.807 3.3

5 PROIECT BUCUREȘTI GRUP CONSULTANȚĂ IMOBILIARE SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

2371021
0 16.791.634 2.8

6 ASCO CONSTRUCTII S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 39752 13.225.319 2.2

7 THE OFFICE PROJECTMANAGEMENT SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

164560
20 12.875.909 2.1

8 ALTER EGO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1873729
4 9.880.214 1.6

9 EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1811003
0 9.400.229 1.6

10 SĂGETĂTOR SRL TULCEA 416549
4 7.743.673 1.3

11 CARPAȚI PROIECT SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1590031 7.393.149 1.2

12 PRODOMUS SRL ARGEŞ 469630
5 7.333.994 1.2

13 PROIECT ARAD S.A. ARAD 1687590 7.333.994 1.2

14 PROIECT BRAȘOV SA BRAŞOV 1110575 7.333.994 1.2

15 KYMATA STUDIO S.R.L. CONSTANŢA 277458
49 6.129.965 1.0

16 TECON SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3458151 5.694.801 0.9

17 DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE S.R.L. CLUJ 9256461 5.358.181 0.9

18 CONSARD PROIECTARE SRL CLUJ 5626170 5.288.629 0.9

19 SOCIETATE MIXTĂ ROMÂNO-GERMANĂ DE PROIECTARE ȘI 
PRODUCȚIE V & K S.R.L. COVASNA 256672

4 5.121.441 0.8

20 ROINVEST CONSTRUCT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

450407
8 4.743.124 0.8

21 MULTINVEST SRL MUREŞ 634883
8 4.316.053 0.7

22 REAL DESIGN S.R.L. TIMIŞ 1564569
2 3.871.974 0.6

23 ATELIER ARHITECTURĂ AXA SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

103672
00 3.557.482 0.6

24 VANEL EXIM S.R.L. BACĂU 478664
5 3.301.759 0.5

25 B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

2301233
0 3.191.857 0.5
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NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

26 HEAD MADE ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 22446137 3.143.843 0.5

27 STEVEN LEACH INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 26799298 2.992.231 0.5

28 ALPHA STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 13516624 2.970.160 0.5

29 GEOMAR PROIECT S.R.L. CONSTANŢA 18878668 2.960.060 0.5

30 WARESO PROD SRL SUCEAVA 3528060 2.881.078 0.5

31 W.K. GROUP S.R.L. SIBIU 9004618 2.853.927 0.5

32 WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3507653 2.812.415 0.5

33 SQUARE ONE S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 13927565 2.806.305 0.5

34 VAN PROJECT & DESIGN SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 17529295 2.804.222 0.5

35 ARHIMAR SERV S.R.L. MARAMUREŞ 10390873 2.796.772 0.5

36 TRANS FORM S.R.L. CLUJ 15161846 2.677.163 0.4

37 ORO DESIGN PROIECT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 21069560 2.574.585 0.4

38 CONS-CO S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1583441 2.543.613 0.4

39 PRINCER SA MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1565291 2.536.736 0.4

40 PROINSTED S.R.L. DOLJ 2314239 2.529.508 0.4

41 PROMEM S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 371998 2.529.508 0.4

42 PROIECT BIHOR SA BIHOR 67116 2.520.054 0.4

43 PARALEL SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 14631192 2.519.776 0.4

44 PRIMAVERA DESIGN SRL HUNEDOARA 24436083 2.489.102 0.4

45 CONSPROIECT S.A. PRAHOVA 1348721 2.264.098 0.4

46 KAMOS SRL CLUJ 15699609 2.264.067 0.4

47 PROIECT S.R.L. MUREŞ 1218675 2.252.833 0.4

48 ARCHICRAFT S.R.L. SATU MARE 15750558 2.094.589 0.3

49 EURO UNIVERSAL CONSTRUCȚII SRL DOLJ 21598030 2.000.477 0.3

50 ABRAXAS S.R.L. CARAŞ-SEVERIN 1058086 1.997.325 0.3

TOTAL PIAȚĂ 603.894.235 49.6



!Tabelul 12. TOP 50 agenți economici cu profil CAEN 7111, în funcție de cifra de 
afaceri, 2012 

N
R

 DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

1 SNC LAVALIN ROMÂNIA S.A. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

2397481
5 43.460.609 8.3

2 TRANS FORM S.R.L. CLUJ 1516184
6 27.212.217 5.2

3 ALTER EGO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1873729
4 16.085.051 3.1

4 PROIECT BUCURESTI SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1571005 15.299.665 2.9

5 GEMINA ENGINEERING S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1553072
2 9.226.517 1.8

6 ASCO CONSTRUCȚII S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 39752 9.154.779 1.8

7 EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1811003
0 8.156.632 1.6

8 TECON SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3458151 6.379.063 1.2

9 ARHICON S.R.L. IAŞI 8651896 5.576.994 1.1

10 PROINTEC ROMANIA S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1654815
9 5.212.435 1.0

11 DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE S.R.L. CLUJ 9256461 5.157.032 1.0

12 PROIECT ARAD S.A. ARAD 1687590 4.750.818 0.9

13 MULTINVEST SRL MUREŞ 634883
8 4.375.989 0.8

14 W.K. GROUP S.R.L. SIBIU 900461
8 4.336.678 0.8

15 KXL S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1410277
9 4.195.990 0.8

16 ARCHA SRL CONSTANŢA 4804121 3.845.694 0.7

17 ARTCA S.R.L. IAŞI 391550
4 3.796.571 0.7

18 VAN PROJECT & DESIGN SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1752929
5 3.656.139 0.7

19 WEST GROUP ARCHITECTURE SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

809723
6 3.652.456 0.7

20 CARPAȚI PROIECT SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1590031 3.442.176 0.7

21 VANEL EXIM S.R.L. BACĂU 478664
5 3.236.506 0.6

22 ROCIF CONSTRUCT S.R.L. BRĂILA 190463
35 2.998.650 0.6

23 SOCIETATE MIXTĂ ROMÂNO-GERMANĂ DE PROIECTARE ȘI 
PRODUCȚIE V & K S.R.L. COVASNA 256672

4 2.972.285 0.6

24 WESTERN OUTDOOR S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

664589
8 2.888.604 0.6

25 OOPY ARHITECTURA S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 15263161 2.814.831 0.5
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NR  DENUMIRE JUDEȚ CUI CIFRA 
AFACERI

MARKET 
SHARE

26 ARTCON DEVELOPMENT S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

2209392
2 2.601.248 0.5

27 PRIMAVERA DESIGN SRL HUNEDOARA 244360
83 2.593.885 0.5

28 CONSPROIECT S.A. PRAHOVA 1348721 2.587.103 0.5

29 WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 3507653 2.586.227 0.5

30 ART INSTAL PRODUCTION SRL IAŞI 4412772 2.551.681 0.5

31 B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

2301233
0 2.414.915 0.5

32 ATELIER 3 S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1552186 2.387.141 0.5

33 PROIECT S.A. CONSTANŢA 1864609 2.340.119 0.4

34 AMA DESIGN SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1266417
7 2.287.785 0.4

35 HBRO S.R.L. MUREŞ 1792364
7 2.185.904 0.4

36 BIROU DE ARHITECTURĂ PINTILIE S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 15312922 2.120.031 0.4

37 ALPHA STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI

1351662
4 2.089.306 0.4

38 TIBERIU BOITAN - ARHITECȚI ASOCIAȚI S.R.L. ILFOV 1148928
0 2.077.634 0.4

39 STUDIO 10M ZERVA CROITORU MEDVEDOVICI ARHITECȚI 
ASOCIAȚI S.R.L.

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 1555530 2.077.189 0.4

40 PARALEL SRL MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 14631192 2.007.894 0.4

41 ARHIMAR SERV S.R.L. MARAMUREŞ 1039087
3 1.989.627 0.4

42 EURO UNIVERSAL CONSTRUCȚII SRL DOLJ 2159803
0 1.983.459 0.4

43 KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANŢA 1466217
2 1.979.590 0.4

44 SQUARE BIROU ARHITECTURĂ URBANISM S.R.L. ARGEŞ 1690623
0 1.974.322 0.4

45 PLANWERK SRL CLUJ 15516353 1.971.064 0.4

46 ARCHICRAFT S.R.L. SATU MARE 1575055
8 1.918.713 0.4

47 CREATIV PROIECT S.R.L. NEAMŢ 1753667
5 1.909.264 0.4

48 NORD PROIECT S.A. BOTOŞANI 613536 1.819.599 0.3

49 CONDESIGN S.R.L. SIBIU 2206702
8 1.775.549 0.3

50 GRUP INTERNATIONAL S.R.L. DOLJ 18555187 1.750.861 0.3

TOTAL PIAȚĂ 522.589.279 49.0
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Proceduri	  uYlizate	  de	  
firmele	  de	  arhitectură	  în	  
vederea	  menținerii	  și	  
dezvoltării	  pe	  piața	  
specifică	  
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Metodologie 
!
Ordinul Arhitecţilor din România a iniţiat o 
serie de acţiuni de cercetare a pieţei 
interne de arhitectură prin colaborare cu 
IMAS-Marketing şi Sondaje SA. În cadrul 
programului de cercetare a fost măsurată 
piaţa internă de arhitectură şi 
productivitatea medie a salariaţilor cu 
normă întreagă din societăţile comerciale 
cu cod CAEN 711.  

În următoarea etapă de cercetare, IMAS 
Marketing şi Sondaje, în colaborare cu 
OAR, a elaborat un chestionar cu teme de 
proiectare care sunt considerate comune 
pentru activitatea birourilor și studiourilor 
de proiectare. 

Chestionarul a avut drept obiectiv să 
determine procedurile utilizate de firmele 
de arhitectură pentru a se menţine şi 
dezvolta pe piaţa specifică. De asemenea, 
s-a urmărit identificarea problemelor 
legislative, operaționale și profesionale 

importante, precum și sugestii, idei și 
direcții de acțiune, structura lucrărilor pe 
tipuri. 

Instrumentul de măsurare aprobat de OAR 
a fost trimis on-line arhitecţilor şi 
conductorilor arhitecţi înscrişi în Ordinul 
Arhitecţilor din România până la data de 
28.02.2013. Chestionarul a fost transmis 
electronic în două etape (28 decembrie 
2013 – 6 ianuarie 2014, 16 – 22 ianuarie 
2014), urmate de proceduri de extindere a 
termenului și de reamintire pentru a ridica 
gradul de răspuns la chestionare. 

În urma procedurilor mai sus menționate au 
răspuns solicitării un număr de 361 de 
arhitecți. Arhitecții care au luat parte la 
studiul online au declarat că își exercită 
profesia cu precădere în societăți 
comerciale (56%) și în birouri individuale/ 
asociate de arhitectură (39%). 

!
!
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Distribuția arhitecților în funcție de tipul organizației/instituției în care își 
desfășoară cea mai mare parte a activității !

Baza: 361 (total eșantion) Frecv. %

Birouri individuale de arhitectură 131 36.3

Birouri asociate de arhitectură 10 2.8

Societăţi civile profesionale 3 0.8

Societăţi comerciale 202 56.0

Instituţii ale administrației publice (centrale sau locale) 5 1.4

Alte circumstanțe 10 2.8

TOTAL 361 100.0
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Procedurile / modalităţile prin care se obţin comenzi/contracte 
pentru firmele de arhitectură 

Întrebare cu răspuns multiplu – un respondent putea alege mai multe variante de 
răspuns !
Procent din valoarea lucrărilor contractate în anul 2013 obţinute prin 
fiecare dintre procedurile menţionate 

Baza: 361 (total eșantion) Frecv. %

Comenzi directe de la persoane fizice 339 93.9

Comenzi directe de la persoane juridice 317 87.8

Subcontractare firme de proiectare şi/sau construcții pentru piața internă 193 53.5

Licitații publice publicate pe SEAP 79 21.9

Licitaţii publice, care nu sunt publicate pe SEAP 66 18.3

Subcontractare firme de proiectare şi/sau construcții pentru piața externă 64 17.7

Concursuri de arhitectură şi urbanism organizate în România 49 13.6

Concursuri de arhitectură şi urbanism organizate în afara României 26 7.2

Alte căi 36 10.0

Baza: 361 (total eșantion) % 

Comenzi directe de la persoane fizice 42.5

Comenzi directe de la persoane juridice 34.0

Subcontractare firme de proiectare şi/sau construcții pentru piața internă 10.2

Licitații publice publicate pe SEAP 4.3

Licitaţii publice, care nu sunt publicate pe SEAP 2.7

Subcontractare firme de proiectare şi/sau construcții pentru piața externă 2.4

Concursuri de arhitectură şi urbanism organizate în România 0.8

Concursuri de arhitectură şi urbanism organizate în afara României 0.6

Alte căi 2.5

TOTAL 100.0
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Procent din volumul lucrărilor executate în anul 2013 pe tipuri de 
lucrări  

!
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Procent consacrat fiecărei misiuni specifice activităţii de arhitect 

!

Baza: 361 (total eșantion) % 

Arhitect-şef de proiect (coordonator de proiect) 30.2

Elaborare proiect tehnic 19.9

Întocmire documentaţii pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire 13.3

Elaborare anteproiect (proiectul preliminar, studiul de (pre)fezabilitate) 9.2

Elaborare detalii de execuţie 8.1

Urmărirea pe şantier 7.1

Definitivarea şi completarea temei de proiectare 5.4

Recepţia lucrărilor şi finalizarea acestora 2.7

Alte activităţi 4.1
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Activități practicate de firme pentru creșterea volumului de activitate 
în anul 2013 

Întrebare cu răspuns multiplu – un respondent putea alege mai multe variante de răspuns 

Baza: 361 (total eșantion) Frecv. %

Relaţii contractuale cu firme de specialitate din România 199 55.1

Participare la licitaţii publice interne, inclusiv prin SEAP 88 24.4

Programe de PR, publicitate şi comunicare comercială adresate clienților 
potențiali și actuali

71 19.7

Participare la concursuri de arhitectură interne 64 17.7

Participare la târguri şi expoziții de specialitate interne 59 16.3

Relaţii contractuale cu firme de specialitate din afara României 56 15.5

Participare la concursuri de arhitectură externe 37 10.2

Participare la târguri şi expoziții de specialitate externe 24 6.6

Participare la licitaţii publice externe 15 4.2

Alte forme de promovare a activităţii firmei dvs. 68 18.8
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Așteptări pentru anul 2014 

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Rularea unei analize factoriale indică faptul că firmele care au avut mai 
multe lucrări câştigate prin licitaţii şi au executat proiecte pentru 
domenii de interes public au mai multă încredere că îşi vor mări numărul 
de angajaţi în anul 2014.  

Creșterea volumului de 
activitate a firmei

Nu 
42,1

Da 
57,9

Creșterea personalului 
firmei

Nu 
77,8

Da 
22,2

Pentru anul 2014 vă așteptați la : Creşterea volumului de 
activitate a firmei dvs.

Creşterea personalului 
firmei dvs.

Baza: 361 (total eșantion) Frecv. % Frecv. %

Da 209 57.9 80 22.2

Nu 152 42.1 281 77.8

TOTAL 361 100.0 361 100.0
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Principalele probleme critice referitoare la cadrul legislativ 

Studiul cantitativ relevă asocierea cadrului legal cu birocratizarea excesivă şi cu 
volatilitatea. Astfel, legile sunt „redundante”, „stufoase” şi haotice, lăsând totuşi şi 
domenii insuficient reglementate, precum urbanismul. Participanţii la studiu reclamă 
mai ales lipsa unui „cadru centralizat”, care să reunească întregul corp de acte 
normative care reglementează activitatea de proiectare. 

!
Adesea este incriminat şi faptul că legislaţia se schimbă mult prea des, fără ca 
arhitectul să aibă posibilitatea de a fi informat la timp despre schimbare. Unii 
arhitecţi recomandă chiar ca forurile profesionale ale breslei să notifice membrii 
asupra modificărilor legislative. Participarea la licitaţiile pentru achiziţii publice este şi 
ea îngreunată de volatilitatea cadrului legal. 

!
!
!

“Nu există o bază de date centralizată şi la zi a legislaţiei în vigoare. (chest. 

187, jud. MM) 

Legislaţie lacunară, cu posibilitate de interpretare variată de la o instituţie la 
alta (ex. judeţe diferite etc.); necorelarea unor legi din domenii conexe (ex: 
cadastru, urbanism, autorizaţii în construcţii). (chest. 118, jud. SB) 

Normativele specifice urbanismului nu sunt actualizate şi integrate în 
legislaţie, ca urmare investiţiile se decid haotic, fără o planificare bazată pe 

studii pluridisciplinare. (chest. 132, jud. CT)”	  

“Sunt probleme în a putea participa la licitaţii datorită faptului că nu 

cunosc suficient de bine legea. Se schimbă destul de des şi nu ţin pasul. 
(chest. 410, București) 

Doresc o informare continuă din partea OAR / RUR / UAR cu privire 
la legislaţia în domeniu (legi noi, modificări, publicări MOF etc.) prin 

intermediul email. (chest. 171, București)”	  
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Principala problemă critică a cadrului legal rămâne procedura referitoare la avizarea 
proiectelor de arhitectură. O bună parte a respondenţilor indică faptul că durata 
procedurii este excesivă şi că funcţionarii de care depinde aplicarea ei sunt slab 
pregătiţi şi fac abuz de drept. Lipsa documentaţiilor, dificultatea de a accede 
(uneori) la planurile urbanistice generale şi zonale sunt alte puncte slabe ale 
procedurii de avizare. 

Mulţi respondenţi critică legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, mai ales din cauză 
că măsura impunerii celui mai mic preţ eludează calitatea ofertelor tehnice, adică 
este „în defavoarea calităţii serviciului contractat” 

“Procedura de obţinere a avizelor şi numărul acestora este din ce in ce 

mai complicată şi mai bogată, necesitând un timp prea îndelungat pentru 
eliberarea lor. (chest. 120, jud. TM) 

Planurile Urbanistice Generale neactualizate. (chest. 364)  

Interpretarea aleatorie a legislaţiei de către avizatorii documentaţiilor. 
(chest. 56, jud. PH) 

Lipsa de competenţă, profesionalism, cunoştinţe, dublate de rea-
credinţă şi chiar de abuz în serviciu pentru majoritatea instituţiilor 
abilitate să emită acorduri. La abuzuri şi incompetenţă se califică pe 

primul loc Agentia de Mediu. (chest. 67, jud. AG)”	  

“OUG 34/ 2006 privind achiziţiile publice şi HG aferente. Legislaţie foarte 

proastă sau aplicată prost de către autorităţile contractante prin aplicarea 
unui singur criteriu de selecţie, respectiv preţul cel mai mic. (chest. 240, 
București) 

Promovarea lipsei de calitate în proiectarea de arhitectură prin 
stabilirea criteriului de acordare a proiectelor ca fiind preţul cel mai 

mic. (chest. 86, București)”	  
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Concurenţa neloială şi tarifarea sunt apreciate drept probleme critice de majoritatea 
respondenţilor. Problema este apreciată ca fiind una de etică profesională, iar soluţia 
recomandată de respondenţi se referă la impunerea tarifării minimale şi la 
modificarea legislaţiei privitoare la dreptul de semnătură, astfel încât să poată fi 
reduse cazurile proiectelor cu semnătura „de complezenţă”.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

“Tarifarea minimă ca metodă de combatere a semnăturii de complezenţă. 

(chest. 58, jud. VN) 

Legislaţia nu ne protejează de concurenţa neloială (vezi semnătura de 
complezenţă, arhitecţi angajaţi ai autorităţilor locale care activează 
sub o formă sau alta într-un birou de arhitectura privat etc.) (chest. 
175, jud. CJ) 

Tariful recomandat de OAR nu este legalizat. (chest. 248) 

Lipsa unui Tarifar obligatoriu, ca la Notari. Lipsa PUZurilor 
reactualizate. Neaplicarea legii de către autorităţile avizatoare. (chest. 
365, București) 

Taxe foarte mari către stat, lipsa legislaţiei referitoare la onorariul 
arhitecţilor, ambiguitatea normativelor de proiectare. (chest. 395, 

București)”	  
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Principalele probleme critice referitoare la pregătirea personalului de 
specialitate"!
Cu privire la pregătirea personalului de specialitate, principala problemă critică 
semnalată de participanţii la studiu este pregătirea lacunară a absolvenţilor 
institutelor de arhitectură. Este semnalată atât slaba pregătire în general, cât şi lipsa 
anumitor competenţe specifice meseriei, precum abilitatea de desenator sau 
respectarea principiului organizării optime şi a funcţionalităţii unui ansamblu 
arhitectural. Lacunară este şi capacitatea absolvenţilor de a se orienta în cadrul 
legislativ de specialitate.  

O altă problemă privitoare la nivelul profesional al tinerilor arhitecţi este lipsa 
pregătirii practice, a colaborării cu constructorul şi a exerciţiului de şantier. 

!
!
!
!

“Pregătire incompletă şi superficială la absolvirea cursurilor universităţilor 

specializate. Exemple: cunoștinte limitate asupra principiilor de bază în 
organizarea spaţială şi funcţională arhitecturală, deficienţe de cunoştinţe în 
domeniul legislativ. (chest. 187, jud. MM) 

Folosirea excesivă a calculatorului şi omiterea formării calităţilor de 
bază pe care trebuie să le deţină un arhitect. (chest. 125, jud. SB) 

Exagerarea de a lucra numai la nivel de concept şi lipsa pregătirii în 
domeniul rezolvării detalilor de execuţie. Lipsa de experienţă (execuţie, 
desen tehnic). (chest. 188, jud. TM) 

Pregatirea profesională din ce în ce mai slabă şi mai puţin ancorată în 
realitate practicată de învăţământul universitar de specialitate. Lipsa 
capacităţii de sinteză şi lipsa dorinţei de acumulare continuă a 
cunoştinţelor. Neimplicare în munca de echipă. (chest. 86, București) 

Carenţe mari în pregătirea practică a tinerilor absolvenţi ai studiilor de 
arhitectură. Tinerii nu cunosc legislaţia din domeniu şi sunt pregătiţi 
mai ales în domeniul concepţiei de arhitectură. Nu cunosc problemele 

tehnice obligatorii la execuţia lucrărilor. (chest. 173, București)”	  
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!
Lipsa şcolilor tehnice medii/ postliceale se reflectă negativ în activitatea productivă, 
unde personalul cu acest nivel de educaţie se instruieşte numai prin experienţa 

lucrului de zi cu zi. !

Resursa umană din instituţiile de stat este de asemenea apreciată drept slab 
pregătită, atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punctul de vedere al cunoaşterii 
legislaţiei. !
!
!
!

“Deşi absolvenţii instituţiilor de învăţământ de arhitectură au capacităţi în 

ceea ce priveşte compoziţia, nu au nici un fel de cunoştinţe legate de 
posibilitatea de realizare în practică a ceea ce concep. (chest. 319, București) 

Experienţa practică în şantier. (chest. 404) 

Şcoala de arhitectură ne învaţă că arhitectura este artă, corect şi 
frumos, este însă necesar ca unii colegi să depăşească condiţia de 
artist şi să poată întelege conţinutul tehnic şi tehnologic al demersului 
lor, pentru a fi stăpâni pe punerea în operă a proiectului. (chest. 396, 

București)”	  

“Lipsa personalului cu pregătire profesională medie (tehnicieni) în 

domeniul proiectării în general. (chest. 56, jud. PH) 

Practic, şcoli pentru cadrele medii nu mai există. Acestea se formează 
prin căpătare de experienţă, lucru nu totdeauna bun. (chest. 96, jud. 
CJ) 

Există nevoia de tehnicieni in arhitectură sau de mână de lucru 
calificată, şi nu supra-calificată, adică nu arhitecţi, ci desenatori, 
infografiști etc. Nivelul cultural subţire al multor absolvenţi. (chest. 144, 

jud. TM)”	  
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!
O problemă importantă rămâne şi formarea continuă. Astfel, câţiva respondenţi 
menţionează “lipsa unui program LONG LIFE LEARNING (pregatire profesională 
continuă)”, precum şi “decalajul între pregătirea universitară şi cerinţele reale ale 
meseriei”. (chest. 66, jud. TM) 
Arhitecţii participanţi la studiu consideră că sunt slab pregătiţi şi absolvenţii 
facultăţilor tehnice, i.e. inginerii structuriști, de proiectare de instalaţii etc. 

“Cei care dau avizele nu cunosc legislaţia în domeniu... nu sunt pregatiţi. 

(chest. 151, București) 

Pregătirea funcţionarilor publici din structurile cu care avem contacte 
este lamentabilă (am întâlnit un caz în care nu aveau cunostinţe 
elementare în legatură cu o funcţiune în legatură cu care aveau de 
luat decizii, anume funcţiunea de HOSTEL). (chest. 280, București) 

Personalul din serviciile de urbanism ale primăriilor şi consiliilor 
judeţene ar trebui să fie de specialitate şi nu este; pregătirea lor nu are 
nici un punct comun cu meseria de arhitect; nici măcar cu cea de 

inginer constructor. (chest 194, jud. IS)”	  

“În condiţiile în care există deja (raportat la cerere) un număr din ce în ce 

mai mare de arhitecţi (absolvenţi) numărul inginerilor de structuri 
performanţi este în scădere. (chest. 94, jud. HD) 

Noua generaţie de ingineri de rezistenţă suferă în lipsa unei perioade 
de stagiu, suferă de o inadaptare profesională la misiunea pe care și-o 
asumă. (chest. 110, jud. DJ) 

Pregătire tehnică deficitară. Pregatirea inginerilor topometrişti este 
absolut jalnică. Nu am întâlnit ridicare topo care să nu genereze 
probleme absolut inutile din cauza erorilor conţinute. (chest. 178, jud. 

BV)”	  
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Principalele probleme critice referitoare la modul de contractare a 
lucrărilor specifice de arhitectură"!
În contractarea lucrărilor, o problemă importantă este cea a preţului, deoarece, în 
opinia majorităţii respondenţilor, jocul pieţei permite fenomenul de dumping. 

Corupţia este o altă problemă foarte frecvent menţionată de participanţii la studiu, 
care apreciază că s-a instalat deja o neîncredere ridicată în sistemele de licitaţie 
practicate în România. Cea mai criticată prevedere legală cu privire la licitaţiile 
publice este cea a obligativităţii selectării ofertei cu preţul cel mai mic. Este perceput 
ca o problemă chiar faptul că nu se realizează contractarea lucrării în urma unui 
concurs de arhitectură.!

“Preţurile foarte mici practicate de colegi. (chest. 298, București) 

Trebuie să facem faţă unui fenomen acut de dumping generat în parte 
şi de criză. (chest. 313, jud. AB) 

Practicile anticoncurenţiale existente pe piaţă, prin practicarea unor 
preţuri de "dumping" într-o piaţă prea puţin informată cu privire la 
importanţa şi rolul arhitectului în ecuaţia unei construcţii. (chest. 288, 
jud. BH) 

Apariţia pe piaţă a firmelor care vând proiecte tip pentru locuinţe la 
preţuri de dumping, în paralel cu lipsa aproape totală a cererii pentru 

proiecte complete. (chest. 356, București)”	  

“Licitaţiile bazate pe preţul cel mai mic duc la tragedii urbane! (chest. 301, 

jud. MS) 

Contractele de arhitectură se dau pe criterii economice, nu valorice. 
Ideea de arhitectură în lucrările publice nu există. Există doar termenul 
de "documentaţie". (chest. 346, jud. SV) 

Desfăşurarea incorectă a unor licitaţii publice/ concursuri publicate pe 
SEAP. (chest 370, București) 

Achiziţionarea serviciilor de proiectare la licitaţiile publice exclusiv pe 
criteriul de preţ. Concurenta neloială practicata la tarifare. (chest. 372, 

București)”	  
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În prezent, o problemă deosebită o reprezintă chiar lipsa investiţiilor şi, pe cale de 
consecinţă, volumul mic de lucrări. În ceea ce priveşte contractarea lucrărilor de 
proiectare, o dificultate este ridicată de sistemul licitaţiilor „design and build”. 

!!
!
!
!

“Licitaţiile publice, dacă nu sunt ocolite, par a fi cu dedicaţie. (chest. 408, 

jud. MS) 

Contractarea nu se face în urma unor concursuri de soluţii arhitecturale. 
(chest. 404) 

Lipsa de transparenţă la nivelul jurizării licitaţiilor publice. (chest. 122, 

București)” 

“Practica dumpingului. Subordonarea proiectării în cadrul activităţii de 

execuţie. Multe investiţii sunt licitate pe formula proiectare - execuție la 
pachet. (chest. 99, jud. HD) 

Criza financiară împiedică investitorii să se mai lanseze în proiecte (şi 
execuţia acestora), mai cu seamă în proiecte de amploare medie sau 

mare. (chest. 107, București)”	  
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Beneficiarii nu au încredere în arhitect, nu au pregătirea necesară să înţeleagă 
misiunea acestuia şi nu-şi onorează contractele. Respondenţii consideră că, de cele 
mai multe ori, relaţia cu beneficiarul este minimală, acesta considerând ca are nevoie 
de arhitect numai pentru obţinerea documentaţiei pentru avizarea lucrării. 

!!
!
!
!

“Beneficiarii vor multe de la arhitecţi, dar când trebuie să achite onorariile 

nu mai sunt de găsit şi caută tot felul de pretexte, respectiv, te negociază ca 
şi cum am fi la piaţă. (chest. 305, jud. NT) 

Piaţa în general în Romania este foarte limitată în acest domeniu. 
Majoritatea clienţilor nu înteleg şi nu doresc să plătească pentru 
arhitectură. (chest. 309) 

Ideile preconcepute precum că este important constructorul sau 
inginerul, iar arhitectul ia doar banii. (chest. 311, jud. PH) 

Beneficiarii doresc doar documentaţii pentru autorizare pe care le 

respectă parţial. (chest. 358, București)”	  
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Alte probleme critice, cu impact negativ asupra activităţii firmelor !
Printre problemele critice menţionate spontan se află nivelul ridicat de taxare/ 
impozitare a activităţii de proiectare, precum şi alte probleme de finanţe publice şi 
politică fiscală. 

Sunt menţionate ca probleme critice şi lipsa lichidităţilor şi nerespectarea termenelor de 
plată pentru lucrări executate în parteneriat cu statul sau din finanţare cu fonduri europene. 

!!!
!

“Taxele şi impozitele datorate statului sunt deosebit de mari, adică 45,5% 

pentru pensionari şi 75,8% pentru arhitecţii nepensionari. (chest. 116, jud. IL) 

Mecanismele bancare greoaie. (chest. 106, București) 

Neplata proiectelor la timp de către stat. (chest. 74, jud. MS) 

Lipsa creditării de pe piaţa internă (chest. 122, București) 

Taxele foarte mari. Existenţa salariului minim şi rigiditatea artificială a 
pieţei muncii impusă de cadrul legislativ. Birocraţia şi incapacitatea 
administraţiei publice de a-şi asuma interpretarea legii. (chest. 178, jud. 

BV)”	  

“Neîncasarea proiectelor (proiect de reabilitare monument istoric (implică 

multe specialităţi) câştigat prin licitaţie, urmează să se execute din Fonduri 
Europene, predat in 2012, neîncasat nici in 2013). (chest. 165, jud. BN) 

Incoerenţa programelor de sprijin prin fonduri europene. modificarea 
constantă a cerinţelor. (chest. 212, București) !
Lipsa de orientare pe piaţă a firmelor de arhitectură şi comunicarea 
greoaie cu beneficiarii care nu acceptă uşor soluţii noi în locul celor 
tradiţionale, vin şi din slaba lor „pregătire în domeniul marketingului”. 

(chest. 192, jud. AB)”	  
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Introducere !
În ultimele două decenii, piaţa lucrărilor de arhitectură a suferit transformări 
structurale determinate, în cea mai mare parte, de evoluţia generală a proceselor 
social-instituţionale din România, precum şi de schimbările impuse de manifestările 
crizei economice. 

Dacă la începutul anilor ’90 arhitecţii proiectau, în România, în general pentru 
beneficiari cu o perspectivă mai tradiţionalistă asupra aspectului şi asupra 
funcţionalităţii unui imobil, după zece ani, profilul clientului începea să se schimbe şi 
să impună în societatea românească opera arhitecturală de concepţie modernă, care 
presupune costuri mai ridicate de proiectare. 

Izbucnirea crizei economice întrerupe însă, în anul 2009, trendul ascendent al pieţei 
lucrărilor de proiectare, cifra de afaceri a domeniului indicând o scădere la mai puţin 
de trei sferturi în anul financiar 2010. Această evoluţie este o consecinţă directă a 
modului în care a fluctuat ponderea sectorului de construcţii în formarea PIB-ului 
României.	  

Studiul de faţă îşi propune să identifice care au fost strategiile adoptate de firmele 
de arhitectură pentru a rezista pe piaţă şi ce transformări au operat, în general, 
agenţii economici care activează şi au activat pe piaţa de proiectare şi construcţii. 	  

!
!!!
!
!
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Obiectivele studiului şi repere metodologice !
Studiul de faţă are ca obiectiv principal explorarea strategiilor de business şi a 
fenomenului concurenţial care se manifestă pe piaţa serviciilor de arhitectură. 

Obiectivele operaţionale ale studiului se stabilesc în conformitate cu scopul general 
şi cu termenii de referinţă agreaţi de client şi cuprind: 

1. Evaluarea sistemului de către stakeholderi (arhitecți, reprezentanţi ai 
autorităţilor centrale şi locale sau ai societăţii civile); 

2. Identificarea celor mai importanţi factori de influenţă pe piaţa serviciilor de 
arhitectură; 

3. Identificarea modului în care poate fi redusă piaţa non-fiscală a serviciilor de 
arhitectură. 

Pentru atingerea obiectivelor, a fost utilizată metoda interviului în profunzime. 

A fost realizat un număr de 90 de interviuri în profunzime, în Bucureşti şi în judeţele: 
Cluj, Constanţa, Argeş, Timiş şi Iaşi.  

Grupurile ţintă au fost firmele de arhitectură, dar şi autorităţile locale de resort 
(arhitecţi-şefi, primari / viceprimari de municipii-reşedinţă sau de comune, 
reprezentanţi ai comisiilor de urbanism, directori ISC). Un număr mai mic de 
interviuri a fost realizat cu reprezentanţi ai unor firme de construcţii şi ai unor ONG-
uri cu activitate în domeniul urbanisticii. 

!

Reprezentanţi 
(patroni/ 

manageri) ai 
firmelor de 
arhitectură

Reprezentanţi 
ai autorităţilor 

locale/ centrale

Reprezentanţi 
(patroni/ 

manageri) ai 
firmelor de 
construcţii

ONG Total

Bucureşti
11 5 2 4 22

Cluj
9 5 2 16

Constanţa
11 4 1 16

Argeş
3 4 1 8

Timiş
10 3 13

Iaşi
7 3 5 15

Total 90
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Consideraţii generale asupra evoluţiei pieţei lucrărilor de 
proiectare şi arhitectură în perioada 2007-2013 

!!
Începând cu anul 2009, în condiţiile instalării şi adâncirii crizei economice, piaţa 
lucrărilor de arhitectură şi proiectare s-a contractat dramatic. Toţi arhitecţii şi 
proiectanţii intervievaţi indică o scădere bruscă a numărului de comenzi şi lucrări 
efectuate în ultimii cinci ani. S-a diminuat mai ales numărul lucrărilor de proiectare 
de clădiri noi de importanţă mare şi medie şi au fost oprite proiectele complexe de 
ansambluri rezidenţiale. Chiar şi comenzile pentru clădiri mici sau locuinţe 
unifamiliale s-au aflat în continuă scădere. 

“Discuţie IDI 35 - reprezentant firmă de arhitectură  

R: Din 2008 lucrez la firma aceasta... de prin aprilie 2008. La început mergea 
treaba, erau lucrări, chiar câte 3-4 lucrări pe lună, sau, depinde de volumul 
lucrării, unele durau mai mult, altele mai puţin dar, în general, erau lucrări; 
diverse: balcoane... orice, garaje, case... 

MOD: Case de locuit? 

R: Case de locuit, apartamente, blocuri, proiecte mai mari, industriale... am 
avut   2-3 proiecte: depozite pentru firme, chestii de genul ăsta... Cred că, de 
prin 2011, cam așa, a început drastic să scadă comenzile, au rămas mulţi care 
aveau probleme, deci, beneficiari care n-au reușit să obţină sau, s-au 
împotmolit în anumite stadii și... cam ăștia au rămas pe piaţă și sunt tot felul 
de probleme: probleme cu terenul, ba probleme cu vecinul, ba că și-au 
construit casa înainte să intre în legalitate... ceva de genul ăsta. E din ce în ce 
mai greu. Bănuiesc că, așa gândesc eu, că ar fi.... grosul lucrărilor, cred că 
erau bugetari sau persoane care aveau stabilitate financiară și-atunci 
gândeau: vând apartamentul sau, așa, mai fac un împrumut, îmi iau o casă, 
îmi fac o construcţie... Acum, nemaifiind așa mare stabilitatea financiară, și 
lucrările... 

MOD: Și cam ce gen de lucrări se fac acum? Sunt mult mai puţine, îmi 
spuneţi, înainte erau 2-3 proiecte pe lună, mă rog, depinde și de 
complexitatea proiectului. Acum, cam câte proiecte pe lună mai aveţi? 

R: Am ajuns la proiectul numărul 20 la sfârșitul anului...”	  
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Într-o primă etapă, firmele care au suferit cel mai mult au aplicat măsuri de reducere 
a numărului de salariaţi. 

Ulterior, pentru multe firme, redresarea financiară sau menţinerea unui cash-flow 
acceptabil au fost posibile numai prin schimbarea domeniului de activitate de la 
proiectare de clădiri noi de importanţă medie sau mică la arhitectură de interior, 
restaurări de monumente şi imobile istorice, reamenajări interioare şi rebranding 
pentru spaţii comerciale etc. Astfel, o parte din firmele de arhitectură au reuşit o 
repoziţionare eficientă pe piaţă, obţinând lucrări mari sau clienţi stabili. Apar însă 
dificultăţi de menţinere a poziţiei câştigate, deoarece un număr mai mic de angajaţi 
execută o varietate mare de activităţi complexe, iar unităţile de învăţământ superior 
nu par a pregăti absolvenţii la un nivel acceptabil. 

“Discuţie IDI 38 –reprezentant firmă de arhitectură Iaşi 

R: Eu mă aștept ca lucrurile să se dreagă într-un fel mai ales că am și doi 
copii care sunt tot arhitecţi. Din păcate doar unul lucrează cu mine acum 
pentru că pe celălalt l-am obligat să-și dea demisia și lucrează pe BIA, pe 
birou, pe arhitectură, nu mai lucrează în firmă, dar evident că ne ajutăm. Dar 
măcar pentru ei m-aș aștepta să vină vremuri mai bune, în care chiar să-și 
poată face meseria. Dar atâta vreme cât investiţiile de stat sunt puţine, cei 
privaţi sunt striviţi de o serie de  lucruri care nu sunt convenabile și piaţa e 
slabă, e greu. E greu, foarte greu. Adică sunt ani care nu mă gândeam că așa 
vor veni. Prin 2010 aveam cu totul alte speranţe. Ziceam domne ce o să ne 
dezvoltăm, atunci am avut și cinci oameni în firmă, lucrări bune, contracte 

bune, la București, la Buzău, am avut la Tulcea, la Sulina.”	  

“Discuţie IDI 5 reprezentant firma de arhitectură Bucureşti 

R: Din 2007 încoace, fac proiecte, m-am specializat pe brand-ing şi alte 
chestii din astea, bănci, magazine şi alte chestii de genul ăsta, eu v-am sus 
că mi-am ales o nişă. Asta nu este o lucrare care să necesite intervenţia, 
adică sunt chestii extrem de simple şi chiar nu sunt grave, dar e problema 
cu construcţiile noi unde au betoane, au armături. 

... 

R: Eu pe parcursul anilor am tot făcut angajări, mai ales în decursul anilor 
2007, 2008 am făcut multe interviuri, mai puţine angajări. Am făcut multe 
interviuri pentru că nu am avut de unde alege şi am văzut ce proaspăt 
absolvenţi vin. Ei vin cu ideea că trebuie să facă concepţie. Şi eu i-am zis 
trebuie să începi cu proiectarea. Există un dezinteres iarăşi în şcoală pentru 
proiectare integrată, ca să zic aşa.  
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Studiul de faţă a evidenţiat că există şi firme de arhitectură care în prezent se ocupă 
mai ales cu întocmirea de planuri urbanistice zonale şi cu lucrări de amenajare 
arhitecturală peisagistică. 

“Discuţie IDI 72 - reprezentant firmă de arhitectură Timişoara  

R: Firma s-a înfiinţat în anul 2004 și, iniţial, a mers mai mult pe partea de 
urbanism, pe asta suntem mai mult axaţi. Atunci a fost peroada aia, 
2004-2005, partea de urbanizare mergea mai bine, cu lotizări, cu lucruri 
din acestea. Am realizat planuri urbanistice zonale. Mai mult pe domeniul 
ăsta am lucrat. Să zic... 70-80% din volumul muncii au fost, de fapt, proiecte 
de urbanism. După care, am început să ne dezvoltăm și noi, atunci, în anul 
ăla 2007-2008, după ce am mai angajat 2 oameni și... numai bine, după ce 
i-am angajat a venit criza și, de-atunci suntem așa, într-o stare de 
supravieţuire continuă. 

MOD: Acum, cam ce fel de proiecte executaţi dumneavoastră? 

R: Acum... tot ce putem obţine. Am mai făcut proiecte de parcuri, foarte 
puţin dar, să zicem, e în portofoliu, pentru că avem și inginer peisagist 
angajat. (...) Și-acum, depinde, ce reușim să obţinem... am mai făcut și 
planuri urbanistice generale și arhitectură, dacă am mai prins o casă sau... 
industriale, o hală, sau ceva de genul ăsta... Acum, fiind o firmă mică, vă daţi 
seama, cum prindem o lucrare mai mare, câteva luni reușim să ne asigurăm 

un oarecare confort...”	  

MOD: Spuneţi-mi ce înţelegeţi dvs. prin  proiectare integrată? 

R: Se pune accent aşa cam prin inclusiv anul VI o mare parte pe concepţia 
de formă fără să se obişnuiască studenţii să gândească clădirile în 
ansamblu cu instalaţii, confortul interior şi aşa mai departe. Şi vin studenţii 
în anul VI proiectând nişte forme exterioare, nişte volumetrii, că de fapt 
asta îi învaţă, să facă volumetrii. Proiectează nişte volumetrii foarte science 
fiction pe care foarte puţini beneficiari sunt de acord să dea banii şi care 
înăuntru nu funcţionează pentru că nu au prevăzut, de exemplu, pentru că 
ei nu ştiu că o casă trebuie să aibă şi aer condiţionat, trebuie să aibă 

instalaţie sanitară sau iluminat şi aşa mai departe. ”	  
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Refacerea poziţiei pe piaţă a presupus depunerea unui efort susţinut de ofertare. 
Pentru contracte de valoare mai mare, ofertarea poate însemna executarea unui 
procent apreciabil din munca de proiectare propriu-zisă, fără asigurarea unei achitări. 
Activitatea prestată în aceste circumstanţe variază mult în complexitate şi în volumul 
total de muncă din firmă, studiul de faţă putând pune în evidenţă faptul că au existat 
cazuri şi perioade în care ofertarea „gratuită” – adică fără siguranţa câştigării 
contractului şi a încasării facturii aferente -  a însemnat aproape o normă de lucru din 
companie. 

“Discuţie IDI 7 – reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

MOD: Puteţi să îmi estimaţi câte ore de muncă gratuită faceţi lunar pentru 
ofertare?  

R: (...) Pe zona asta casnică iarăşi, în momentul în care ştii să faci ceva mai de 
nişă, noii clienţi, dau o recomandare, dar doar după ce ai câştigat de fapt 
încrederea noului client şi încrederea asta se câştigă cu o prezentare pentru 
ofertare foarte bine făcută, gradul de succes e unul mic, pentru că… mă rog e 
vorba şi de diferenţele culturale, e vorba şi să ceri oferte… 

MOD: Da, unii înţeleg ce le propuneţi, alţii nu. 

R: Dar ca să existe şansa să înţeleagă, noi trebuie să avansăm destul de mult 
cu propunerea respectivă şi ca urmare cel puţin 20% din timpul nostru de 

lucru este neplătit pentru că ţine de ofertare care nu se fructifică.”	  
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Percepţii referitoare la cadul legal-instituţional 

!
Cadrul legal-instituţional actual este perceput de mulţi dintre participanţii la 
prezentul studiu ca un adevărat mecanism de producere a „timpilor morţi” – 
întârzieri şi dificultăţi în relaţia cu beneficiarul proiectului. Sunt acuzate mai ales 
neclaritatea şi caducitatea normelor în vigoare, precum şi judecata arbitrară sau lipsa 
de transparenţă şi de bunăvoinţă a autorităţilor responsabile cu eliberarea avizelor şi 
a aprobărilor. 

“Discuţie IDI 40 – reprezentant firmă de arhitectură Cluj-Napoca 

MOD: Ce anume influenţează cel mai mult desfăşurarea activităţii 
acestei direcţii, acestui serviciu de eliberare de avize, autorizaţii? 

R: De multe ori ce scrie într-un certificat de urbanism care e 
documentul de informare pentru obţinerea unei autorizaţii, nu este 
definitiv. După aceea, la autorizaţie este suplimentat cu alte avize şi 
acorduri plus că, timpii-s foarte lungi, deşi, înţeleg că Primăria Cluj are 
peste 1000 de angajaţi. 

MOD: Deci, nu mai este timpul acela de maxim 30 de zile? 

R: Totdeauna e depăşit cu o săptămână-două. În plus, sunt vacanţe, 
cînd sunt termenele astea, oamenii pleacă în concediu... 

... 

Discuţie IDI 11 – reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

R: Noi avem practic contracte de la Cluj până la Constanta, de la 
Suceava până la Craiova, ca să pun două diagonale aşa, toate merg la 
fel, indiferent de ce judet este sau cine ar conduce. Normal, toti vor sa 
facă economie, mai sunt obligaţiile pe care ţi le impun, care nu sunt 
deloc draguîe, dar asta e. 

MOD: La ce obligaţii vă referiţi? 

R: La ce obligaţii? La tot felul de avize, conform mai vechii zicale 
româneşti „câte bordeie - atâtea obiceiuri”. Fiecare judeţ îşi are propria 
gândire de Administraţie şi nu e în regulă. Aşa că avem deja diferitele 
indicaţii. Acest circuit al proiectării pe etape, cu avizele respective, 
prevede niste condiţii, apropo de obiceiuri, cei mai rai sunt pompierii. 
Care în fiecare judeţ gândesc altfel. Ca să-ţi iei un aviz de la PSI, asta 
de la pompieri, e ceva aproape de domeniul fericirii supreme cand l-ai 
primit, deoarece care mai de care are alte criterii de judecată a 
proiectului. Pompierii. Cu Mediul e mai simplu, mă rog, ăştia sunt ... au 

nişte linii mai clare la care, dacă ai raspuns...”	  
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Se pare că există şi opinia – nu foarte răspândită, totuşi– că funcţionarii din 
autorităţile locale nu sunt suficient de bine pregătiţi să judece proiectele de 
arhitectură. Mai ales arhitecţii care au experienţa contractelor în Europa, consideră că 
angajaţii primăriilor, chiar dacă sunt specialişti, nu au cum să ajungă la competenţa 
profesională a unui proiectant care lucrează în piaţă şi are posibilitatea de a fi „la zi” 
cu cele mai noi tehnologii şi procedee de proiectare şi execuţie. 

Există şi opinii radicale în privinţa necesităţii schimbării legislaţiei, care este 
caracterizată de mulţi arhitecţi ca fiind deosebit de stufoasă, cu normative vechi şi 
neaplicabile în prezent, dar pe care reprezentanţii autorităţilor locale le pot invoca 
(şi, uneori, chiar le invocă) pentru a justifica tergiversarea aprobărilor sau chiar 
respingeri de proiecte.  

!!
!

“Discuţie IDI 5 - reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

R: În loc să se lase responsabilitatea construcţiei arhitectului se încearcă 
mutarea responsabilităţii, dar e o mutare ciudată a responsabilităţii pe 
autorităţi. Să vă dau un exemplu: trebuie să duci pentru o autorizaţie, trebuie 
să duci toată documentaţia pe care ei teoretic trebuie să o verifice. 
Problema este că nu există  la nicio autoritate nici măcar la ISC, nicăieri nu 
există funcţionari atât de competenţi ca cei care lucrează în piaţă. Este clar şi 
normal şi se întâmplă în toată lumea nu numai la noi. Deci nu are sens să te 
verifice ei, pentru că oricum sunt depăşiţi de documentaţie. Adică ei ar 
trebui să se limiteze strict la încadrarea în nişte parametri, nu ştiu, faţade, 
ceva general. Nu să stea să ceară tot felul de invenţii pe care uneori le cer 
din rea voinţă. Adică am avut întâmplări de exemplu într-un oraş mai vestit 
aşa pentru mafia din autorităţile locale, o bucătărie era în dreptul unui stâlp 
şi am primit o notă Domne se respinge documentaţia pentru că nu aţi 
menţionat că chiuveta nu afectează stâlpul de rezistenţă. Chiuveta fiind de 1 
kg din inox care oricum stătea pe mobilă. Bun, am încercat să văd ce se 
întâmplă. Eu personal nu pot să mă duc, am o reţinere etică, am alte firme 
care se ocupă de aşa ceva, specializate în discuţia cu autorităţile. S-au dus şi, 
mă rog, după discuţia respectivă ni s-a spus foarte clar  Domne eu dacă 

vreau te resping şi pentru că nu-mi place clanţa pe care ai pus-o la uşă.”	  
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În ceea ce priveşte relaţionarea mai uşoară cu autorităţile care trebuie să aplice 
legea, dar şi rezolvarea unor probleme ce ţin de neconcordanţele (de detaliu) 
existente în domeniul legislativ, unii participanţi la cercetare recomandă ca în cadrul 
primăriilor (cel puţin al celor care au zone protejate unde se aplică norme speciale), 
să se angajeze un consultant juridic specializat în proiectare şi construcţii, acesta 
având rolul de a clarifica toate detaliile juridice înainte ca proiectul să fie pus în 
execuţie. 

!
!

“Discuţie IDI 5 reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

R: Trebuie să începem de la a face o lege cât mai simplă, prin abrogarea 
tururor legilor care există până acum, toate legile adunate într-un singur 
caiet şi foarte clară astfel încât să nu mai existe posibilitatea să se apeleze la 
legi din ’56, din ’65, din ’72, din ’93, din ’94 republicată din nou. OG-ul nu ştiu 
care şi aşa mai departe. Adică să există o singură lege pentru tot ce există 
normative. Tot, tot, tot. Cu norme, cu pompieri, cu tot, tot. Să fie foarte clară. 
Pentru că una dintre problemele actuale e că, a propos de ce ziceaţi cu 
clanţa, că orice lege de acuma sună cam aşa: la autorizaţia de construcţie se 
cere a, b, c la ultimul punct „şi orice altceva care este considerat necesar de 
către autorităţi”. Cred că cei care au făcut legea au un anumit grad de 
incompetenţă şi nu sunt în stare să pună şi d) şi e) şi f) şi atunci au pus „şi 
orice altceva”. Toate legile au chestia asta. Şi excepţii. Se exceptează dacă 
vrea cineva. Deci astea sunt şi la permisii şi la excepţii. Există câteva chestii 
clare după care există acea posibilitate de manevră. Şi toate legile au chestia 
asta aproape.  

MOD:  Aţi începe cu retrasarea cadrului juridic pentru toate activităţile astea? 

R: Evident. Pentru tot ce înseamnă construcţii. Şi în aşa fel făcută legea încât 
spiritul în care e făcută legea să nu fie restrictiv şi să fie pentru stimularea 
investiţiilor pentru că în perioada asta cred că e mai bine pentru noi ca ţară, 
nu suntem nici Germania nici... încât să ne permitem să ne limităm investiţiile, 

încât să se încurajeze construcţiile. ”	  
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“Discuţie IDI 7 – reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti  

R: Tot aşa era o zonă protejată, unde era un CUT pe mai multe, e vorba 
de definit CUT-ului, nu de cât să fie CUT-ul ăla, ce intră în utilizarea lui, ce 
intră acolo. Unii spun că nu intră tot ce e n subsol şi tehnic, nu intră 
terase, nu intră nu ştiu ce. Alţii spun că intră toate plăcile de beton, mai 
puţin nu ştiu ce. Cele două definiţii nu se suprapun, tu poţi să primeşti 
aviz pentru interpretarea cea mai favorabilă de la primărie şi dacă 
Inspectoratul General de Construcţii nu e de acord... 

MOD: Ce face? 

R: Aplică cealaltă definiţie Da, dar nu îţi aplică de la început. Tu ai o 
autorizaţie, te apuci să construieşti şi vecinul tău se supără pe tine că nu 
ai măturat în faţă… şi cheamă Inspectoratul General, ăla e obligat să te 
verifice integral. Când ţii autorizaţia în mână şi se uită la CUT şi la 
interpretarea CUT-ului şi să spună că nu e validă această interpretare şi 
să îţi blocheze, să te pună să îţi revii la situaţia iniţială. Se întoarce la 
primărie, autorizaţia se închide fără să fie cineva de la primărie sau din 
altă parte tras la răspundere. E extrem de discreţionar sistemul ăsta şi 
încurajează toată lumea asta paralel pe care o reprezintă autorizarea asta. 

MOD: Şi dacă s-ar forma o instituţie a juristului consultant pe probleme 
de proiectare şi construcţii o parte din probleme… 

R: S-ar rezolva. Să pot să sun, să mă întâlnesc cu cineva, contra cost: 
“domnul meu, ăsta este terenul, asta este poziţia”, cineva care să ştie ce 

se poate face în oraşul ăsta.”	  
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Concurenţa pe piaţa lucrărilor de arhitectură şi 
proiectare 

!
Piaţa non-fiscală 
Am denumit piaţă non-fiscală a serviciilor de arhitectură piaţa lucrărilor definite ca 
misiuni de OAR, dar executate nu cu arhitecți sau conductori arhitecți autorizați, ci 
cu persoane necalificate profesional. Aceste persoane pot fi, eventual, chiar plătitori 
de impozite pe veniturile realizate, dar nu au neapărat autorizaţie pentru activităţile 
de proiectare pe care le execută. 

“Discuţie IDI 73 – reprezentant firmă de arhitectură Timişoara 

MOD: Ce puteţi să-mi spuneţi despre fenomenul executării lucrărilor de 
proiectare de către nespecialişti? 

R:  Deci acum eu vă spun aşa nişte chestii de care am dat întâmplător.  

MOD:  Ceea ce ştiţi are în vedere construcţia de clădiri de importanţă mică, 
medie sau poate locuinţe din astea de tip unifamilial? 

R:  Da în general locuinţe sau blocuri cu 2-3 apartamente sau hale de 
exemplu pentru partea industrială care teoretic acolo nu-ţi trebuie arhitecţi 
sau... deşi semnează că nu poate nimic să nu fie cu un arhitect, na.... Mai nou 
şi planuri urbanistice.  

... 

     Discuţie IDI 5 – reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

R: Nu. Sper că nu vorbim că şi-a pus omul un garaj lângă casă. Dar există o 
practică, a-propos, dacă aţi deschis discuţia, există o practică prin care 
anumiţi colegi de-ai noştri care pun ştampila, care e cam tot ce aţi spus dvs., 
doar că are o formă mai legală. Nu e etic. Dar se practică, mai ales acuma 
după criză.       

MOD:  Cât de extinsă apreciaţi că este? 

R: Cam pe la 50% din ce înseamnă piaţă de locuinţe mici. 

MOD:  Unifamiliale. 

R: Da.  

MOD:  Cum de aţi apreciat o cifră atât de mare? 

R: ...ştiu aşa din auzite, din povestite.  

MOD:  Deci cineva face proiectul. Cine? 

R: Beneficiarul. Face schiţă sau are un prieten, sau vine constructorul că în 

general constructorii fac chestia asta. ” 	  

!
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Criza economică a restructurat fenomenul concurenţial pe piaţa contractelor de 
arhitectură. Participanţii la studiu sunt de părere că firmele şi birourile individuale 
sunt concurate de arhitecţi tineri fără drept de semnătură, ingineri, proiectanţi sau 
tehnicieni care realizează proiecte simple şi ieftine, pe care beneficiarul reuşeşte să le 
înscrie ulterior în legalitate. Fenomenul acesta este judecat ca având o amploare 
diferită de la regiune la regiune, de la oraş la oraş, de la cartier la cartier.  

În domeniul arhitecturii de interior, arhitecţii sunt concuraţi de artişti plastici, de 
designeri sau de practicanţi ai altor profesiuni. Cel puţin în acest domeniu, se pare că 
publicului îi lipseşte abilitatea de a deosebi un proiect bun de unul executat în mod 
neprofesionist. 

!

“Discuţie IDI 7 reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

MOD: Revenind iarăşi la lucrări de-astea executate de nespecialişti, dacă 
aveţi una înaintea ochilor, că bănuiesc că aţi văzut una, la modul concret, 
persoana respectivă care a comandat-o şi a comandat-o unui cadru 
necalificat aţi vorbit cu ea? De ce a făcut asta? Care a fost motivul pentru 
care a angajat în activitatea de proiectare o persoană care nu era 
specialistă? 

R: Am avut de mai multe ori genul ăsta de discuţie. Pe zona de design 
interior e foarte simplu să comanzi unui nespecialist pentru că ai senzaţia că 
e un gen de lucru care nu implică responsabilitate profesională, adică nu îţi 
trebuie o parafă ca să fi designer de interior, oricine poate să o facă, poate să 
îţi cadă tavanul în cap… 

MOD: A, deci pentru că există stereotipia asta la nivel social, adică oricine 
ştie meseria asta? 

R: Da şi pentru că este nepericuloasă adică erorile nu sunt nocive că n-ai ce 
să se întâmple, tot pe scaun stai dar nu stai bine. În realitate nu e aşa, pentru 
că mulţi designeri sau mulţi oameni care fac amenajări de apartamente după 

ureche se supun unor riscuri de care nu îşi dau seama.” 

!
!
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Piaţa non-fiscală este aşadar un fenomen destul de extins, dacă luăm în considerare 
toate domeniile de activitate arhitecturală. Restrângerea fenomenului nu poate fi 
însă impusă prin măsuri administrative în actualul context socio-economic. 
Majoritatea arhitecţilor intervievaţi consideră că numai educarea publicului (i.e. a 
beneficiarilor) cu privire la valoarea unui proiect de arhitectură poate reduce tentaţia 
de a apela la un nespecialist. 

O altă cale de reducere a pieţei non-fiscale pe care participanţii la studiu o consideră 
justă este acordarea treptată a dreptului la semnătură pentru tinerii absolvenţi, în 
funcţie de experienţa căpătată pe piaţă şi de importanţa proiectelor pe care doresc 
să le realizeze. Acest sistem ar oferi şi avantajul de a face mai atractivă practicarea 
meseriei în „anii de ucenicie” ai abolventului. Ar fi prevenite astfel atât reorientarea 
din start către alte activităţi, cât şi acceptarea lucrului pe piaţa non-fiscală. 

!
!
!
!

“Discuţie IDI 8 – reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

R: În Franţa sunt o grămadă de emisiuni dedicate lucrărilor de arhitectură. 
Multe din ele sunt pe arhitectură de interior. Reamenajări sau amenajări 
de spaţii şi îi arată unui care e într-o casă, îi arată cum arăta casa şi pe 
urmă efectiv cum se face şi câteodată îţi arată şi desenul şi proiectul şi 
toate sunt comentate. (...) Şi unele sunt foarte pertinent comentare, adică 
sunt unii care [fac proiectul] şi creează nişte spaţii, şi vin alţii care nu sunt 
toţi arhitecţi, dar au legătură cu acest domeniu şi ăia dau nişte note şi 
sunt destul de drastici aşa. Şi spune de ce nu-mi place aia, de ce nu-mi 
place aia. Şi se face o educaţie. În afară de istoria arhitecturii sau mai ştiu 
eu ce. 

... 

R: Sau de exemplu este o emisiune, după ştiri imediat, unde îţi dă aşa 
pentru câteva minute o casă care este modernă, care e... Şi îţi prezintă 
cineva. Deci vrând-nevrând o vezi şi pe aia. De asta pe mine m-a surprins 
că indiferent ce şcoală aveau, toţi clienţii mei din Franţa ştiau ce să ceară. 
La noi chestia asta nu există.. Deci nu există, şi şcoală nu se învaţă, în altă 

parte nu este, publicaţiile nu ajung.”"
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“Discuţie IDI 31 – arhitect şef 

R: Eu vă spun aici un singur lucru: cel mai bine din punctul meu de 
vedere este schimbarea legislaţiei astfel încât primii ani să facă o 
ucenicie, dar după aceea dreptul de semnătură să se dea treptat. 

MOD: Adică? Ce aveţi în vedere? 

R: Păi în primul rând după ce face următorii trei ani să poţi să semnezi 
numai locuinţe parter și un nivel sau amenajări interioare. După aceea, 
după importanţa clădirii. Și atunci cred că ar fi mult mai bine pentru că 
acum, imediat la doi ani după ce termină școala vin proiecte făcute, dar 
futuriste din astea, vin proiectele la autorizare fără nici un fel de, cum să-i 
spun?, bază teoretică. Adică să știe că acolo unde pui o grindă nu poţi să 
scoţi mai mult de nu știu cât. Lucruri pe care pe parcursul vieţii le 

înveţi.”!

!
!
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!
Piaţa complementară 
Pe site-urile multor companii de construcţie înregistrate cu activitate principală de 
execuţie, figurează şi servicii de proiectare prestate ca activităţi secundare. Astfel, 
aceste firme se constituie în concurenţi potenţiali ai firmelor de arhitectură. Am 
denumit piaţă complementară a serviciilor de arhitectură piaţa serviciilor de 
proiectare executate în compartimente specializate, fără personalitate juridică, ale 
unor companii de construcţii sau chiar de investiţii imobiliare.  

Cercetarea evidenţiază că, în prezent, firmele de construcţie şi-au redus prezenţa pe 
piaţa de proiectare, adică se restrânge concurenţa exercitată de ele asupra firmelor 
de arhitectură. Această situaţie se datorează mai ales faptului că pe piaţă nu mai 
există solicitări de proiectare de ansambluri rezidenţiale sau, măcar, de clădiri de 
importanţă medie şi mare, care se licitează, de obicei, după metoda „design and 
build”. Lipsa acestui tip de lucrări a determinat firmele de construcţie să renunţe la 
atelierele/ formele divizionare de proiectare. Până în anii 2009-2010, aceste 
companii (mai ales cele înfiinţate de ingineri care au lucrat în fostele institute de 
proiectare) au executat aproape toate misiunile de arhitectură cu propriii arhitecţi 
angajaţi. În prezent însă, neputând să asigure un grad corespunzător de încărcare, 
firmele mai mici de construcţii preferă să externalizeze serviciul, să contracteze o 
parte din misiuni şi să-şi rezerve mai ales ofertarea generală, studiile de 
prefezabilitate, bugetarea şi concepţia generală. Singurele firme de construcţii care 
încă mai cuprind forme divizionare de proiectare sunt cele foarte mari, caracterizate 
de constructorii mai mici ca fiind „abonate” la lucrări mari. 

“Discuţie IDI 29 – reprezentant firmă de construcţii şi membru în asociaţia 

profesională 

MOD: Chiar dacă dvs. nu îi cunoaşteţi pe constructorii care se angajează 
în misiuni de proiectare, care şi-au facut ateliere de proiectare în firmă şi 
au angajat un arhitect-doi...  

R: Mulţi din firmele de construcţii, cum sunt şi eu, visăm sa avem propriul 
atelier de proiectare. Am renuntat la chestia asta, externalizand acest 
servicu, ca aşa am ajuns la lucrez cu 50 de case de arhitectura. 

MOD: De ce aţi făcut asta? de ce nu aţi angajat arhitectul dvs. să faceţi 
atelierul dvs. de proiectare? 

R: Pentru că un arhitect, cât de cât bun, şi care să stea la tine, sub 
800-1000 de euro pe lună nu poţi să îl ţii. Pentru ca ăla e un om bun, 

cum spunem noi. Nu am banii ăştia acum.”	  	  
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“Discuţie IDI 16 – reprezentant firmă de construcţii Bucureşti 

MOD: Revenind la ceea ce întrebasem, executaţi clădiri de importanţă mică 
și medie, executaţi proiecte deosebite, adică proiecte în care este 
încorporată o anumită tehnologie și o anumită știinţă de proiectare, specială. 

R: Da și proiecte complexe, adică nu proiecte doar de arhitectură; în general 
proiectele de arhitectură sunt cele mai simple, vorbesc de proiectele de 
instalaţii, acolo-i greutatea 

MOD: Am să vă întreb așa: cu ce proiectanţi lucraţi de exemplu pe proiectele 
de instalaţii? 

R: Sunt persoane fizice autorizate. 

MOD: Deci este externalizat serviciul. 

R: Da, este externalizat serviciul pentru că au fost proiectanţi mari de la 
Carpaţi Proiect și de la Proiect  București care s-au desprins și acum 
lucrează, pe cont propriu, proiectare de instalaţii speciale. Pe arhitectură 
lucrez cu arhitecţii mei. 

MOD: Sunt angajaţi? 

R: Îi angajez pe proiecte, nu-i ţin angajaţi non stop, îi angajez cu contract dar 
pe perioadă determinată, pe proiectul respectiv. 

MOD: Ce vă determină să procedaţi așa? Ce vă determină să organizaţi 
proiectarea în felul ăsta? 

R: Faptul că nu sunt lucrări în mod constant, marile lucrări se dau cu 
dedicaţie, nu ști dacă ai șanse, chiar dacă ești în barca politică respectivă, 
poţi să n-o iei și te blochezi cu niște oameni, îi ţii, îi plătești când n-ai de 
lucru, că nu poţi să-i lași, să le spui eu n-am de lucru, nu-ţi dau banul. În 
momentul în care e angajatul tău, tu-l plătești indiferent dacă lucrezi sau nu. 

MOD: Dar nu le puteţi asigura încărcarea necesară salariului pe termen 
nedeterminat?  

R: Nu, pentru că nu mă bag la lucrările foarte mari, sunt alţii care se bagă, ies 
în faţă, eu nu. Acum nu mai am niciun fel de proiectanţi. Nu pot compara cu 
ce am avut acum vreo 10 ani, când aveam oamenii mei și când 12 luni pe an 
puteam să le dau salarii și nu neapărat din proiectare. Îi ţineam ca proiectanţi 
dar îi ţineam și la urmărire de execuţie, chiar dacă nu executau niciun proiect 
mergeau la urmărirea execuţiei la alte lucrări care erau proiectate de 

altcineva.” !

!
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Calitatea proiectării şi tarifarea 

!
Din perspectivă generală, o bună parte dintre respondenţi consideră că în ultimii 
cinci ani calitatea proiectelor de arhitectură a crescut, atât datorită avansului 
tehnologic, a informatizării activităţii şi a îmbunătăţirii softurilor, cât şi datorită 
apariţiei unor materiale de construcţie tot mai bune şi mai fiabile. Nu în ultimul rând 
concurenţa este cea care a avut un aport notabil în ceea ce priveşte calitatea în 
proiectare şi în construcţii. 

!
Totuşi, ansamblul transformărilor prin care piaţa lucrărilor de arhitectură a trecut în 
ultimii cinci sau şase ani, cu precădere restucturarea fenomenului concurenţial, 
influenţează în mod negativ calitatea proiectelor puse în operă. În opinia majorităţii 
participanţilor la studiu, proiectele inestetice, nefuncţionale şi fără o viziune asupra 
situării în contextul urbanistic apar fie pentru că sunt întocmite superficial şi la 
preţuri derizorii de nespecialişti sau de tineri arhitecţi fără drept de semnătură fie 
pentru că, de multe ori, arhitectul cedează presiunilor beneficiarului. 

!
!
!
!
!

“Discuţie IDI 45 – reprezentant firmă de arhitectură Cluj-Napoca 

MOD: Ce fenomen favorizează această creștere a calităţii? 

R: În general cererea de piaţă. Acum vorbesc în general de piaţa de 
locuinţe care a cunoscut un boom în ultima perioadă, acolo practic e 
clară concurenţa și cererea efectivă a beneficiarilor, nu se mai vinde chiar 
orice și atunci trebuie să se ridice calitatea și ajunge cumva la ce arhitecţii 
și-ar fi dorit din prima. Mai creşte şi datorită media, datorită faptului că te 
poţi uita pe o gramadă de site-uri unde vezi cum fac alţii și vezi diferenţa 
între cum arată o zonă și cum arată alta şi oamenii încep să își dorească 
prin puterea exemplului să trăiască într-un altfel de mediu și atunci asta 
are influenţe inclusiv economice și atunci dezvoltatorii caută să atragă, 

între ei să aibă un plus faţă de ceilalţi și atunci ridică un pic calitatea…” 	  
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“Discuţie IDI - 73 reprezentant firmă de arhitectură Timişoara 

R: Şi e adevărat şi concurenţa începe să fie mai mare în fiecare an. Apar 
arhitecţi noi, sigur că nu încep să proiecteze toţi din primul an sau... dar 
faptul că sunt mai puţine investiţii şi numărul arhitecţilor e mai mare, 
automat se mai face şi dumping.  Nu poţi nici tu să respecţi tarifele, că nu-ţi 
dă nimeni banii aceia, şi, dacă de exeplu, mergem pe o rată de 70-75 %, tarife 
de-alea minime, vin unii si îmi spun, „păi domnule, pe ce îmi ceri tu 1000 
Euro, când îmi face cineva cu 3-400”?  

MOD: Dar cine ia 3-400 de Euro, cine sunt, tot arhitecţi? 

R: Da, sunt arhitecţi care n-au firme... deci eu pentru 3-400 Euro mai bine 
stau acasă, mai bine mă uit la televizor, pentru că nu-mi scot nici cheltuielile, 
şi nu de salarii, nici nu mergi cu maşina, nu poţi să copiezi… 

     Discuţie IDI 13 – reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

R: Că şi noi suntem forţaţi la un moment dat... Vine beneficiarul şi zice: „Dă-o 
p-asta mai către stradă.” Tu ştii că e rău, ştii că nu arată bine, dar... pierzi 
lucrarea. Şi cine din rândul arhitecţilor îmi spune mie că el nu acceptat aşa 
ceva înseamnă că este un arhitect prosper, nu că este un arhitect care face 
chestia asta efectiv dintr-o convingere. Pot fi şi cazuri de genul asta, nu neg, 
dar procentul lor nu este semnificativ. În momentul în care stai trei luni şi vezi 
că nu ai beneficiari, şi îl pierzi pe unul că eşti tu foarte pe pozitie, îl pierzi pe 
al doilea, îl pierzi pe al treilea, (...) ei, atunci o să observi că metrul ăla mai în 

faţă pe care îl vroia beneficiarul nu este atât de greu.”  

!!
Cu referire la calitatea proiectelor generale, se pare că punctul slab este faptul că de 
prea puţine ori arhitectul chiar îndeplineşte rolul de şef al şantierului, i.e. de prea 
puţine ori arhitectul coordonează proiectele pe toate specialităţile astfel încât ele să 
se asambleze fără greş şi fără a lăsa detalii la decizia executantului. 
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“Discuţie IDI 16 reprezentant firmă de construcţii Bucureşti 

R: Am văzut scara proiectată greșit, proiect făcut în AutoCAD, că i-am spus: 
”cum naiba ţi-a dat ţie scara cu 30 cm mai încolo de grindă? Cum ai reușit 
chestia asta în AutoCAD?” Cum poţi să faci așa ceva? Lucrase separat 
arhitectul faţă de structurist. (...) Dar am avut şi arhitecţi ca doamna M., care 
nu scapă un cui fără să îl vadă, chiar dacă e pe instalaţii termice, sanitare, sau 
orice... Orice şurub, orice vană - se uită la ea... pentru că e coordonator de 
proiecte... ăsta e un exemplu de om care coordonează bine proiectele: se 
uită absolut pe toate specialităţile, le suprapune, culmea e că doamna nu 

lucra în AutoCAD şi făcea calculele.” !

!
Misiunile de arhitectură asumate de nespecialişti sunt „toate şi niciuna”, lista din 
ordinul Consiliului OAR fiind prea complexă pentru proiectele executate de 
nespecialişti. 

“Discuţie IDI 7 – reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

MOD: Da. Aş vrea să îmi mai spuneţi… aruncaţi-vă un ochi aşa peste lista 
acestor misiuni de arhitectură, este cea stabilită de Ordinul Arhitecţilor şi 
spuneţi-mi câteva din misiunile pe care şi le asumă un cadru necalificat 
atunci când face o lucrare de proiectare. 

R: Exact. Deci sunt executanţi care preiau cu totul. (…)… adică toate 
misiunile au fost preluate de nespecialişti cu aceeaşi ardoare ca şi de 
arhitecţi, deci nespecialistul nu e cineva care să fie impresionat sau sa 
aibă vreo inerţie în a prelua… Din contră, arhitecţii care au, să spun aşa, un 
spirit fitting mai dezvoltat, ăia au o anumită reticenţă: ”poate mă pricep, 
poate nu am experienţa care să mă califice pentru conceptul general şi 
de arhitectură”, dar un neiniţiat nu are nici un fel de reţinere, direct cu ăla 

începe.” !

!
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Studiul de faţă evidenţiază percepţia arhitecţilor asupra consecinţelor fenomenului 
de restructurare a concurenţei pe piaţa lucrărilor de arhitectură. Cea mai importantă 
dintre ele este impunerea dumpingului în tarifarea serviciilor de proiectare. În 
contextul crizei imobiliare şi a reducerii drastice a investiţiilor în proiectare şi 
construcţii, cele mai multe firme de arhitectură au scăzut tarifarea, majoritatea dintre 
ele indicând faptul că în prezent lucrează cu preţurile reduse cu 25-50% faţă de cele 
practicate pe piaţă în anul 2007.  

Există şi cazuri de reducere extremă a tarifelor, în procent de aproape 90%, dar este 
cazul firmelor care şi-au inovat procedurile de lucru pentru a atinge o productivitate 
cu mult superioară. Este cazul arhitecţilor cu pregătire foarte bună în domeniul 
informaticii (chiar o specializare în acest sens). 

!

“Discuţie IDI 34 – reprezentant firmă de arhitectură Iaşi 

MOD: În ceea ce priveşte preţurile, cum lucraţi în anul 2013, ca preţ mediu, 
pentru o lucrare de proiectare faţă de o lucrare din 2007? 

R: Cu 25-30% mai puţin.  

MOD: Aţi lăsat la preţ cum se zice. 

R: Am lăsat la preţ pentru că clientul are aceeleaşi aşteptări, dar... 

MOD: Are mai puţini bani? 

R: Da.”	  	  
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Nici arhitectura de interior sau restaurarea de imobile istorice şi de monumente nu 
sunt ferite de reducerile de tarife, pe care le instituie chiar Ministerul Culturii. 

“Discuţie IDI 5 - reprezentant firmă de arhitectură Bucureşti 

R: Există de exemplu situaţii în care specificul afacerii îţi cere să agăţi, să zic 
aşa, un client nou şi atunci oferi preţuri promoţionale. E exact ca la Vodafone 
când te duci prima dată să faci un abonament nou şi îţi dă şi un telefon 
gratis. Cam asta e. Ţine de afacere aici, mai puţin de partea de proiectare. 
Dar sunt situaţii, rare astea, preţurile acuma au scăzut sub 10% faţă de cele 
din 2007, preţurile cu care proiectez şi eu de exemplu, dar eu mi-am permis... 

MOD:  Adică preţul actual de proiectare este mai puţin de 10%... 

R: Faţă de cel din 2007. Eu mi-am permis datorită specificului activităţii să 
fac chestia asta fără să scad calitatea, dar am mărit productivitatea la extrem 
să zic aşa.  

MOD:  Încărcarea pe salariat. 

R: Nu neapărat. Şi asta, dar în special prin informatizare, standardizare şi tot 
felul de parametrii din ăştia de productivitate. Dar e foarte greu. Dar în 
continuare sunt în competiţie preţurile cu care mergem noi sunt în 
continuare mult mai mari chiar şi aşa decât ale concurenţei. Dar calitatea 

iarăşi e incomparabilă. ” !

“Discuţie IDI 37 – reprezentant firmă de arhitectură Iaşi 

R: Prima problemă este reglementarea costurilor. Sunt nişte norme de 
prin 94-95 şi care sunt, cum să vă spun eu? Că dacă ne uităm în ele - ori 
sunt prea mari, şi atunci te obligă să aplici altă normă care să o 
diminueze, ori, după tarifare după 2000 de lei îţi reduce cu 90%. Ori 
normal e 25% plus, minus. Nu se poate aşa ceva.  

MOD: Deci ideea pe care pot să o reţin este următoarea: este nevoie de o 
tarifare minimală în această meserie, preţurile de dumping duc la 
scăderea calităţii. Cine face scăderea aceasta de 90%? 

!
!
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Cercetarea de faţă evidenţiază faptul că majoritatea arhitecţilor recomandă trecerea 
la un sistem de tarife minimale obligatorii pe categorii de lucrări, pentru a nu scădea 
calitatea produsului livrat. Acest tarif minimal ar avea rolul de a elimina de pe piaţă 
practica ştampilei de complezenţă pe care o aplică unii dintre arhitecţii cu drept de 
semnătură, dând gir astfel unor proiecte de calitate slabă executate de nespecialiştii 
care practică dumpingul. În opinia unora dintre arhitecţii intervievaţi, chiar şi în 
contextul legislaţiei actuale este posibilă eliminarea practicii ştampilei formale prin 
implicarea asociaţiilor profesionale în controlarea valorilor de contract pentru 
arhitecţii cu drept de semnătură care înregistrează (într-o perioadă dată) un număr 
irealizabil de mare de proiecte de clădiri noi. 

R: Cel care mă duc la el la Ministerul Culturii. Beneficiarul care e pus cu 
contractarea. 

MOD: El vă forţează să scădeţi preţul cu 90%? 

R: Dacă nu tai eu, taie el.  

MOD: Dar dvs. îi puteţi spune, dar eu nu pot să execut lucrarea la preţul ăsta.  

R: Nu-i nimica, dă la altul.”  

“Discuţie IDI 33 – reprezentant firmă de arhitectură Iaşi 

R: Toate proiectele se înregistrează la Ordinul Arhitecţilor, se emite o dovadă, 
sunt unii care au câte 40-50 de proiecte pe lună şi gândiţi-vă la calitatea 
proiectului... 

MOD: Dau semnătură de complezenţă. 

R: Da. Sunt alţii care abia au un proiect pe lună sau poate şi mai puţin. Eu am 
propus atunci la momentul, că a mai fost o discuţie pe subiectul ăsta, şi 
propusesem o variantă care mie mi se pare foarte logică, cel care are 40 de 
proiecte - să presupunem că el respectă legea, respectă prevederile 
Ordinului Arhitecţilor - înseamnă că încasează nişte venituri. El când se duce 
şi depune o cerere la Ordinul Arhitecţilor, atunci se înregistrează mărimea 
proiectului, anvergura proiectului de exemplu, o casă pe 200 de mp. 
Conform  tarifatorului, dacă respecţi legea şi codul deontologic acea casă nu 
se poate face cu mai puţin de 2000 de euro să spunem, nu se poate să o 
faci cu mai puţin, nu respecţi prevederile Codului deontologic şi aşa mai 
departe. Luăm preţul minim pe fiecare casă... !

!
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În ceea ce priveşte tarifarea, aproape toţi arhitecţii intervievaţi sunt de părere că nu 
există sistem eficient de tarifare pe ora de muncă de proiectare, fiecare lucrare 
implicând studii special dedicate. Singurul sistem perceput ca fiind just este cel al 
tarifării pe proiect.  

Există şi în rândul autorităţilor opinia tarifării la procent din valoarea totală a lucrării, 
calculată în funcţie de suprafaţă, importanţă şi de repetabilitatea componentelor 
proiectării. 

MOD: Bine, acolo scrie că ai voie 25% reducere. 

R: Reducem, reducem la limită. Înseamnă că dumnealui care are 40 de 
proiecte ori nu ştiu cât, deci are veniturile astea. Ce ar fi dacă Ordinul ar 
sesiza fiscul „domne avem cunoştinţă că persoana X are veniturile astea. 
Vreţi să verificaţi asta?” Dacă ar bate fiscul la uşă la domnul X? Nu ar fi un 
progres în sensul ăsta? 

MOD: Am înţeles. Deci asta ar fi o recomandare? 

R: E o propunere, o propunere pe care am făcut-o.”  

“Discuţie IDI 31 - arhitect şef 

MOD: Din tot ce am discutat până acuma a reieșit că trebuie să existe un 
tarif minimal. 

R: Există. E vorba de procent sau calcularea pe ore. 

MOD: Care vi se pare dvs. sistemul cel mai bun? 

R: Procentul. Da, pentru că tarifarea la oră este foarte subiectivă. Adică 
poţi să spui că ai lucrat cinci ore la o schiţă când de fapt faci într-o oră. 
Nu poţi. Eu zic că cea mai bună tarifare este după complexitate, să pun 
nişte procente la fiecare, aşa. 

MOD: La fiecare tip de clădire? După importanţă? 

R: În funcţie de complexitate, de importanţă, de suprafaţă, de 
repetabilitate. 

MOD: În funcţie de asta aţi stabili un fel de grilă de tarifare. 

R: Da. 

MOD: Şi asta ar însemna procent din total investiţie.  

R: Da. Şi investiţia să fie evaluată la preţul pieţei.	  

!
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În ceea ce priveşte tarifarea, aproape toţi arhitecţii intervievaţi sunt de părere că nu 
există sistem eficient de tarifare pe ora de muncă de proiectare, fiecare lucrare 
implicând studii special dedicate. Singurul sistem perceput ca fiind just este cel al 
tarifării pe proiect.  

Există şi în rândul autorităţilor opinia tarifării la procent din valoarea totală a lucrării, 
calculată în funcţie de suprafaţă, importanţă şi de repetabilitatea componentelor 
proiectării. 

MOD: Bine, acolo scrie că ai voie 25% reducere. 

R: Reducem, reducem la limită. Înseamnă că dumnealui care are 40 de 
proiecte ori nu ştiu cât, deci are veniturile astea. Ce ar fi dacă Ordinul ar 
sesiza fiscul „domne avem cunoştinţă că persoana X are veniturile astea. 
Vreţi să verificaţi asta?” Dacă ar bate fiscul la uşă la domnul X? Nu ar fi un 
progres în sensul ăsta? 

MOD: Am înţeles. Deci asta ar fi o recomandare? 

R: E o propunere, o propunere pe care am făcut-o.”  

“Discuţie IDI 31 - arhitect şef 

MOD: Din tot ce am discutat până acuma a reieșit că trebuie să existe un 
tarif minimal. 

R: Există. E vorba de procent sau calcularea pe ore. 

MOD: Care vi se pare dvs. sistemul cel mai bun? 

R: Procentul. Da, pentru că tarifarea la oră este foarte subiectivă. Adică poţi 
să spui că ai lucrat cinci ore la o schiţă când de fapt faci într-o oră. Nu poţi. 
Eu zic că cea mai bună tarifare este după complexitate, să pun nişte 
procente la fiecare, aşa. 

MOD: La fiecare tip de clădire? După importanţă? 

R: În funcţie de complexitate, de importanţă, de suprafaţă, de repetabilitate.	  

!
!
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De altfel, studiul de faţă a evidenţiat faptul că nu sunt puţine situaţiile în care 
arhitecţii execută gratuit asistenţa tehnică permanentă în timpul execuţiei lucrărilor, 
fie pentru a nu pierde clientul, fie din mândrie profesională, pentru a nu avea surpriza 
ca lucrarea să nu fie executată conform proiectului. De asemenea, cercetarea indică 
faptul că există o oarecare confuzie în ceea ce priveşte urmărirea fazelor de execuţie 
şi asistenţa tehnică permanentă. Dar arhitecţii cunosc faptul că nu sunt obligaţi prin 
reglementările legale decât la urmărirea fazelor determinante. 

!

MOD: În funcţie de asta aţi stabili un fel de grilă de tarifare. 

R: Da.  

MOD: Şi asta ar însemna procent din total investiţie.  

R: Da. Şi investiţia să fie evaluată la preţul pieţei.” !

“Discuţie IDI 44 – reprezentant firmă de arhitectură Cluj-Napoca 

MOD: Puteţi să   estimaţi vă rog numărul de ore convenţionale de muncă de 
proiectare pe care le executaţi lunar fără plată şi ne referim aici la activitate 
de ofertare, pregătirea unei soluţii de proiectare în lipsa unui contract, dar şi 
asistenţa tehnică permanentă pe care  unii dintre colegii dvs. sau dvs. v-o 
asumaţi? 

R: Cam pe lună avem ca să zic aşa la vreo 20 de ore în care practic municm 
fără să fim plătiţi. Asta presupune odată ofertările pe care le facem, nişte 
studii, chiar nişte prime concepţii, intră şi asigurarea asistenţei tehnice, de 
obicei asta e foarte greu să o trecem în oferta de proiectare. Acuma 
asistenţa tehnică presupune doar nişte faze obligatorii pentru proiectant, dar 
alea sunt puţine, faze pentru lucrări ascunse, dar pe parcurs se ivesc o 
mulţime de probleme pe care le rezolvăm fără să mai percem un onorariu. 

MOD: Am înţeles. Deci asta ţine tot de buna relaţie. 

R: Da, de buna relaţie şi nu numai, ci şi de interesul pe care îl avem pentru a 
se finaliza în condiţii bune construcţia. Şi interesul nostru este să nu se facă 
foarte multe greşeli şi de aceea preferăm să asigurăm această asistenţă fără 

un onorariu.” 

!
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Relaţia cu beneficiarul 

!
Criza economică a determinat şi schimbarea profilului clientului firmelor de 
arhitectură. Dacă în perioada de vârf al cifrelor de afaceri beneficiarul este o 
persoană care înţelege costurile actului de arhitectură şi caută să-şi exprime 
personalitatea şi chiar aspiraţiile prin construcţia realizată, în contextul instalării 
crizei, se pare că multe proiecte sunt comandate de persoane neinformate şi care au 
o înţelegere deficitară cu privire la importanţa proiectării, nu numai în ceea ce 
priveşte estetica, dar şi în ceea ce priveşte funcţionalitatea şi securitatea clădirii şi 
optimizarea costurilor pentru ca proiectul să acopere aceste cerinţe. 

!

“Discuţie IDI 75 – reprezentant firmă de arhitectură Timişoara 

R: În anii de creştere (a activităţii firmei – nn.) clienţii au fost oameni cu studii 
superioare, evident, cu hobby-uri. Ca să înţelegi arhitectura trebuie să ai o 
pasiune pentru ceva. Îmi amintesc de unul, îi plăcea foarte mult muzica, tema 
lui de proiectare din start era că vrea o cameră de audiţii şi intrasem în alt 
nivel al discuţiilor, nu numai de ce structura la o casă e aşa, ci şi feeling-ul pe 
care ţi-l transmite şi spaţiul ăla. Şi uşor-uşor, oamenii cred că au înţeles lucrul 
ăsta, că dacă arhitectul face amenajare interioară, pe el îl va duce în nişte 
costuri mai mari investiţia, că va ţine arhitectul neapărat să folosească 
anumite materiale de finisaj şi şi-au zis “lasă că în zona aia mă descurc eu”, 
crezând că fac economie, că poate arhitectul insistă atât de mult să îşi pună 
în aplicare gândurile, încât pe el îl va trage într-o zonă a investiţiilor mai 
costisitoare. 

... 

MOD: Bun… şi acum clientul dumneavoastră, s-ar caracteriza cum?  

R: Nehotărât. 

MOD: Dar de ce e nehotărât? Pentru că nu are bani sau pentru că nu are 
educaţia necesară, nu înţelege? 

R: Nu are educaţia, în principal. 

MOD: Şi nici bani n-are? 

R: Pe planul doi. Sunt situaţii în care are banii, dar nu are educaţia. ” 	  

!
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Din cauză că pe piaţă există preţuri extrem de mici, neacoperitoare pentru un proiect 
de calitate, cele mai multe firme de arhitectură intervievate consideră că se află, cel 
puţin pe segmentul proiectării de clădiri de locuinţe, sub un fel de dictat al unui 
client destul de puţin educat cu privire judecarea costurilor unui proiect de 
arhitectură. 

În oraşele mari arhitecţii şefi constată că rolul de şef de şantier este preluat de un 
reperezentant al antreprenorului/ beneficiarului lucrării, iar calitatea finală a 
construcţiei are de suferit, pentru că aceştia sunt mai degrabă interesaţi în reduceri 
de costuri, decât în execuţia de calitate. 

“Discuţie IDI 14 – reprezentant firmă de arhitectură 

R: Locuinţele cerute acuma, sunt cu o temă mai minimalizată faţă de 
temele anterioare, respectiv lumea doreşte suprafeţe mai mici, probabil în 
ideea de a se încadra în calculul financiar pe care şi-l face fiecare înainte 
de a începe proiectarea. În acelasi mod, rezultă şi capacitatea clientului 
de a plăti proiectarea. Şi aici se întâmpină dificultăţi, toată lumea crezând 
că dacă acum este criză, lucrările trebuie să fie făcute aproape gratis, 
lucruri care sunt aproape imposibile, pentru că o echipă care lucrează la 
aceste locuinţe, noi ce am lucrat până acuma, toate au fost unicat, deci 
nu am refolosit un proiect la altcineva, fiecare casă a fost unicat pentru 
terenul respectiv, pentru beneficiarul respectiv, orientarea de pe terenul 

respectiv, deci fiecare a avut specificul ei.” 	  

“Discuţie IDI 31 – arhitect şef 

R: Vreau să vă spun un lucru: înainte, pe vremuri, să spunem acum 10 ani, 
șeful de proiect întotdeauna era arhitectul pentru că el coordona totul. 
Acum văd că din ce în ce mai mult șefii de proiect sunt managerii de fapt ai 
antreprenoriatului care face lucrarea. Șefii de proiect nu mai sunt cei care au 
făcut proiectul, (în cel mai bun caz) sunt arhitecţi care nu au fost niciodată în 
relaţii de proiectare. Au fost de la început manageri, să spunem așa, adică , ei 
ţineau numai legătura cu diferiţi subcontractanţi și atunci când ești, hai să 
spunem din punctul ăsta de vedere ești mai mult manager decât arhitect are 

de suferit și partea de calitate.” 	  
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Beneficiarul pare a fi avut un rol esenţial în responsabilizarea firmelor de arhitectură 
în sensul plătirii unor asigurări profesionale pe proiect. 

De obicei, arhitecţii nu consideră că este necesară plata unei astfel de asigurări. 
Numai lucrările de proiectare specială, de structuri, sunt asociate cu riscul 
profesional. Astfel, cea mai răspândită opinie este aceea a inutilităţii asigurării 
profesionale, pe care puţini dintre respondenţi au plătit-o, şi numai la cererea 
clientului. 

!
!
!
!
!
!

“Discuţie IDI 74 – reprezentant firmă de arhitectură Timişoara 

MOD: Adică dacă proiectul nu e întocmit cum trebuie nu e economic. 

R: La noi încă nu există, în străinătate există noţiunea asta, deci dacă 
beneficiarul constată că ai sărit calul te dă în judecată şi plăteşti daune. O 
altă problemă care este la noi nu există în domeniul ăsta de proiectare o 
asigurare profesională obligatorie.  

MOD: Vorbiţi-mi puţin, că era una din întrebări.  

R: Noi am lucrat mult cu străinii. Nu discută cu tine dacă nu ai asigurare 
profesională. Şi am avut o investiţie cu nişte austrieci şi mi-au cerut o polită 
de asigurare de 2 milioane de euro. Nu am găsit firme de asigurare în 
România care să-mi facă poliţa asta şi ei spuneau  domne nu sunt amatori şi 
dacă eşti singur nu-ţi fac. Am vrut să apelez în Germania că am acolo o fată 
şi până la urmă am găsit o firmă de asigurări şi mi-a făcut o poliţă. Ulterior la 
altă investiţie mare mi-a cerut doar 500.000 de euro. A cam scăzut ştacheta 
şi am plătit mai puţin. (...) 

MOD: Dar e în funcţie de valoarea proiectului sau de cât vă cere investitorul. 

R: De cât cere investitorul. ”	  	  
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Perspectiva specialiştilor din organismele autorităţilor 
de stat  

!
În general, unii dintre arhitecţii-şefi intervievaţi consideră că legislaţia este deficitară 
cu privire la abilitarea autorităţii locale de a respinge proiectele de arhitectură de 
calitate slabă. Cercetarea a evidenţiat necesitatea existenţei unui mecanism 
instituţional (fie la nivelul instituţiei arhitectului şef, fie la nivelul direcţiilor de 
urbanism) prin care proiectele necorespunzătoare inclusiv din punct de vedere 
estetic să poată fi respinse. 

Cercetarea a identificat o singură localitate în care funcţionează pe lângă direcţia de 
urbanism a primăriei o comisie de estetică urbană, prin care se vor analiza şi emite 
acorduri pentru lucrările de artă monumentală, amenajări ambientale, amenajări 
peisagere, mobilier stradal, panotaj stradal şi pe construcţii, bannere, mashuri, 
propunerile de faţadizare/ refaţadizare în special pe zona centrală şi pe arterele 
principale de circulaţie, faţadele clădirilor publice sau private. Aceasta nu va rezolva 
însă problema proiectelor mici, puse în execuţie mai ales în regie proprie”. Această 
comisie ar avea drept scop respectarea legii, nu numai în litera, ci şi în spiritul ei, fiind 
o iniţiativă apreciată de unele voci din societatea civilă – reprezentanţi ai unor ONG-
uri care activează în domeniul urbanisticii. 

!
!

“Discuţie IDI 71 – arhitect şef 

R: Să vă dau un exemplu. Ordinul ar trebui să facă judecata de calitate. Ei 
acum se bazează pe Comisia monumentelor, unde există unu, doi, trei 
arhitecţi poate.  Dar comisia nu acţionează decât în zonele protejate, 
restul imaginii oraşului, cui i-o laşi? I-o laşi arhitectului şef? Super. Ia să îmi 
dai tu în scris, prin lege, că arhitectul şef este îndrituit să îşi asume 
responsabilitatea pentru calitate. Multumesc frumos, de mâine jumătate 
din proiecte nu trec, şi nu trec pentru că eu mă ocup de chestia asta, dar 
eu am doua înscrisuri mari şi late, în Legea 350, cu privire la înscrierea sau 
nu în aspectul arhitectural al zonei. Şi atunci stai şi te întrebi, până unde mă 
duc eu şi cât îmi asum ca să fiu acoperit? Că dacă fac un gest care se 
cheama abuz, am trecut de partea cealaltă. Eu trebuie să am competenţa, şi 
asta mi-o asigură Ordinul care spune “asta e competenta, faci tu judecata” şi 

să am termenii legali să fac judecata.” 	  
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Primăriile localităţilor mici sunt organisme care încearcă diferite strategii pentru 
eliminarea construcţiilor fără proiect. Cel puţin la nivel declarativ, autorităţile locale 
doresc să introducă disciplina în construcţii şi realizarea tuturor clădirilor după 
proiecte executate de specialişti. Cel puţin în oraşe sau în comunele mai mari, 
primarii intervievaţi declară că se confruntă foarte rar cu şantiere deschise fără 
proiect, iar în cazul în care constată apariţia unor astfel de lucrări dispun demolarea 
sau intrarea în legalitate dacă există posibilitatea. 

!
Construcţiile în regie proprie sunt o adevărată tradiţie care ar putea fi reglementată 
prin afişarea unor proiecte tip în sediile primăriilor de comune. 

!
!

“Discuţie IDI 39 – arhitect şef 

R: Pentru partea care se referă la activitatea administraţiei publice şi ceea ce 
stă în atribuţiile mele, eu cred că am şi făcut şi fac în continuare eforturi ca să 
respectăm nu numai litera legii, ci şi spiritul ei. Să obţinem proiecte care să-
mi respecte Legea Locuinţei, dar nu numai aşa sub aspect cantitativ, o 
cameră trebuie să aibă atâţia metri, atâtea ferestre, să aibă şi un concept 
valoros.  

MOD: Şi estetic. 

R: Estetic, da, numai că aici avem nişte restricţii legate de faptul că în ordinul 
de atestare a verificatorilor scrie soluţia de arhitectură nu face obiectul 
verificării de arhitectură  şi este între arhitect, proiectantul de rezistenţă şi 
beneficiar. Deci verificatorul poate să verifice din punct de vedere al 
respectării normativelor: siguranţă la foc, siguranţă în exploatare şi aşa mai 
departe. Mai departe, felul în care e croită casa, cum arată - că vreau cu 
geamuri pătrate sau vreau cu geamuri rotunde, special pentru asta, aici, la 
nivelul Comisiei Tehnice de Urbanism, am solicitat şi s-a aprobat înfiinţarea 
unei comisii de estetică urbană, o subcomisie a comisiei tehnice la care 
măcar imobilele cele mai importante care sunt pe arterele importante 
încercăm să le cernem. Însă ei au o oarecare reţinere pentru că legea spune 
clar că te opreşte. Noi cu Comisia de Estetică încercăm să ajungem la un 
compromis rezonabil. Că în fond şi la urma urmei asta este o înţelegere între 

interesul privat şi cel public. ” !
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Tipologia firmelor de arhitectură 

!
Fără să îşi propună exhaustiunea, studiul de faţă identifică în rândul firmelor de 
arhitectură două tipuri principale de strategie profesional-economică prin care a fost 
posibilă continuarea activităţii în timp de criză. Astfel, pe piaţă activează companii 
care şi-au căutat o nişă îngustă de clienţi şi au reuşit fidelizarea acestora, alături de 
firme care încearcă să reziste fără un target principal, proiectând „orice obiecte de 
arhitectură”. 

În rândul firmelor de nişă regăsim atât companii care au drept client principal statul, 
cât şi întreprinderi care lucrează pentru sectorul privat, având drept clienţi principali 
alte companii. 

1a. Firmele de nişă care lucrează cu statul (cu autorităţile centrale sau locale) sunt 
specializate în restaurări de monumente sau în proiectări şi studii speciale. În cadrul 
lor activează colective mici, multidisciplinare, compuse din arhitecţi, urbanişti, 
ingineri proiectanţi, geologi etc., de obicei foşti angajaţi ai institutelor judeţene de 
proiectare. Lucrările pe care le execută presupun o mare valoare adăugată pentru 
etapa de proiectare. Finanţatorul fiind statul, chiar şi în cazul în care lucrarea este 
câştigată prin licitaţie, cash-flow-ul nu este regulat, dar prezintă siguranţă, iar firma 
poate să câştige vizibilitate prin însăşi natura lucrărilor executate. 

1b. Celălalt tip al firmelor de nişă, cel al companiilor care au drept clienţi principali 
persoane juridice private, este orientat mai ales către activităţi de arhitectură de 
interior, mai ales branding şi rebranding de spaţii arhitecturale pentru lanţuri de 
companii bancare, HORECA etc. Angajaţii - dar şi managerii acestor firme, de altfel – 
sunt aproape exclusiv arhitecţi, iar activitatea de ofertare fără garanţia încasării este 
foarte extinsă în acest tip de firmă de arhitectură, care pentru a câştiga un client nu 
se poate baza pe recomandări sau renume, ci trebuie să investească efortul de a 
realiza proiectul aproape integral încă din etapa de negociere a contractului. Este de 
remarcat faptul că tipul acesta de firme de arhitectură este manageriat de persoane 
care reuşesc să inoveze procedurile de lucru şi să sporească productivitatea. 

2. În sfârşit, firmele fără target declarat sunt firme în care activează preponderent 
arhitecţi, orientate în principal către lucrările (noi) de exterior, de la reamenajări şi 
extinderi până la execuţia de imobile noi. În prezent, aceste firme proiectează cu 
preponderenţă lucrări de reamenajare. Valoarea adăugată a scăzut foarte mult după 
anul 2009, an din care a început să descrească cererea de proiectare a unor clădiri 
deosebite, iar clientul activităţilor de arhitectură şi-a schimbat profilul: persoanele 
private au devenit preocupate numai de reducerea costurilor, iar dezvoltatorii şi-au 
redus drastic investiţiile. Din dorinţa de a nu pierde clientul, aceste firme execută - 
fără să bugeteze întotdeauna - şi ofertare (dar mai redusă ca volum de muncă decât 
firmele de nişă cu clienţi privaţi) şi asistenţă tehică permanentă. 

!
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Concluzii"
!
Opiniile respondenţilor intervievaţi indică o contractare dramatică a pieţei de lucrări 
de proiectare a clădirilor noi în perioada 2009 - 2012. În prezent, cererea este 
apreciată ca fiind mult mai mică decât oferta. Consecinţele acestei restrângeri sunt: 

a. retribuirea scăzută a serviciilor de proiectare şi 

b. reorientarea firmelor de arhitectură către proiectarea de nişă 
(amenajări interioare, branding pentru lanţurile de magazine sau 
HORECA etc.). 

1. Preţurile la care se execută în prezent proiectarea reprezintă un procent de 
50% (sau chiar mai mic) din preţul practicat în 2007.  

2.  Pentru beneficiarul persoană fizică (privată) s-a extins practica de a construi 
în regie proprie, cu proiecte executate numai în scopul obţinerii de avize, fără 
planuri de detaliu, fără proiect tehnic – totul corectându-se „din mers şi la faţa 
locului”. Se pare că acest tip de comportament impus de beneficiar a găsit o 
nişă largă în interiorul breslei şi presează întreaga piaţă către scăderea 
preţurilor mai ales pentru casele unifamiliale, unde arhitecţii intervievaţi 
vorbesc despre un adevărat dumping în materie de plată a serviciilor de 
proiectare.  

Cel puţin pentru acest tip de proiecte, clientul şi-a schimbat radical profilul. 
Dacă la începutul anilor 2000 beneficiarul cerea o casă care să îi reprezinte 
personalitatea şi care să îndeplinească anumite cerinţe de funcţionalitate, în 
prezent el doreşte o construcţie de x metri pătraţi cu y camere, iar întrebarea 
căreia arhitectul trebuie să-i dea un răspuns imediat este „cât costă aşa un 
proiect la dumneata?”. În general, la acest nivel lucrează tineri absolvenţi de 
arhitectură sau ingineri şi tehnicieni, iar intrarea în legalitate o obţin 
„cumpărând” ştampila unui arhitect. 

Evoluţia pieţei favorizează aşadar răspândirea practicii de a angaja 
nespecialişti în proiectarea unor clădiri de mică importanţă. Calitatea 
proiectelor puse în operă suferă astfel prin nesuprapunerea dintre conceptul 
de arhitectură şi imperativele inginereşti ale clădirii, ale proiectelor de instalaţii 
şi utilităţi etc., situarea în contextul urbanistic fiind total ignorată. 

!
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!
!

3.! Contractarea cererii de proiectare a clădirilor noi a determinat unele firme de 
arhitectură să se orienteze exclusiv către executarea proiectelor de arhitectură 
de interior, amenajări interioare, rebranding etc. Puternic concuraţi în aceste 
domenii de designeri şi de alte profesiuni, sunt nevoiţi să lucreze aceste tipuri 
de proiecte la preţuri mici. Firmele de ahritectură care au reuşit să se 
reorienteze şi să-şi găsească o stabilitate pe piaţă trecând de la proiectarea 
unor obiective mari la activităţi de arhitectură de interior sau rebranding au 
înregistrat scăderi de preţuri care ating chiar şi 90%, faţă de anul 2007. 

4. În perioada de boom imobiliar, firmele de construcţii, atât cele mari, cât şi cele 
medii şi mici, şi-au dezvoltat legal forme divizionare sau ateliere dedicate 
proiectării. Evoluţia retractilă a pieţei, precum şi răspândirea opiniei că o mare 
parte din piaţa lucrărilor rezidenţiale este împărţită între mai puţin de 
douăzeci de consorţii de firme de construcţie au determinat majoritatea 
firmelor de construcţie să renunţe la activitatea de proiectare, (să-şi 
concedieze arhitecţii şi inginerii proiectanţi) şi să angajeze aceste servicii pe 
proiect sau în subantrepriză.  

Arhitecţii ajung cu mare greutate în mod direct la proiecte de importanţă 
medie şi mare mai ales din cauza practicii de a scoate la licitaţie pachetul 
„design and build” dar şi din cauza lipsei concursurilor pe proiecte. 

!
Schiţa analizei SWOT pe piaţa serviciilor de arhitectură 

!
1. Punctele tari identificate prin studiu sunt  

a) capacitatea unor firme de arhitectură de a executa proiecte complexe, care 
necesită coordonarea unor specialităţi diferite şi de a le găsi debuşeu în piaţă 
şi 

b) introducerea unor proceduri noi de lucru care se constituie într-un know-
how superior ca productivitate. 

2. Punctele slabe sunt indicate chiar de respondenţii arhitecţi şi se referă la: 

a) cedarea la presiunile clientului;  

b) inexistenţa unui mecanism care să depisteze ştampila „de complezenţă”; 

c) cadrul legal extrem de stufos, cu normative învechite şi relaţia 
disfuncţională cu funcţionarii autorităţilor locale. 

3. Oportunitatea principală este reducerea concurenţei în domeniul proiectării 
din partea firmelor de construcţii. 

!
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!
4. Există arhitecţi care consideră că autorul proiectului ar trebui să fie singur 

responsabil, iar autorităţile consideră că responsabilitatea le revine integral. În cazul 
reformei cadrului legal şi instituţional în proiectare şi construcţii, acest clivaj privitor 
la percepţia responsabilităţii activităţii reprezintă o adevărată ameninţare pentru 
reuşita şi acceptabilitatea noilor propuneri. 

Cele mai importante recomandări culese prin intermediul cercetării se referă la: 

1. identificarea şi abrogarea normativelor ieşite din uzul practic al profesiunii, prin înşişi 
termenii lor de referinţă; 

2. angajarea în primării a unui consultant juridic specializat în legislaţia în construcţii, 
astfel încât arhitectul să poată apela la competenţa acestuia pentru lămurirea 
legalităţii proiectelor; 

3. introducerea tarifelor minime obligatorii pe tipuri de proiecte; 

4. acordarea graduală de drepturi de semnătură tinerilor absolvenţi ai facultăţilor de 
arhitectură, corelând importanţa proiectului cu experienţa pe piaţă;  

5. educarea publicului în ceea ce priveşte piaţa lucrărilor de arhitectură – atât prin 
media, cât şi prin şcoală. 

!
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Indicatori și formule 
pentru calculul 
prețurilor medii/
minime în cadrul 
societăților 
comerciale cu profil 
CAEN 7111 
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Introducere 

!
Ca și în cazul altor profesiuni liberale dez-etatizate, arhitecților din România nu li se mai 
permite practicarea unor tarife minime, de referință sau intervale de tarife. Ca urmare, 
problema determinării prețurilor pe tipuri de activități și produse specifice nu mai poate fi 
rezolvată prin decizie administrativă.  

Prețurile medii din sectorul CAEN 7111 sunt supuse raporturilor dintre cerere și ofertă. 
Arhitectul oferă serviciile sale la un tarif orar care poate fi acceptat, negociat sau respins de 
beneficiar. Pentru ca arhitectul să știe ce prețuri solicită  are nevoie de doua constante: 
prețul mediu facturat în industrie și costul mediu orar al propriei sale companii.  

În condițiile raportului dintre cerere și ofertă, respectiv al economiei funcționale de piață, 
este fundamental pentru societățile comerciale să-și cunoască în detaliu costurile de 
producție. Odată determinate, aceste costuri pot fi comparate cu costurile medii ale 
sectorului respectiv sau, dacă acestea nu sunt disponibile, cu costurile medii practicate de 
concurenții direcți.  

Arhitecții din România au la dispoziție costul mediu facturat al orei profesionale la nivelul 
întregului sector CAEN 7111. 

!
!
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Formulele simplificate pentru calcularea costurilor medii 
ale unei societăți comerciale cu codul CAEN 7111 

!
În cele de mai jos, exemplificăm modul de calcul al costurilor anuale cu formule simplificate. 
Pentru managerul unei societăți comerciale profesionale este adeseori esențial să poată 
spune imediat dacă acordă sau nu un discount unei lucrări sau dacă bugetul negociat 
acoperă sau nu cheltuielile specifice de producție. Pentru a avea înregistrări cât mai 
pertinente este esențial ca SC din domeniu să mențină pontaje pe lucrări, chiar dacă 
acestea sunt doar orientative. 

Formula simplificată a costurilor medii este următoarea: 

COST MEDIU ORAR = (CFMP + CFMI + CLM + AC)/CM 

unde:  

CFMP = Costul forței de muncă proprii, 

CFMI = costul forței de muncă închiriate,  

CLM = costul locului de muncă,  

AC = alte cheltuieli, 

CM = capacitatea de muncă. 

!
1. Costul forței de muncă proprii CFMP 

CFMP este totalul cheltuielilor salariale brute + taxele și impozitele plătite pentru forța de 
muncă cu contract de muncă pe durată nedeterminată + privilegii pe un an calendaristic.  

În anul 2014, în România, un salariat cu contract de muncă pe durată nedeterminată costă 
1.43 x salariul brut sau 2.03 x salariul net. Altfel spus, la un salariu net de 1,000 Ron, 
angajatorul mai plătește 1,030 ron în taxe și impozite.  

Privilegiile sunt cheltuielile firmei cu menținerea și funcționarea salariatului în condițiile 
proprii unei societăți comerciale. Privilegiile pot fi tichete de masă, tichete de vacanță, 
tichete cadou, al treispezecelea salariu, cuantumul de acord, subvenția pentru transport etc.  

!
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2. Costul forței de muncă închiriate CFMI 

CFMI se calculează cu aceiași parametri ca mai sus. Practic, nu mai există diferențe fiscale 
între forța de muncă temporară și permanentă, decât în cazul contractelor de drepturi de 
autor pe persoană fizică. Contractele cu alte persoane juridice prestatoare de servicii (PFA, 
SC, BIA etc.) sunt asimilate forţei de muncă închiriate, caz în care calculul CFMI însumează 
şi valoarea respectivelor contracte (ceea ce poate conduce la reducerea sumei totale a 
TVA-ului datorat).  

3. Costul locului de muncă CLM 

Costul locului de muncă se calculează prin suma cheltuielilor legate de funcționarea forței 
de muncă permanente, exclusiv costurile salariale. Aceste cheltuieli pot fi: costul anual al 
chiriei, utilităților, parcării, automobilelor puse la dispoziția salariaților, cu sau fără șofer, 
carburantului, programelor de calculator pentru care se plătește licență, cheltuielile cu 
internetul, telefonia, calculatoarele, rechizitele etc.  

Ca formulă rapidă, în profesiunile liberale, costul locului de muncă este în general egal cu 
CFMP.  

Exostă variații importante de la o firmă la alta, dar costul mediu al forței de muncă poate fi 
calculat rapid prin formula:  salariul net înmulțit cu trei -  o parte revine salariatului (salariul 
net), o parte statului (taxe și impozite) și o a treia parte este costul material al locului de 
muncă.  

4. Alte cheltuieli AC 

Alte cheltuieli importante pentru determinarea costului mediu sunt amortizările (în special 
clădiri și terenuri), asigurări și amenzi, majorări, penalități. În societățile comerciale cu codul 
CAEN 7111 ponderea medie a acestor cheltuieli este de circa 20% din totalul cheltuielilor. 

5. Calculul costului mediu orar 

Odată determinate cheltuielile de mai sus (fie prin analiza contului 121, fie prin cooperare cu 
serviciul de contabilitate), se calculează capacitatea de muncă/prestări servicii. 

Capacitatea de muncă (CM) este totalul orelor normate ale forței de muncă cu contract 
permanent. 

Observaţie: Pentru a cuprinde şi influenţa perioadelor de concediu, în formula de mai sus se 
foloseşte uneori coeficientul de multiplicare în valoare de 11,5 luni, dar, cum în profesiunile 
liberale nu este deloc neobișnuit ca un salariat aflat formal în concediu să continue să 
lucreze fizic sau on-line, recomandăm calcularea CM pentru 12 luni.  

!
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Costul mediu orar al unei persoane juridice cu codul CAEN 7111 – CMO - este prin urmare: 

CMO=(CFMP+CFMI+CLM+AC)/MC 

Comentariu asupra calculului CMO 

- Dacă, în 2014, acest calcul duce la o valoare de circa 50 ron înseamnă că societatea 
comercială respectivă are costurile egale cu media națională (respectiv 11 euro/oră); 

- Obținut ca o medie a costurilor anului anterior, CMO este de fapt prețul minim 
facturabil pentru menținerea funcționării companiei în condițiile anului trecut.  

!
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Costurile medii orare și prețurile facturate 

!
Diferența pozitivă dintre prețul facturat într-un contract și CMO reprezintă un bonus 
acceptat de cumpărător.  

Semnificația bonusului (facturarea unei valori medii orare peste cost) este multiplă. În unele 
cazuri bonusul răsplătește performanța, calitatea, prestigiul, notorietatea companiei 
furnizoare. În alte cazuri, bonusul răsplătește disponibilitatea beneficiarului de a achita 
bugetele cerute.  

Bonusul poate de fi 1.5, 2, 3... ori mai mare decât costul mediu orar. Prețul facturat 
reprezintă rezultatul negocierii dintre cerere și ofertă. Cu cât cererea este mai scăzută, cu 
atât prețul facturat este mai mic. În acest caz, singura preocupare a managerului este de a 
nu accepta lucrări sub costul mediu orar. 

Bonusul este singura componentă negociată care include profitul companiei. Profitul este 
diferența dintre venituri și cheltuieli, din punct de vedere fiscal. Din acest punct de vedere, 
profitul este un cost pentru companie (cost de capital), deoarece este purtător de taxe. O 
altă sursă de obținere a profitului – în afara bonusului – este reducerea costurilor medii 
orare, prin reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii salariate.  

Bonusul (diferența pozitivă dintre costul mediu orar și prețul facturat pe oră) poate fi 
majorat, chiar în condițiile unei cereri reduse, prin reducerea costurilor de producție.  

!
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Normarea internă și calculul de eficiență 
!
!
Calculul costului mediu orar și compararea cu prețurile facturate nu au nici o utilitate dacă 
managerul nu calculează eficiența lucrărilor care au fost executate de societatea comercială 
respectivă.  

Calculul eficienței contractuale (uneori se folosește termenul de rentabilitate) este 
operațiunea prin care se determină cât s-a facturat pentru fiecare contract și câte ore 
normate a consumat realizarea lui. Numărul de ore se poate determina prin pontaje pe 
lucrări sau, dacă nu există pontaje, prin alocări ale managerului.   

Calculul eficienței contractuale este relativ simplu: se însumează valorile contractelor anului 
precedent (venituri operaționale), se împarte suma respectivă la numărul de ore normate și 
se determină prețul mediu facturat obținut pentru fiecare contract executat și pentru total. 
Rezultatele se pot aşeza sub formă de tabel, pentru a putea observa cu uşurinţă 
contractele care au avut un preț mediu facturat peste CMO, sub CMO sau la medie. Astfel, 
se determină care tip de contracte este mai rentabil și care tip de contract a fost executat 
sub pragul de rentabilitate.   

!
(În SC de arhitectură mai mici nu există pontaje, însă managerii știu cât a durat 
execuţia unui contract determinat. Un test efectuat cu o firmă de arhitectură cu 12 
salariaţi permanenţi (din care 6 arhitecţi) a arătat că cel puţin două lucrări efectuate 
în anul 2013 au fost bugetate sub CMO: una cu speranţa cu respectivul client va 
reveni cu lucrări mai mari, cealaltă obţinută la licitaţie publică. Pregătirea dosarului 
de licitaţie, contractarea și alte operaţiuni administrative nu sunt bugetate, dar 
implică un cuantum de costuri, care trebuie transferate asupra bugetului lucrării 
respective.) 

!
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Se pot accepta lucrări sub costul mediu orar ? 
!
!

În cursul studiilor IMAS asupra serviciilor profesionale de arhitectură am întâlnit opinia că în 
perioade de criză economică și în condițiile unei concurențe crescute, este necesar ca 
uneori să se angajeze lucrări sub costul mediu orar, respectiv în pierdere financiară. Aceasta 
este o eroare gravă de management cu efecte asupra întregii industrii.  

Acceptarea facturării sub costuri impune un prag financiar în psihologia beneficiarilor care 
nu mai poate fi modificat ulterior. Dacă un beneficiar a angajat doi arhitecți pentru șase 
operațiuni care au durat patru luni și i-a plătit cu circa 1,000 euro pe lună pe amândoi(caz 
real), va fi foarte greu pentru acești arhitecți să solicite o plată corectă aceluiași beneficiar 
la următoarele contracte. Mai mult decât atât, nici un alt arhitect nu va putea să factureze 
un tarif mediu orar mai mare, datorită exemplului precedent.  

Discountul sub costuri depreciază grav nu numai statutul profesional al societății 
comerciale în cauză, ci întregul sector profesional.  

Este perfect de înțeles că există perioade în care firmele profesionale au pierderi fiscale. 
Aceasta se poate întâmpla datorită schimbării listelor de clienți, modificării structurii 
interne, investițiilor în forța de muncă și echipamente, creșterii amortismentelor, amenzilor, 
penalităților și majorărilor fiscale și non-fiscale.  

Problema deficitelor fiscale se referă la acționari.  

Problema bugetării sub costuri se referă la statutul profesional.  

Așa cum o oră la stomatolog sau la avocat costă 120 ron la București, 100 ron la Constanța, 
160 ron la Timișoara și 90 ron la Iași, tot așa ora profesională a unui arhitect trebuie să aibă 
un barem minim, stabilit de piață, eventual diferit de la o zonă la alta, în funcție de 
capacitatea de plată a beneficiarilor. Prețul mediu facturat nu mai poate fi impus 
administrativ. Prețul mediu facturat este rezultatul negocierii dintre cerere și ofertă. Prețul 
mediu cerut este însă la îndemâna specialistului, bazat pe calculul costurilor precedente.  

În mediile profesionale liberale din România, altele decât arhitectura, au devenit rare 
cazuri bugetării sub costuri. Procedura cea mai utilizată este aceea de efectuare de 
lucrare nebugetată (cu cost zero), înaintea unei lucrări bugetate sau în consecința 
acesteia. Cu alte cuvinte avocatul, stomatologul, medicul privat, cercetătorul de 
marketing din România preferă să efectueze lucrări gratuite (recunoscute ca 
gratuități de către beneficiar) decât să factureze sub costuri. Facturarea sub costuri 
înseamnă deprecierea întregii profesiuni.  

!
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Introducere 
!
!

IMAS-SA a fost contractat de Ordinul Arhitecților din România pentru a evalua 
stadiul pieței serviciilor de arhitectură din România și a determina modul de stabilire 
a prețurilor facturabile minime/medii pentru aceste servicii. 

IMAS-SA a conceput și aplicat procedura de calculare a prețului tarifat mediu pe 
sectorul CAEN 7111, sectorul serviciilor de arhitectură, prin analiza exhaustivă a 
bilanțurilor fiscale publicate de Ministerul Finanțelor Publice pentru persoanele 
juridice cu codul CAEN 7111 (peste 1.400 de unități). 

IMAS-SA a determinat de asemenea care sunt procedurile utilizate de firmele de 
arhitectură pentru promovarea serviciilor lor și pentru contractarea lucrărilor.  

IMAS-SA a pus la dispoziția conducerii OAR procedura simplificată pentru calculul 
prețurilor minime tarifare pentru fiecare persoană juridică în parte, în așa fel încât 
managerii acestor societăți comerciale să dispună de un ghid de acțiune în 
negocierile pre-contractuale.  

Pe parcursul cercetărilor contractate, cercetătorii IMAS-SA au formulat un pachet de 
sugestii și recomandări care pot fi evaluate de conducerea OAR în vederea 
dezvoltării unor planuri de acțiune ulterioare. 	  

!
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Clarificarea statutului și rolurilor profesiunii de arhitect 
!

Cea mai importanmtă problemă identificată de cercetarea mai sus menționată este 
faptul că există o confuzie asupra statutului și rolurilor arhitectului în societatea 
românească actuală. Această confuzie are aspecte economice importante. Unii 
beneficiari nu înțeleg complexitatea și responsabilitățile profesiunii și, ca urmare, 
subevaluează financiar contribuția profesională la realizarea obiectivului de investiții.  

Confuzia de status și roluri provine din cel puțin două cauze majore, identificate de 
participanții la cercetarea IMAS-SA:  

• cadrul legislativ și  

• nearmonizarea cerințelor administrației publice locale și centrale.  

Cadrul legislativ privind profesiunea de arhitect este bine ilustrat pe site-ul OAR, însă 
solicită cunoștințe avansate de drept pentru a fi înțeles pe deplin. Pe de altă parte, 
componenta calitativă a studiului a relevat că se impune o activitate minuţioasă de 
evaluare şi de corectare în detaliu a carenţelor legislative şi de ordin administrativ. 
Activitatea de evaluare şi corectare se poate gestiona prin intermediul a două 
grupuri profesionale de lucru. 

a. Astfel, considerăm că este necesară formarea unui grup de lucru care să 
analizeze cadrul legislativ în care este implicat arhitectul, care să sugereze 
modificări ale acestuia și care să genereze două tipuri de documentații: 
documentația juridică pentru arhitect și documentația juridică pentru 
beneficiari. Documentația juridică pentru arhitect poate fi un compendiu 
explicativ al prevederilor legale, cu o procedură de actualizare, ca în cazul 
repertoarelor pentru avocați, contabili sau experți din diferite domenii. 
Documentația juridică pentru beneficiari este un set de documente legale pe 
care un beneficiar trebuie să le cunoască și să le completeze (singur sau prin 
delegare) în vederea deschiderii, continuării și închiderii unei investiții.  

b.  Nearmonizarea cerințelor administrației publice locale și centrale este o altă 
sursă importantă a confuziilor privind funcțiile arhitectului. Varietatea 
interpretărilor legale la nivelul administrației este largă, permițând decizii 
discreționare ale funcționarilor publici și ridicând problema arbitrariului. 
Recomandarea noastră este ca OAR să formeze un grup de lucru privind 
armonizarea cerințelor administrative care nu numai să codifice aceste 
cerințe pe baza temeiului legal și profesional, dar să și disemineze procedurile 
la nivelul administrației centrale și locale.	  
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Stabilirea prețurilor minimale la nivelul fiecărei unități 
juridice 
Una din cerințele mereu repetate ale arhitecților participanți la cercetarea IMAS-SA 
este aceea de a se reveni la sistemul de tarife minimale practicat în trecut. Datorită 
normativelor europene (bine explicate pe site-ul OAR) impunerea unor tarife 
minimale oficiale pentru activitatea arhitectului nu mai este posibilă. În schimb, 
arhitecții din România dispun de un calcul precis al tarifului mediu orar facturat în 
anii precedenți. Ca urmare, propunerea nostră este ca OAR să organizeze seminarii 
județene în vederea instruirii managerilor firmelor de arhitectură cu privire la modul 
de calcul al costului mediu orar, modul de normare internă a lucrărilor și sistemului 
de gestiune managerială. În același cadru se pot promova modele de tarifare 
codificate, ușor de utilizat și de promovat în fața beneficiarilor.  

Seminarul poate fi cuplat cu instruire pe o a doua temă frecvent invocată de 
managerii firmelor de arhitectură: procedurile de marketing pentru menținerea și 
creșterea listei de clienți.  

!
Exportul de servicii de arhitectură	  

Una din problemele identificate în teren în cursul cercetării menționate este că, pe 
piața internă, există o supraofertă de servicii de arhitectură care contribuie la 
scăderea prețurilor pentru serviciile de proiectare.  

În condițiile pieței unice din UE, dar și în condițiile expansiunii fără precedent a 
investițiilor în construcții în țările din jurul Mediteranei este esențial ca arhictecții din 
România să încerce să penetreze și alte piețe decât cea locală. Există mai multe căi 
prin care o profesiune liberală poate să-și extindă piața dincolo de limitele 
tradiționale. Există de asemenea exemple din alte profesiuni liberale din România 
(stomatologi, ginecologici, avocați, ingineri etc.). Sugestia noastră este ca OAR să-şi 
formeze un departament intern care să aibă ca obiective diseminarea de informaţii 
cu privire la pieţele externe şi - în viitor – articularea unei strategii de expansiune pe 
aceste pieţe.	  
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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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