
Restaurarea clãdirilor de patrimoniu
reprezintã un proces de fineþe, de talent, în care
criteriul calitativ trebuie sã primeze. Aceste aspecte
par sã fie pierdute din vedere în goana pentru a
finaliza o lucrare cât mai repede ºi cât mai ieftin.

Arhitectul Aurel Ioan Botez, directorul biroului de
arhitecturã ºi proiectare Abral Art Product, specializat
în lucrãri de restaurare, ne-a precizat: “În multe cazuri,
beneficiarii apeleazã la proiectanþi de slabã calitate,
dispuºi la un câºtig cât de mic. Aceºtia, atunci când
constatã cã nu îºi pot acoperi nici cheltuielile,
realizeazã un proiect slab”.

Dacã o lucrare de proiectare, care în mod normal ar
trebui sã se întindã pe jumãtate de an, este
comprimatã la trei sãptãmâni, atunci ºi rezultatele vor
fi pe mãsurã, nu neapãrat în sensul apariþiei unor
greºeli, cât omisiunii unor aspecte importante, care
apoi genereazã sincope pe ºantier. „Nu numai cã
trebuie sã faci lucrarea ieftin, ci ºi foarte repede, even-
tual de pe azi pe mâine, pentru cã se închide o
anumitã axã de finanþare sau se pierd bani i .
Proiectarea este perceputã ca o micã parte care se
rezolvã repede”, afirmã Andrei Atanasiu, arhitect în
cadrul Abral Art Product.

În opinia sa, problema porneºte de la managementul
de proiect. În marea lor majoritate, managerii nu sunt
familiarizaþi cu toate pãrþile angrenate în lucrare. Prin
urmare, partea de proiectare ajunge sã aibã o pondere
infimã în cadrul costurilor totale.

Adesea, beneficiarii fac presiuni asupra proiectanþilor
sã execute în primã fazã proiectul fãrã platã sau cu o
platã foarte micã, pânã la aprobarea finanþãrii.

În situaþia în care investiþia este acceptatã spre
finanþare cu fonduri europene, se va resimþi lipsa de
calitate, fapt ce se poate traduce inclusiv prin corecþii

financiare. Atunci, beneficiarii s-ar putea simþi
descurajaþi sã mai acceseze fonduri europene, fãrã a
conºtientiza însã care este cauza realã a corecþiilor,
este de pãrere domnul Botez.

Soluþia pentru evitarea acestor situaþii este ca
managerii de proiect sã îºi aloce timp pentru
rezolvarea tuturor aspectelor ºi sã nu facã selecþia
proiectantului în funcþie de preþul cel mai scãzut,
considerã directorul Abral Art Product.

Dacã un proiectant ar declara cã are cel mai mic tarif
din þarã, atunci nu mai au sens licitaþiile care prevãd
drept unic criteriu de atribuire „preþul cel mai scãzut”,
întrucât, oricum licitaþia ar fi practic dedicatã
respectivului proiectant. Din acelaºi motiv, nu ar mai fi
nev oi e ni c i d e A u tor i tatea N aþ i onal ã pentr u
Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice
(ANRMAP), argumenteazã domnul Botez.

În opinia sa, ANRMAP adoptã o poziþie greºitã.
„Spune cã pãzeºte banul public promovând preþul cel
mai mic. Dar preþul cel mai mic anuleazã criteriul
calitãþii ºi genereazã premisele pentru un dezastru”,
atenþioneazã arhitectul Aurel Botez.

Priceperea unui proiectant trebuie
doveditã de rezultate

Experienþa executanþilor reprezintã o condiþie
esenþialã pentru obþinerea unei lucrãri de restaurare
de calitate. Cu toate acestea, în prezent, autoritãþile
contractante nu pun mare preþ pe experienþã. De
exemplu, pentru lucrãrile de proiectare autoritãþile cer
uzual o experienþã de lucru de minim trei ani, însã o
experienþã care se întinde pe mult mai mulþi ani, nu
constituie ºi un avantaj pentru ofertant. „Toþi
proiectanþii ºi executanþii din domeniul patrimoniului,
care este un bun al întregii þãri, ar trebui sã aibã cel

puþin 5 ani, dacã nu 10 de experienþã”, considerã
domnul Aurel Botez.

Pe de altã parte, experienþa ar trebui sã fie însoþitã ºi
de o prezentare a rezultatelor proiectelor efectuate an-
terior. „Nimeni nu îl întreabã pe proiectant dacã
lucrãrile realizate au fost sau nu calitative. Orice lucrare
trebuie trecutã în CV-ul executantului, fie ea bunã sau
nu. Acest lucru nu este dorit de ANRMAP, care apreciazã
cã sunt puse prea multe condiþii în licitaþiile legate de
patrimoniul þãrii ºi aranjeazã lucrurile pe preþul cel mai
mic”, subliniazã domnul Botez.

Domnia sa propune implementarea unui sistem prin
care beneficiarii lucrãrilor sã acorde proiectantului un
calificativ, asemenea unei scrisori de recomandare, de
care sã se þinã cont în cadrul licitaþiilor viitoare. Dacã
b e ne f i c i a r u l l u cr ã r i i a c o r d ã u n c a l i f i ca t i v î n
neconcordanþã cu situaþia realã, atunci el ar trebui sã
rãspundã pentru fals în declaraþii, adaugã domnul
Botez.

Reþeta pentru restaurarea clãdirilor:
stimulente plus pedepse

Problema restaurãrii clãdirilor de patrimoniu a fost
tratatã diferit în alte þãri foste socialiste. De exemplu,
în Cehia demersul a pornit prin retrocedarea clãdirilor
cãtre proprietarii de drept, spre diferenþã de România.
Autoritãþile au lãsat proprietarilor clãdirilor de
patrimoniu un rãgaz sã îºi restaureze edificiile,
acordând în paralel ºi o serie de înlesniri, precum
împrumuturi fãrã dobândã, scutiri de la plata
impozitelor etc. Ulterior, dacã proprietarii tot nu s-au
îngrijit de starea clãdirilor, statul le-a preluat ºi le-a
scos la vânzare, iar cei care au cumpãrat astfel de
p r o p r i e t ã þ i a u f o s t o b l i g a þ i s ã î º i a s u m e
responsabilitatea protejãrii patrimoniului. Rezultatul
este cã, în Praga de pildã, toate casele au fost
restaurate, relateazã domnul Botez.

ªi în România existã, teoretic, facilitãþi pentru
restaurarea clãdirilor, fie ele de patrimoniu sau nu.
Proprietarii pot cere sprijinul primãriei, însã li se
rãspunde uzual cã nu existã bani disponibili, aratã
domnul Botez.
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Criteriul calitativ lipseºte în atribuirea
lucrãrilor de restaurare
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