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Acest titlu vã poate apãrea ca o lozincã, dar se
referã la o direcþie fundamentalã folositã în cele
mai multe þãri pe care le apreciem prin cultura
construirii pe care o deþin, dar care este ignoratã
în legislaþia ºi practica româneascã.
Arhitectura responsabilã este noua paradigmã
universal acceptatã ºi asumatã pentru ca mediul
construit sã capete calitatea necesarã pentru a
rãspunde schimbãrilor climatice, problemelor
socio-economice ºi situaþiei energetice.
Responsabilitatea înseamnã un bun echilibru
între soluþiile oferite pentru a dobândi
performanþele arhitecturii, care nu pot fi aceleaºi
în contexte diferite. Cine poartã
responsabilitatea pentru integrare, pentru întreg
ºi pentru armonizarea tuturor rãspunsurilor la
cerinþele pe care le avem de la construcþii?
Pe parcursul istoriei multimilenare a
construcþiilor aceastã responsabilitate a fost
încredinþatã arhitectului, înainte ca din
competenþele acestuia sã se dezvolte alte
profesii specializate, care se ocupã aprofundat
doar de anumite aspecte ale construirii.
Specializarea este caracteristicã dezvoltãrii
contemporane ºi evident soluþia pentru înaltã
performanþã, dar cu condiþia sã se pãstreze
mecanismele de asigurare a coerenþei
ansamblului.
Acest lucru este binecunoscut ºi practicat în
diferite moduri, dar puternic zguduit de disputa
pentru a controla procesul construirii în scopul
profitului financiar. În spatele acestei
transformãri se aflã ºi problema capacitãþii de
asigurare a responsabilitãþii. Aici apare acea
discrepanþã dintre sistemul românesc ºi cele
practicate în statele dezvoltate.
Douã sunt diferenþele pe care vã propun sã le
observãm. Prima este problema disipãrii
responsabilitãþii, a fragmentãrii ei ºi a dublãrii
sau chiar multiplicãrii aºa-ziselor responsabilitãþi
prin sporirea numãrului de responsabili ºi

n În majoritatea statelor europene nu
poþi practica profesia de arhitect dacã nu
eºti asigurat, pentru a se oferi astfel
protecþie consumatorilor, oricare ar fi ei.
În România nu se pune aºa problema.
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specializarea lor. Doar cã în aceastã problemã în
România încã se moºteneºte un sistem dezvoltat
în regimul comunist, prin care oamenii rãspund
faþã de partid, popor ºi stat ºi nu faþã de client,
proprietar ºi consumator. Acest sistem
presupune rãspunderea moralã ºi penalã
neacoperitã. Responsabilitatea este activatã
doar în situaþii foarte grave, catastrofice, dar
este complet ignoratã în cazul unor deficienþe
care nu produc victime sau daune majore.
Aceastã stare s-a consolidat ºi este una dintre
cauzele pentru care mediul construit românesc
suferã de lipsã de calitate.
Aþi auzit de cazuri în care dacã finisajele unei
construcþii se deterioreazã nejustificat sau dacã
instalaþiile nu funcþioneazã la parametri sã fie
cineva rãspunzãtor ºi sã acopere reparaþiile?
Cunoaºteþi cazuri în care anumite sisteme sau
materiale, deºi pe hârtie au garanþii specificate
de zece - cinsprezece ani, sã fie înlocuite dacã se
deterioreazã dupã, sã spunem, opt ani?
În România sistemul de asigurare a calitãþii
construcþiilor seamãnã cu capacitatea poliþiei ºi a
primãriilor de a asigura respectarea regulilor de
staþionare ºi parcare a autovehiculelor. Orice
sistem de control are nevoie de resurse pentru
funcþionare ºi acestea nu sunt asigurate, pe de o
parte, iar din alt punct de vedere, în România,
care este supusã presiunii politizãrii corupãtoare,
funcþionarea mecanismelor de control stã sub

semnul ineficienþei cvasitotale.
A doua diferenþã este în modul de acoperire a
riscurilor. Aceasta se face în general prin
sistemele de asigurãri. În majoritatea statelor
europene nu poþi practica profesia de arhitect
dacã nu eºti asigurat, pentru a se oferi astfel
protecþie consumatorilor, oricare ar fi ei. În
România nu se pune aºa problema. Nici statul nu
impune asigurarea ca o condiþie minimã în
favoarea clienþilor ºi nici aceºtia nu par a fi deloc
conºtienþi sau interesaþi sã cearã aºa ceva sau sã
atace responsabilii. Este fãrã îndoialã o problemã
de culturã a responsabilitãþii care necesitã o
adevãratã mutaþie, dacã vrem sã progresãm în
domeniul construirii.
În România se folosesc garanþiile, mai ales în
contractele publice, ca formã de acoperire a
riscurilor. Acest sistem nu este nici just ºi nici
eficace. Nu este just pentru cã onorariile trebuie
sã acopere eforturile pentru realizarea
obiectelor contractate, iar dacã procente din
acestea sunt reþinute un timp înseamnã cã
prestatorul nu primeºte ceea ce meritã pentru
efortul lui decât întârziat ºi fãrã a beneficia de
eventuale dobânzi sau posibilitatea de a investi.
Mai mult, sistemul de garanþii, care se limiteazã
la un anumit procent, pe la 5%, nu acoperã
eventuale daune care pot apãrea ºi exceda acest
plafon. Dacã mai adãugãm cã dupã lege
arhitectul rãspunde pe durata de viaþã a
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construcþiei, care de cele mai multe ori e mai
lungã decât a sa ºi cã antreprenorul doar pe
perioada de garanþie care e în general de 2 ani
(!), constatãm cã cei din categoria consumatori
sunt de fapt descoperiþi.
Modelele pentru un sistem mai echilibrat ºi
eficient, care conferã responsabilitãþi clare
corelate cu mijloacele de acoperire a riscurilor,
existã. Acestea atribuie arhitecþilor roluri clare în
raport cu clienþii lor. E adevãrat cã ºi în þãrile cu
tradiþie presiunile capitalului antreprenorilor pun
în pericol ºi transformã aceste sisteme, dar cheia
progresului general în construcþii þine ºi de felul
în care se va rezolva în viitor acest aspect
important.
Indiferent de modalitãþile în care vor evolua
soluþiile pentru problema responsabilitãþilor ºi
riscurilor, e nevoie sã discutãm ºi sã abordãm
problema ºi în România, altfel nu putem evolua
în ceea ce priveºte calitatea construirii, mai ales a
construcþiilor publice.
Puterea antreprenorilor, incultura administrativã
ºi a clienþilor, la care se adaugã corupþia, sunt
marile obstacole în calea schimbãrii unei stãri de
fapt. Totuºi antreprenorii valoroºi au interesul sã
nu fie concuraþi neloial ºi sã câºtige pe bazã de
performanþe ºi competenþã, eliminând costurile
ºi riscurile corupþiei. Ar trebui ca aceºtia sã
devinã cel mai important partener al arhitecþilor
în efortul pentru schimbare.
ªi arhitecþii au rolul lor nefast în degradarea

practicii profesionale prin refugiul în partea
conceptualã ºi neasumarea responsabilitãþilor. E
adevãrat, doar unii arhitecþi, dar din pãcate
destul de mulþi, nu sunt capabili sã contribuie la
progres, aºa cum în fiecare segment al construirii
existã forþe progresiste ºi forþe conservatoare.
În ceea ce ne priveºte pe noi arhitecþii avem o
misiune în interiorul profesiei ºi una în afarã. Cea
internã se referã la formarea arhitecþilor astfel
încât sã fim conºtienþi ºi capabili sã fim
responsabili în sensul evoluat al termenului ºi
adaptat noii paradigme a construirii. Cea externã
înseamnã cã avem nevoie sã colaborãm cu toþi
factorii construirii pentru a reinventa un alt
sistem complex, legal ºi practic, care sã ducã la o
culturã a construirii mult mai evoluatã.
Tot ce am spus pânã acum mã face sã
concluzionez cã, din pãcate, din punctul de
vedere al formãrii unei culturi a construirii
avansate, la nivelul celei occidentale, suntem
prin ceea ce facem acum, pe un drum înfundat.
Oricâte mici sau mai mari corecþii se încearcã prin
legi ºi norme, construcþiile din România refuzã
parcã sã dobândeascã un nivel mediu,
generalizat de calitate decentã pentru banii
investiþi ºi posibilitãþile tehnice disponibile. Asta
înseamnã cã trebuie resetat sistemul.
Problema cea mai mare e cã fãrã aceastã
conºtientizare, fãrã viziune ºi voinþa de a începe
aceastã schimbare importantã, activ, cu resurse
ºi multã înþelepciune, nu putem spera nimic

n În privinþa responsabilitãþii în România
încã se moºteneºte un sistem dezvoltat în
regimul comunist, prin care oamenii
rãspund faþã de partid, popor ºi stat ºi nu
faþã de client, proprietar ºi consumator.
semnificativ mai bun. Voinþa politicã e
nesemnificativã dar din pãcate indispensabilã.
Cauza este altã agendã a clasei politice, care a
ieºit la ivealã ºi este responsabilã pentru eºecul
general al României la toate capitolele, dar ºi
incultura în construcþii, purtatã cu falã de foarte
mulþi dintre cei implicaþi în afaceri cu construcþii,
construire sau administraþii.
Ce e de fãcut? Nu existã un antidot unic, o
poþiune magicã sau o formulã abracadabrantã! E
nevoie sã recunoaºtem eºecurile ºi starea, cu
multã luciditate criticã. E nevoie sã construim
cultura construirii în ºcoli ºi facultãþi ºi mai ales
postuniversitar, pentru cei care au roluri în
procesele complexe aferente. E nevoie sã
refacem altfel, just, pe bazã de responsabilitãþi ºi
recompense, tot procesul concepþiei, deciziei,
realizãrii ºi operãrii construcþiilor. O lume
întreagã se schimbã odatã cu dezvoltarea
proceselor concepþiei pe bazã de BIM (Building
Integrated Modelling), care începe sã fie adoptat
legal în zonele dezvoltate, dar despre asta, o altã
discuþie viitoare. n
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