
Reporter: Cum a evoluat piaþa ar-
hitecþilor în ultimul an ºi ce per-
spective are aceasta?

ªerban Þigãnaº: Trebuie sã încep
prin a spune cã rãspunsurile mele
se bazeazã pe evoluþia firmei în
care lucrez, Dico ºi Þigãnaº, ºi pe

cunoºtinþele pe care le am din cer-
cul de colaboratori. Este foarte po-
sibil ca alte birouri sã perceapã di-
ferit starea pieþei. Nu deþinem in-
formaþii statistice despre manifes-
tarea profesiei de architect în piaþã,
în anul 2019. Consider cã anul tre-

cut a fost unul bun în domeniul
proiectãrii, a fost bine pentru arhi-
tecþi, ingineri de construcþii civile,
de instalaþii ºi consultanþi de diferi-
te specialitãþi. Biroul nostru, dar ºi
colaboratorii cu care am lucrat, am
avut o creºtere a cifrei de afaceri
care a fãcut ca 2019 sã fie cel mai
bun an din ultima perioadã.

Reporter: Ce probleme întâmpi-
nã arhitecþii ºi cum ar putea sã fie
soluþionate acestea?

ªerban Þigãnaº: Nu toþi arhitecþii
întâmpinã aceleaºi probleme. Aces-
tea depind de modul în care sunt
organizaþi, de piaþa pe care o þin-
tesc ºi de alþi factori, pentru cã pia-
þa nu este omogenã ºi nici uniform
repartizatã în þarã. Aº clasifica pro-
blemele arhitecþilor în trei grupe:
cele pe care ºi le creazã ei înºiºi,
cele pe care le creazã clienþii lor ºi
cele create de administraþie ºi insti-
tuþii, deopotrivã centrale ºi locale.
Fãrã a acoperi ºi detalia aceste ca-
tegorii, amintesc problemele care
sunt pentru mine cele mai impor-
tante. Arhitecþii continuã sã lucre-
ze, mai ales la începutul carierei ºi,
din pãcate, ºi în apropierea sfârºitu-
lui acesteia, în multe cazuri la pre-
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Arhitectura reflectã
societatea ºi economia,
statul ºi mediul privat,
deopotrivã
(Interviu cu ªerban Þigãnaº, preºedintele
Ordinului Arhitecþilor din România)
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Arhitecturã

"Cea mai dificilã situaþie este cea generatã de
criza de competenþe. Cred cã o soluþie care ar
trebui luatã în considerare este transformarea

educaþiei universitare de arhitecturã din formula
actualã de studii de ºase ani la nivel de licenþã ºi
master integrate, în studii distincte, de licenþã ºi

de master, cu obþinerea titlului profesional de
architect doar la nivelul de master".
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þuri foarte mici, care nu acoperã
eforturile necesare realizãrii unor
proiecte de calitate. Aceasta face ca
o mare parte dintre clienþii arhitec-
þilor sã îºi selecteze arhitecþii cu
care vor lucra pe baza onorariilor
solicitate de aceºtia, sau a ceea ce
cred ei cã este "nivelul pieþei". Con-
secinþele unei astfel de gândiri per-
petuate sunt exterm de nefaste
pentru ceea ce se construieºte, si-
tuaþie specificã nouã, de care se
pare cã nu reuºim sã scãpãm prea
uºor. Administraþiile au ajuns sã
dezvolte procedurile de aprobare,
avizare ºi autorizare care au devenit
din ce în ce mai complicate ºi de
duratã, chiar dacã legislaþia nu s-a
schimbat substantial. Dacã autori-
zarea este în anumite cazuri o mi-
siune foarte dificilã, la transpunerea
pe ºantier a ceea ce s-a autorizat ar-
hitecþii sunt evitaþi de constructori
ºi clienþi, iar rezultatul se îndepãr-

teazã mult de proiect. Vorbesc, bi-
neînþeles, de practici curente care
nu reprezintã totalitalea cazurilor.
Care sunt soluþiile? E timpul ca în
România sã facem o schimbare
conceptualã majorã în domeniul
proceselor de proiectare, autoriza-
re ºi construire, echilibrând partea
de concepþie, avizare, autorizare,
construire, recepþie ºi utilizare, atât
ca legislaþie, cât mai ales ca aplicare
a acesteia. Se ºtie, o legislaþie foarte
bunã, adecvatã, e dificil de creat ºi
promovat, dar aplicarea ei devine o
problemã politicã. Toleranþa la
încãlcãrile legilor în construcþii, pre-
cum ºi aplicarea diferitã a acestora,
în funcþie de caz, sunt notorii în
România ºi extrem de problemati-
ce. Strãmutarea problemelor din
construcþii în judecãtorii ºi tribuna-
le nu pare sã fi rezolvat deloc nici
numãrul ºi nici gravitatea proble-
melor din acest sector.

Reporter: Care sunt lipsurile legis-
lative ale sectorului?

ªerban Þigãnaº: Nu consider cã
problemele cadrului legislativ sunt
enunþate prin "lipsuri". Avem ne-
voie, cum spuneam, de coerenþã a
acestui sistem, situaþie pe care
avem ºanse sã o atingem cu o
schimbare substanþialã ºi curajoasã
de paradigmã. Totuºi, în opinia
mea, cele mai mari probleme au
fost create nu din cauza lipsurilor
legislative. Aplicarea ºi implemen-
tarea sunt în mare suferinþã. E foar-
te posibil ca sectorul construcþiilor
sã fie campion naþional la încãlca-
rea legislaþiei complexe ºi vaste, lu-
cru care nu pare sã supere prea tare
nici populaþia care este afectatã di-
rect ºi pe termen lung ºi nici admi-
nistraþiile implicate.

Reporter: Ce efecte a avut aplica-
rea OUG 114 pe piaþa arhitecturii?

ªerban Þigãnaº: Nu am resimþit
efectele ordonanþei într-un mod
concret. Poate cã a existat o oarecare
motivare suplimentarã rezultatã din
creºterile salariale, greu de mãsurat.

Reporter: Având în vedere lipsa
forþei de muncã din toate domenii-
le, cum se prezintã situatia în arhi-
tecturã?

ªerban Þigãnaº: În arhitectura

din România, criza forþei de muncã
a fost continuã. Nu cred cã acum
este o situaþie foarte diferitã. Cea
mai mare problemã nu este în
opinia mea criza cantitativã, de per-
soane. Cea mai dificilã situaþie este
cea generatã de criza de compe-
tenþe. Cred cã o soluþie care ar tre-
bui luatã în considerare este trans-
formarea educaþiei universitare de
arhitecturã din formula actualã de
studii de ºase ani la nivel de licenþã
ºi master integrate, în studii distinc-
te, de licenþã ºi de master, cu obþi-
nerea titlului profesional de archi-
tect doar la nivelul de master. Din
pãcate, furnizorii de educaþie în ar-
hitecturã din România evitã, în
mare parte, abordarea subiectului,
care necesitã studii, simulãri ºi mai
ales eforturi concentrate. Ar apãrea
în piaþã un numãr mare de licen-
þiaþi în arhitectura care ar avea inte-
resul sã lucreze ca angajaþi ai birou-
rilor, echilibrând nevoile de forþã de
muncã de un anumit tip.

Reporter: Care sunt tendinþele în
domeniul arhitecturii?

ªerban Þigãnaº: Arhitectura este
dificil  de  judecat  din  perspectiva
"tendinþelor". Mã provocaþi la o di-
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Arhitecturã

"Arhitectura începe sã accepte obiectivele
dezvoltãrii sustenabile ca fiind obligatorii ºi

inevitabile. Orientarea arhitecturii cãtre
sustenabilitate este cea mai importantã

provocare, acum".



scuþie care þine de teoria arhitecturii,
pentru care aº avea nevoie de mult
mai mult spaþiu… totuºi încerc sã
sintetizez atrãgând atenþia asupra a
douã direcþii care se suprapun, fiind
ºi divergente într-un anumit sens.
Pe de o parte, putem vedea cã arhi-
tectura este în masã, excluzând pu-
þinele excepþii, prizonierã paradig-
mei modernismului, pe care nu
reuºeºte sã îl depãºeascã. Înþeleg
prin aceasta cã se construieºte foar-
te mult pe bazele puse în secolul al
douãzecilea, chiar dacã am pãºit
într-o epocã a informaþiei ºi compu-
terelor care se manifestã mult mai
pregnant în alte sectoare. Pe de altã
parte, arhitectura începe sã accepte
obiectivele dezvoltãrii sustenabile
ca fiind obligatorii ºi inevitabile.
Orientarea arhitecturii cãtre suste-
nabilitate este cea mai importantã
provocare, acum.

Reporter: Ce proiecte semnifica-
tive au fost demarate în acest an ºi
ce proiecte sunt anunþate în piaþã?

ªerban Þigãnaº: Eu nu þin astfel
de evidenþe. Ar trebui întrebate in-
stituþii centrale, ministerul care se
ocupã de dezvoltare ºi lucrãri pu-
blice, CNI (Compania Naþionalã de
Investiþii). Acestea deþin informaþii-
le despre proiectele publice. Cele
private îºi fac singure publicitate.
Aºteptãm o serie consistentã de
proiecte în domeniul sãnãtãþii, spi-

talele regionale, mai ales. La Bucu-
reºti, Iaºi, Timiºoara ºi Cluj se pro-
moveazã proiecte comerciale vizi-
bile, cu mai multe clãdiri înalte.
Sunt foarte cunoscute, nu are rost
sã le înºir eu aici. În domeniul infra-
structurii se vorbeºte mult de cen-
turi ocolitoare, de metrouri, de ae-
roproturi (Braºov). Se aºteaptã cu
interes noua perioadã de finanþare
cu fonduri europene pentru care
diferitele administraþii au, mai mult
sau mai puþin, proiecte în pregãtire
sau chiar mature.

Reporter: Cum apreciaþi modul
în care se construieºte în Capitalã?

ªerban Þigãnaº: Nu trãiesc în Bu-
cureºti. Sunt clujean. Observaþiile
mele despre Capitalã pot fi incom-
plete, pentru cã nu parcurg frec-
vent toate zonele acesteia, desi am
ºi în acest moment un ºantier im-
portant acolo. Din observaþiile
mele, în Bucureºti se construieºte
în toate felurile. Existã fãrã îndoialã
în Bucureºti o zonã a sectorului
construcþiilor care reprezintã cea
mai avansatã formulã din România.
În acelaºi timp, Bucureºtiul nu pare
a fi un exemplu generalizabil pen-
tru concepþia construcþiilor ºi reali-
zarea lor. Sunt foarte multe ºantiere
care se deruleazã la limita improvi-
zaþiilor. Activitãþile de construire
sunt parte din stresul zilnic, Bucu-
reºtiul fiind foarte generos cu locui-

torii sãi în acest sens. Cele mai de-
ranjante sunt, din punctul meu de
vedere, lucrãrile din spaþiul public,
care nu se desfãºoarã luând mãsu-
rile necesare pentru confortul ºi si-
guranþa pietonilor, mai ales. Trebu-
ie sã menþionãm aici ºi vecinul cu
bormaºina… un fenomen cunos-
cut de mai toþi cei care trãiesc în lo-
cuinþele colective.

Reporter: Cum caracterizaþi evo-
luþia sectorului de construcþii de la
noi?

ªerban Þigãnaº: Sectorul con-
strucþiilor este unul care reacþione-
azã extrem de mult la starea econo-
miei ºi a societãþii, în general. Aº
putea spune cã este o adevãratã
oglindã a societãþii. Construcþiile
evalueazã aºa cum evolueazã so-
cietatea ºi mediul economic. Ceea
ce apare ca negativ consacrat în
România în legãturã cu construcþii-
le ar putea fi sintetizat în câteva cu-
vinte cheie: speculativul, improvi-
zaþia, prevalenþa interesului privat
asupra celui public ºi absenþa sin-
cretismului sau mãcar a sincronizã-
rii componentelor private ºi a celor
publice din construire.

Reporter: Cât de pregãtiþi sunt
arhitecþii români comparativ cu cei
din afarã?

ªerban Þigãnaº: Nu aº spune cã
arhitecþii de la noi sunt la fel de pre-
gãtiþi, mai puþin sau mai bine pre-

gãtiþi decât cei de altundeva. Toþi
arhitecþii sunt supuºi adaptãrii la
piaþa pentru care lucreazã. Existã
mulþi arhitecþi din România care lu-
creazã de aici sau sunt plecaþi în
alte pãrþi ale lumii, lucrând foarte
bine acolo. Cred cã tocmai adapta-
rea la piaþa internã este problema
noastrã. Sunt mulþi arhitecþi tineri
care acceptã situaþia de la noi
adaptându-se, dar nu în sensul bun.
Ei învaþã repede "cum se face" ºi ce-
deazã presiunii pieþei care se opune
progresului calitativ al arhitecturii,
pentru a supravieþui. Existã, în mai
multe locuri din þarã, dar mai ales în
oraºele mari, în centrele universita-
re, arhitecþi remarcabili, care lucrea-
zã foarte bine, la fel de bine sau
chiar mai bine decât arhitecþii de
oriunde altundeva, dar numãrul lor
este mic. Ei sunt, în general, cunos-
cuþi, premiaþi, publicaþi de revistele
bune, însã acestea sunt insuficiente
pentru a-i face sã fie cãutaþi de cli-
enþi. Cum spuneam, mulþi dintre
aceºtia evitã valoarea arhitecþilor
din principiu, considerând cã fac o
economie (la ce?) ºi cã pot domina
ºi conduce mai uºor spre interesele
lor pe cineva "low profile".

Reporter: Cum aratã þara noastrã,
comparativ cu statele europene, în
ceea ce priveºte sectorul arhitectu-
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rii, în particular, dar ºi cel al con-
strucþiilor, în general?

ªerban Þigãnaº: Statele europe-
ne sunt multe ºi diferite. Cele dez-
voltate au o culturã arhitecturalã
mai avansatã, atât populaþia, cât ºi
administraþiile înþelegând ºi promo-
vând calitatea arhitecturii cu alte
exigenþe decât la noi. Statele din
Europa Centralã ºi de Est se asea-
mãnã cu noi, dar se ºi diferenþiazã.
Dacã intrãm în analize mai detalia-
te, atunci putem observa evoluþii
chiar spectaculoase în Þãrile Balti-
ce, în Polonia, Slovenia sau Cehia.
România are, ca de obicei, mai mul-

te viteze. Existã vârfuri remarcabile
în arhitectura din România, dar ni-
velul general este, probabil, sub
ceea ce ar putea fi numit media eu-
ropeanã. E firesc, dacã acceptãm
ceea ce am încercat sã exprim ºi
prin celelalte rãspunsuri, anume cã
arhitectura reflectã societatea ºi
economia, statul ºi mediul privat,
deopotrivã. Ea nu este ºi nu poate fi
altfel decât acestea. Arhitectura
este o rezultantã bazatã pe o cultu-
rã generalã ºi o tradiþie creatã ºi
menþinutã, punctatã de personali-
tãþi care, similar cu alte domenii, ies
în evidenþã.

Arhitecþii, poate ceva mai mult
decât alte profesii ale construirii, au

intrat de câþiva ani în jocurile reþe-
lelor de socializare, ale dezbaterilor
în spaþiul public ºi mai ales ale ati-
tudinilor critice ºi uneori protesta-
tare. Nimic rãu în asta, dar nu nea-
pãrat cu impact pozitiv. Evident, o
testare în mediul profesional a pro-
punerilor legislative, o reacþie la
evenimentele care influenþeazã
sectorul ºi mai ales o criticã a calitã-
þii arhitecturii ar fi necesare. Proble-
ma e cã nu se poate vorbi de criticã
profesionalã, aceasta nu se poate
face decât de cãtre instanþe profe-
sioniste, ceea ce nu exclude opiniile
din public, mai ales dacã se aºteaptã
ca acesta sã fie avizat. Pânã la criti-
cã mai este, însã, mult. Ceea ce co-
mentez este faptul cã prea mulþi
dintre obiºnuiþii comentariilor de
arhitecturã din mediile despre care
vorbesc sun aºa numiþii "hateri".
Prea mulþi dintre ei nu rezistã la
testul analizei activitãþii lor profe-
sionale, adicã spun altceva decât
reuºesc sã facã. Cel mai evident
aspect este manifestarea concuren-

þialã a unora ºi implicarea excesivã
a vocilor neconvingãtoare. Dar asta
este o problemã a oricãrei profesii,
a timpurilor noastre ºi, deci, ºi a ar-
hitecþilor. Ce am putea face? Profe-
sioniºtii din domeniul criticii trebu-
ie sã intervinã atât în fazele de pro-
iect, cât ºi prin evaluãri post-con-
strucþie. Noi, arhitecþii, ar trebui sã
evitãm mai mult conflictele de inte-
rese ºi sã contribuim mai mult con-
structiv ºi creativ, aºa cum ne cere
profesia pe care am ales-o, la defi-
nirea ºi evaluarea interesului public
din construire. Asta pentru cã inte-
resul privat are suficientã forþã sã se
manifeste singur, dar nu conduce
la reuºite decât când este suprapus
interesului public.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Cele mai deranjante sunt, din punctul meu de
vedere, lucrãrile din spaþiul public, care nu se
desfãºoarã luând mãsurile necesare pentru
confortul ºi siguranþa pietonilor, mai ales.

Trebuie sã menþionãm aici ºi vecinul cu
bormaºina… un fenomen cunoscut de mai toþi

cei care trãiesc în locuinþele colective".

Arhitecturã


