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[ rolul arhitectului ]

Arhitectul este „omul de concepŃie" care are capacitatea şi talentul,
susŃinute de pregătirea profesională, de a concepe un volum (sau spaŃiu) construit şi
de a-l amplasa, în toată complexitatea sa plastico-arhitecturală şi tehnicofuncŃională.
Diploma de arhitect este acordată în urma unor studii de lungă durată (minim
6 ani) în cadrul cărora viitorul profesionist acumulează cunoştinŃe indispensabile
realizării şi execuŃiei proiectului arhitectural.
Exercitarea profesiei şi deŃinerea titlului de arhitect cu drept de semnătură
sunt reglementate în România conform Legii 184/2001, modificată şi completată cu
Legea 43/2004. Profesarea ca arhitect cu drept de semnătură este posibilă doar dacă
arhitectul respectiv este înscris în Tabloul NaŃional al ArhitecŃilor (publicat de
Ordinul ArhitecŃilor din România în Monitorul Oficial), ca membru al unei filiale
teritoriale.
Din momentul înscrierii sale în O.A.R., arhitectul se angajează să respecte
Codul deontologic al profesiei de arhitect ce însoŃeşte textul Legii 184/2001,
respectiv obligaŃiile profesionale faŃă de beneficiari.
În momentul în care o persoană (fizică sau juridică) doreşte să construiască,
să renoveze sau să transforme o construcŃie existentă, acea persoană se transformă
în beneficiarul unor servicii oferite de specialişti - arhitecŃi, ingineri, constructori
etc.
Beneficiarul este cel mai în măsură să decidă ce vrea -funcŃiune, amploare,
precum şi câŃi bani este dispus să investească. Tot el se ocupă de alegerea terenului,
achiziŃionarea lui sau a construcŃiei existente.
Pentru a construi, chiar pe un teren propriu, conform legislaŃiei din România,
beneficiarul trebuie să obŃină o autorizaŃie de construire împreună cu acordurile şi
avizele aferentei.
Participarea unui arhitect este obligatorie pentru concepŃia şi întocmirea
oricărui proiect de arhitectură ce urmează a fi supus unei cereri de autorizaŃie de
construire. Pentru clădiri de importanŃă redusă amplasate în afara zonelor
protejate, conform competenŃelor oferite de lege este obligatorie doar participarea
unui conductor arhitect sau urbanist (studii superioare de minim 3 ani).
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Abaterile de la proiect sau executarea fără proiect (şi fără autorizaŃie de
construire) atrage sancŃiuni contravenŃionale şi sau penale - conform legii 50/ 1991
republicate (amenzi şi chiar desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal) - şi de fapt
înseamnă lipsirea construcŃiei respective de instrumentul principal de prevedere şi
asigurare a calităŃii. De asemenea, realizarea unei construcŃii fără proiect
generează compromisuri grave de ordin urbanistic, arhitectural şi tehnic, cât şi
imposibilitatea de a prevedea şi de a controla corect execuŃia şi costurile investiŃiei.
Astfel se induc cheltuieli suplimentare pe parcursul execuŃiei sau ulterior, pentru
modificări sau remedieri ale unor soluŃii improprii.
Alegerea unui arhitect se poate face Ńinând cont de mai multe criterii. Se
poate cerceta piaŃa -Pagini Galbene (Aurii), reclame, reviste de specialitate; se pot
obŃine informaŃii de la cunoştinŃe, de la firme de construcŃii sau de la filialele
teritoriale ale Ordinului ArhitecŃilor din România; se pot studia construcŃii noi
realizate şi discuta cu beneficiarii acestora. În urma acestui studiu de piaŃă,
beneficiarul se va decide - funcŃie de notorietate (sau nu), experienŃă (sau nu), stil
de proiectare - ce arhitect va alege.
Edificarea în condiŃii normale şi optime a oricărei construcŃii impune
înŃelegerea clară a următorilor factori:
-solicitările beneficiarului (a utilizatorului final al contrucŃiei), şi
-responsabilitatea tuturor celor implicaŃi în acest proces, cu accent pe
arhitect în rolul său de şef de lucrare.
ExperienŃa anterioară dovedeşte faptul că cele mai reuşite investiŃii sunt
cele la care colaborarea dintre arhitect şi clientul său este caracterizată de
încredere şi bunăvoinŃă reciprocă. Acest fapt nu poate fi generat fără o stabilire
clară şi informarea reciprocă a sarcinilor, obligaŃiilor şi responsabilităŃilor fiecăruia.
Studiile teoretice, şi practice îl pregătesc pe arhitect în a sprijini interesele
beneficiarilor, pentru a-l asista pe parcursul tuturor etapelor proiectului ca şi
coordonator al proiectanŃilor de specialitate şi pentru a urmări execuŃia lucrărilor.
ObligaŃia majoră a arhitectului este aceea de a fi un consultant competent al
clientului său, de a fi răspunzător pt. materializarea investiŃiei în termenele
prevăzute.
Beneficiarul are de asemenea un rol hotărâtor, el trebuie să furnizeze
informaŃii corespunzătoare despre viitoarea investiŃie, despre terenul pe care
urmează a se construi şi despre bugetul alocat.
În calitate de coordonator al întregului proiect, arhitectul cumulează în
cadrul ofertei sale şi proiectarea de specialitate (ingineria de rezistenŃă, de
instalaŃii)
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ARHITECTUL-ŞEF DE PROIECT
Activitatea de proiectare este o muncă în echipă - arhitecŃi, ingineri pentru
structura de rezistenŃă, ingineri pentru instalaŃii (electrice, sanitare, termice,
ventilaŃii, aer condiŃionat, gaze, geotehnicieni, specialişti tehnologi, topografi,
etc). Arhitectul este cel care se ocupă de partea de arhitectură a proiectului:
- defineşte clar funcŃiunile şi dispunerea lor în spaŃiu;
- utilizează judicios suprafeŃele;
- organizează volumele interioare şi cele exterioare;
- Ńine cont de climatul şi situl în mijlocul căruia investiŃia se va integra:
orientare faŃă de punctele cardinale, grad de închidere sau de deschidere faŃă de
vecinătăŃi, organizarea acceselor şi a traseelor de mişcare, integrare armonioasă în
cadrul mediului natural sau a structurii urbane existente; Ńine cont de clădirile şi
ansamblurile cu valoare de patrimoniu;
- alege o expresie arhitectonică potrivită în acord cu alegerea unei structuri,
tehnologii şi materiale de construcŃie şi de finisaj;
- alege un tip de încălzire şi de ventilare studiate în scopul limitării la
maximum a viitoarelor consumuri de energie şi implicit a costurilor de întreŃinere;
- personalizează proiectul, funcŃie de concepŃiile sale profesionale,
raportându-se la cerinŃele beneficiarului şi la bugetul acestuia, dar respectând
legislaŃia şi normativele în vigoare.
Acest proiect defineşte prin intermediul părŃilor desenate (planuri, secŃiuni,
faŃade, planşe de prezentare, perspective, detalii etc.) şi părŃilor scrise,
implantarea de clădiri, compoziŃia, organizarea şi expresia volumelor acestora
precum şi alegerea materialelor si culorilor.
Dincolo de definirea proiectului de arhitectură, arhitectul este competent
pentru a interveni la toate nivelurile proiectului, de la concepŃie până la execuŃia
lucrărilor:
- alegerea terenului
- alcătuirea temei program
- concepŃie (studii pe variante, schiŃe, perspective, simulări pe calculator,
machete de studiu)
- expertize (dacă sunt necesare)
- evaluare economică
- studiu de fezabilitate
tel: +4 0356 432 799; fax: +4 0356 815 459; mobil: +4 0724 320 264, e-mail: office@arhitect-timisoara.com

pag 3

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ –ARHITECT ANDREICUł IOAN-SABIN
înregistrat în TABLOUL ORDINULUI ARHITECłILOR DIN ROMÂNIA cu nr.384, C.I.F. 20931003
str. Intrarea MunŃilor nr.2, ap.2, 300500 -Timişoara, jud. Timiş, România

- proiectul tehnic şi de execuŃie, coordonarea specialităŃilor (inginerie de
rezistenŃă şi instalaŃii, drumuri)
- demersuri administrative
- caiete de sarcini, organizarea licitaŃiilor pentru execuŃia lucrărilor
- urmărirea de şantier
- recepŃia lucrărilor.
Arhitectul este cel mai în măsură să îndeplinească misiunea de şef de proiect
(proiectant general) şi de coordonator al acestuia (arhitectul concepe casa, inginerii
elaborează părŃi din casă).
În general arhitectul este autorul proiectului, coordonează studiile şi echipa
de proiectanŃi de alte specialităŃi, dirijează realizarea lucrării. În acest caz este
numit Şef Proiect Coordonator.
În cazuri particulare arhitectul poate elabora numai partea de arhitectură la
o lucrare ce poate avea un specific preponderent ingineresc sau tehnologic. În acest
caz nu-şi asumă rolul de Sef Proiect Coordonator nici răspunderile respective.
Misiunea de Şef Proiect Coordonator face parte din misiunile ordinare
(servicii de bază), deci nu se tarifează separat şi include în plus faŃă de prestaŃiile
profesionale specifice:
- consilierea investitorului
- reprezentarea lui faŃă de terŃi
- alcătuirea echipei de proiectanŃi
- coordonarea specialităŃilor
- eşalonarea şi respectarea termenelor
- gestionarea bugetului proiectului
- supravegherea editării
- stabilirea fazelor determinante
- participare la recepŃie.
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