
"Nu existã o relaþie
evidentã a pieþei
imobiliare cu criza
sanitarã"
(Interviu cu ªerban Þigãnaº, fondatorul biroului de arhitecturã ºi
inginerie Dico ºi Þigãnaº)

Reporter: Dupã doi ani de
pandemie, în ce punct se aflã
piaþa noastrã imobiliarã?

ªerban Þigãnaº: Din observa-
þiile mele nu existã o relaþie evi-
dentã a pieþei imobiliare cu criza
sanitarã. Piaþa nu a crescut pe
seama COVID ºi nici nu a invo-
luat din aceeaºi cauzã. Existã
însã o relaþie între efectele aces-
tei crize asupra economiei, res-
pectiv cu creºterea uriaºã a pre-
þurilor materialelor de construc-
þii ºi manoperã, care sunt parþial
cauzate de reducerea mobilitãþii
oamenilor ºi mãrfurilor, influen-
þate de pandemie ºi parþial de
creºterea preþurilor ºi disponibi-
litãþii resurselor energetice,
dupã mine cu pondere serioasã.
Nu cred cã putem vorbi de un
boom al pieþei, pentru cã boom
însemnã o înflorire aproape di-
sporporþionatã, un entuziasm al

pieþei, o abundenþã, or noi con-
statãm cã valorile imobiliare
sunt disponibile în piaþã, dar se
realizeazã mai încet, mai greu ºi
la costuri mai mari. Deci nu e un
boom! Mai degrabã este o piaþã
care nu s-a prãbuºit, nu a intrat
în crizã, funcþioneazã în conti-
nuare, având câteva nuanþe
specifice diferite faþã de anii an-
teriori pandemiei. Aceste nuan-
þe sunt, în opinia mea, legate de
natura specificã a cererilor ºi nu
de cantitatea acestora. Altfel
spus, a început sã se cearã ºi al-
tceva ºi nu acelaºi lucru, mai
mult sau chiar mult mai mult.
Dupã orice boom urmeazã o cã-
dere, sau cel puþin o stagnare
sau încetinire, pentru cã aºa se
petrec ciclurile fireºti ale pieþe-
lor. Dar am afirmat cã nu sun-
tem în boom, fiind mai degrabã
în reorientare subtilã ºi bineî-
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Nu existã o relaþie evidentã a pieþei imobiliare cu criza sanitarã, este
de pãrere ªerban Þigãnaº, fondatorul biroului de arhitecturã ºi ingi-
nerie Dico ºi Þigãnaº. Specialistul ne-a spus, într-u interviu: "Piaþa nu a
crescut pe seama COVID ºi nici nu a involuat din aceeaºi cauzã. Existã
însã o relaþie între efectele acestei crize asupra economiei, respectiv

cu creºterea uriaºã a preþurilor materialelor de construcþii ºi manope-
rã, care sunt parþial cauzate de reducerea mobilitãþii oamenilor ºi
mãrfurilor, influenþate de pandemie ºi parþial de creºterea preþurilor
ºi disponibilitãþii resurselor energetice, dupã mine cu pondere
serioasã".
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nþeles parþialã a cerinþelor ºi
ofertelor din piaþã. Eu cred cã e
un fenomen firesc ºi benefic,
pentru cã piaþa era plinã de so-
luþii standard repetate la infinit,
lipsite de inovaþie ºi de multe ori
ºi de calitãþi. E chiar trist sã vezi
cum multe dintre apartamente-
le care se construiesc acum nu
sunt din perspectivã spaþialã cu
nimic mai bune decât cele de
acum 40 de ani, unele fiind mai
proaste, dar mai noi ºi eventual
altfel plasate în localitate (tot
mai prost plasate ºi nelegate la
infrastructurã). Nu prezic o crizã,
ea vine în mod firesc ºi tot aºa va
ºi trece. Mi se pare mai bine sã
vorbim de perpetuele schimbã-
ri, a cãror dinamicã e mult mai
acceperatã în perioada recentã.

Reporter: A crescut foarte
mult cererea în domeniu, având

în vedere cã cei mai mulþi dintre
noi lucreazã de acasã?

ªerban Þigãnaº: În primul
rând am rezerve asupra premi-
sei cã "cei mai mulþi lucreazã de
acasã". Cine lucreazã de acasã?
Cei din sectorul terþiar în princi-
piu, care nu este cel mai bine re-
prezentat în România, pentru cã
ceilalþi, producþia, desfacerea,
transporturile, chiar ºi cea mai
mare parte a sectorului public
nu lucreazã nicidecum de acasã.
Cei din sãnãtate lucreazã în spi-
tale, dar mai mult ca înainte,
profesorii în ºcoli ºi universitãþi,
doar elevii si studenþii, pe ici pe
colo stau acasã, iar cei care fac
televiziune nu transmit din locu-
inþe, folosind în continuare stu-
diourile. Sã nu mai vorbim de
bucãtari, de ospãtari sau de cu-
rieri ºi taximetriºti. Nu mi se pare

cã stau acasã. Lucratul de acasã
afecteazã parþial unele sectoare
ale economiei ºi implicit ale po-
pulaþiei. Cel mai mult cred cã se
studiazã de acasã, nu cã se lu-
creazã de acasã, în general. Re-
venind, cei care lucreazã de aca-
sã, o minoritate în opinia mea,
dar un studiu relevant ar fi foar-
te interesant de fãcut, ºi-au pus
problema sã îºi amenajeze altfel
locuinþele înainte de a se gândi
sã îºi cumpere altele. Incertitudi-
nile perioadei, teama de toate
contactele care rezultã dintr-o
schimbare de domiciliu nu cred
cã au scos prea mult oamenii la
cumpãrãturi imobiliare de ur-
genþã. Cei care se gândesc în ul-
tima perioadã sã cumpere sunt
tot mai atenþi la douã aspecte
fireºti, posibilitatea de a avea un
spaþiu, o camerã în plus, pentru
activitãþile de la domiciliu, ºi ca-
litatea proximitãþii locuinþei.
Dezvoltatorii se gândesc ºi ei
mai mult la aceste aspecte, ceea
ce este din nou benefic.

Reporter: Cum a evoluat în
aceºti doi ani piaþa arhitecturii?

ªerban Þigãnaº: E greu de fã-
cut o analizã fãrã date statistice
corecte ºi complete. Datele pen-
tru anul care s-a încheiat sunt

greu de agregat aºa devereme.
Mã pot baza în aprecieri pe ceea
ce am trait noi cu biroul nostru ºi
ceea ce am observat în zona în
care activez. O sã încerc sã fac
câteva aprecieri asupra ambelor
componente majore, piaþa pu-
blicã ºi cea privatã, judecatã
dupã clientelã ºi finanþare. Piaþa
privatã a avut câteva convulsii
interesante. Anul 2020 a început
confuz ºi pe mãsurã ce COVID 19
fãcea mai multe victime a lovit în
diferite activitãþi, inclusiv în ºan-
tierele de construcþii, forþa de
muncã ºi în lanþurile de aprovi-
zionare. Cum sectorul este rezi-
lient, dar ºi sensibil când se
depãºesc anumite limite, dupã o
involuþie ºi incertitudini legate
de respectarea termenelor con-
tractate, odatã cu apariþia vacci-
nurilor ºi a valului de optimism
legat de depãºirea pandemiei,
care s-a instalat în prima parte a
lui 2021, am asistat la un avânt
evident. Pe la mijlocul anului tre-
cut era parcã o renaºtere fãrã
precedent a proiectelor ºi ºantie-
relor, care la destul de scurt timp
a început sã digere problema
creºterii costurilor. În ceea ce pri-
veºte sectorul public, am asistat
la o intensificare masivã a proiec-

BURSA Construcþiilor nr. 2 / 2022  23

"E chiar trist sã vezi cum multe
dintre apartamentele care se construiesc

acum nu sunt din perspectivã spaþialã
cu nimic mai bune decât cele de acum

40 de ani, unele fiind mai proaste,
dar mai noi ºi eventual altfel plasate în

localitate (tot mai prost plasate ºi nelegate
la infrastructurã)".

Arhitecturã



telor, mai ales în formula ante-
proiectelor care sunt studiile de
fezabilitate, necesare aplicãrii
pentru finanþãri, dar mai puþin a
ºantierelor propriu zise, pentru
cã noul cic lu de f inanþare,
PNRR-ul ºi bugete întârziate au
fãcut ca lucrurile sã fie mai lente.
Aº putea spune cã a fost mare
vâlvã mai ales în planificarea ur-
banã, care însoþeºte ºi precede
proiectele de investiþii, dar pla-
nurile urbanistice sunt pe hârtie.
Cum în anul 2021 România a
avut cel mai mare PIB din istorie,
acest lucru s-a reflectat în piaþa
de proiecte de arhitecturã. Sã ve-
dem cum va fi cu construirea,
pentru cã nici noile standarde de
eficienþã economicã nu dau
semne de implementare pe sca-
rã largã ºi nici ºantierele nu par a
fi mult mai SMART.

Reporter: Care sunt proble-
mele sectorului? Ce obstacole
întâmpinã arhitecþii în activita-
tea lor ºi cum ar putea sã fie so-
luþionate acestea?

ªerban Þigãnaº: Despre care
sector vorbim? Sectorul con-
strucþiilor are toate problemele
din lume, ca de obicei. Dacã vor-
bim de segmentul pe care joacã
arhitecþii, care nu poate fi numit
un sector, fiind vorba de doar

câteva procente din valoarea in-
vestiþiilor, problema principalã
nu a fost de a gãsi de lucru. În
continuare cea mai mare proble-
mã este faptul cã întreaga profe-
sie este plãtitã în medie mult sub
valoarea care ar trebui sã acope-
re calitatea ºi responsabilitatea,
plus valoarea adãugatã pe care o
poate ºi trebuie sã o aducã. La
aceasta se adaugã incoerenþa
unui sistem legislativ depãºit, a
unui sistem normativ pe cale de
dispariþie ºi a unei performanþe
administrative în medie foarte
slabã. Fereastra de luminã adu-
sã de ipotezele digitalizãrii s-a
cam închis, acum regresãm. Di-
gitalizarea în administraþie a
eºuat, deocamdatã. Despre so-
luþionare nu aº vrea sã vorbesc
prea mult, pentru cã traversãm
o situaþie politicã de compro-
mis, una geopoliticã cu alte
ameninþãri majore ºi nici pande-
mia nu ne-a lãsat încã în pace.
Nu sunt prioritãþi pe moment
pentru a soluþiona problemele
acestea, din pãcate. Existã pun-
ctual administraþii care încearcã
sã pãºeascã înainte, dar nu acea-
sta este tendinþa dominantã.

Reporter: Având în vedere lip-
sa forþei de muncã din toate do-
meniile, care este situaþia în ar-
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"Valorile imobiliare sunt terenurile ºi construciile, iar piaþa imobi-
liarã le cuprinde pe ambele, împreunã ºi distinct. Piaþa imobiliarã
e definitã de tranzacþiile care au loc ºi de cerere ºi ofertã, bineînþe-
les, pentru cã pot fi identificate clar ofertele de pe piaþã ºi cererile
existente. Interesant este însã faptul cã existã atât ofere care
rãmân ca atare un timp îndelungat, neconcretizându-se din dife-
rite motive, sau uneori chiar neinteresând pe nimeni, cât ºi cereri
exprimate concret, dar care nu îºi gãsesc rãspuns în disponibiliul
de pe piaþã, la un moment dat, sau tot aºa, pe termen lung. Parti-
cularitatea acestei pieþe este bineînþeles localizarea ei. Adicã, în
mod evident, nu poþi sã iei ceva de undeva ºi sã îl transporþi unde
ai nevoie, bunurile fiind imobile.
Piaþa de arhitecturã e o exprimare pretenþioasã, pentru cã arhitec-
tura desemneazã în general clãdirile realizate, dar ºi proiectele
pentru acestea sau cele care nu au fost sau nu vor fi niciodatã rea-
lizate. Arhitectura este un produs cultural ºi intelectual, iar din
acest motiv este greu sã vorbim despre o "piaþã de arhitecturã".
Arhitecþii lucreazã de la distanþã, nefiind obligaþi sã fie localizaþi
acolo unde sunt proiectele lor. De aici nesuprapunerea pieþei imo-
biliare cu piaþa de proiectare. Putem vorbi însã de o piaþã de servi-
cii de arhitecturã, respectiv de raporturile de cerere ºi ofertã a
muncii arhitecþilor la un moment dat, care de obicei se poziþionea-
zã fie într-o parte sau în alta a punctului de echilibru, care este im-
probabil. Practic, e imposibil sã crezi cã toþi cei care au nevoie de
arhitecþi îi gãsesc în piaþã, sau cã toþi arhitecþii din piaþã au de lu-
cru exact cât pot duce, ca sã simplific. În prezent traversãm o pe-
rioadã efervescentã din perspectiva potenþialului de investiþii în
construcþii, dublatã de un deficit destul de important de capacita-
te de realizare, atât din persepctiva disponibilului de proiectanþi
calificaþi, cât ºi de forþã de muncã pentru ºantiere ºi materiale pro-
duse pentru punerea în operã".
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hitecturã?
ªerban Þigãnaº: E aceeaºi si-

tuaþie, care în mod normal ar
trebui sã conducã la o creºtere a
salariilor ºi a valorilor de con-
tracte, dar aceasta este putenic
concuratã de creºterea preþuri-
lor materialelor ºi se întâmplã
greu. O consecinþã nedoritã
este scãderea calitãþii.

Reporter: Care sunt tendinþe-
le în sectorul arhitecturii de la
noi? ªi-au schimbat oamenii
orientãrile din punct de vedere
arhitectural în anii de pandemie
ºi în ce sens?

ªerban Þigãnaº: Orientãrile
nu sunt schimbate, doar câteva
nuanþe. Se consolideazã investi-
þia în terenuri ºi construcþii ca
fiind cea mai sigurã, dupã ce
alte instrumente au arãtat cã
sunt volatile. Poate cã planurile
de investiþii încep sã fie mai
atente la calitate în sens pro-
spectiv ºi nu al preferinþelor
constatate statistic. Personal mi
se pare cã lucrurile evolueazã fi-
resc, aºa cum se întâmpla ºi îna-

inte de pandemie, dar aceasta îi
face pe mulþi sã fie mai atenþi,
mai calculaþi, mai precauþi ºi po-
ate, sper, mai exigenþi. Direcþiile
însã sunt aceleaºi, în mare. Ceva
mai multã inovaþie pãtrunde în
anumite proiecte.

Reporter: Cum apreciaþi mo-
dul în care se construieºte în
marile noastre oraºe?

ªerban Þigãnaº: Nu prea
avem mari oraºe în România,
dar dacã folosim o referinþã lo-
calã, în marile oraºe se constru-
ieºte în primul rând tot mai
greu. Asta e ºi bine ºi rãu. E bine
pentru cã din varii motive nu
mai trec la fel de uºor proiectele
speculative, construcþiile cu de-
vieri de la legalitate ºi lumea
începe sã fie mai criticã ºi mai
atentã. Rãu este faptul cã admi-
nistraþiile se opun presiunilor
prin întârzieri, lipsã de decizii,
inactivitate ºi nu prin soluþiona-
rea fermã ºi clarã cu respectarea
termenelor ºi satisfacerea aºtep-
tãrilor, în general. Excepþiile
sunt nesemnificative. Datoritã

concurenþei dar ºi experienþei ºi
specializãrii apar, ca ºi în anii an-
teriori, proiecte tot mai bune.
Sunt multe lucrãri excelente în
toate oraºele importante. Cred
cã arhitectura bunã e în progres.
Dar nici cea mai puþin bunã nu
dispare cu una cu douã. Cred cã
ºi ea "progreseazã" în felul ei din
simplul motiv cã oamenii au po-
sibilitãþi financiare mai bune,
puterea de cumpãrare creºte ºi
sursele de finanþare sunt dispo-

nibile. Când sunt bani se produ-
ce ºi noncalitate pe mãsurã. Ma-
rile oraºe sunt într-un moment
în care se vede tot mai tare cã
nu ºi-au rezolvat problemele
fundamentale din timp ºi cu
consecvenþã ºi aceasta creºte
tensiunea în construcþii.

Reporter: Cât de mult con-
tribuie proiectele de smart
city la crearea arhitecturii din
þara noastrã?

ªerban Þigãnaº: Aº spune cã
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nu contribuie deloc. Ca multe
alte aspecte care þin de tehnolo-
gie, s-a creat o modã adoptatã
la nivel de administraþii care nu
joacã un rol substanþial încã în
gestiunea urbanã. Arhitectura
rãspunde cerinþelor clienþilor,
care în România nu sunt încã
pregãtiþi sã plãteascã tehnolo-
giile avansate ºi calitatea în mod
curent. Vorbim ºi de excepþii,
care existã, bineînþeles.

Reporter: Unde se aflã þara
noastrã pe harta europeanã a
arhitecturii?

ªerban Þigãnaº: Þara noastrã
se aflã dintotdeauna ºi rãmâne
în Europa de est. Aceasta este
mai avansatã decât Balcanii în
ultima perioadã, pentru cã bunã
parte din Balcani nu sunt în
Uniunea Europeanã, dar dacã
vor fi lucrurile se vor schimba.
Spre deosebire de Þãrile Baltice,
de exemplu, care au mizat pe ar-
hitecturã pentru a-ºi construi
identitatea de dupã eliberarea
din imperiul sovietic, România a
fost mai interesatã de alte
aspecte. Suntem la locul nostru,
avem arhitecturã la nivel euro-
pean ºi arhitecþi remarcabili, dar
aceºtia nu dominã piaþa ºi nici
nu sunt de regulã primii la care
se apeleazã pentru marile pro-
iecte. Nu e ceva neobiºnuit nici
la noi ºi nici aiurea.

Ca o concluzie, m-aº referi la
câteva evenimente ale anului
2021 care au celebrat arhitectu-
ra din România, respectiv pre-
miile Uniunii Arhitecþilor din
România ºi cele ale Ordinului
Arhitecþilor, din mai multe filia-
le. Acestea au adus în atenþia
profesiei ºi a publicului cele mai
valoroase lucrãri din ultimii ani.
Din punct de vedere al arhitec-
turii, România este în continua-
re neomogenã, existând poli cu
arhitecturã bunã ºi poli cu sur-
prize de bunã calitate.

Reporter: Mulþumesc!
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