
Arhitectul i-ar fi cu siguranþã de mare folos
beneficiarului ca partener profesional pânã la
finalizarea lucrãrilor, dacã ar face mai mult decât
Documentaþia Tehnicã pentru Autorizarea de
Construire (DTAC).
De regulã, arhitectul este angajat de beneficiar sã
elaboreze documentaþia DTAC, ce include
proiectele de arhitecturã, de structurã ºi instalaþii.
Aceste proiecte cerute pentru eliberarea
autorizaþiei de construire sunt, de fapt, niºte
extrase din proiectul tehnic. Proiectele DTAC nu
vor asigura niciodatã documentaþia pentru
construire. Ele sunt doar documentaþii minimale
obligatorii pentru relaþia cu autoritãþile.
Proiectarea la faza DTAC înseamnã, de fapt,
numai 10 - 15% din munca pe care trebuie sã o
facã un arhitect.
Mai departe, în afara acestor cerinþe uzuale,
arhitecþii trebuie sã facã Documentaþia tehnicã
(DTH) - care include toate proiectele la nivel
mult mai amãnunþit, precum ºi Detaliile de
Execuþie (DDE). Abia aceste date oferã
constructorului documentaþia completã pentru
realizarea proiectului, un fel de „business plan”
pentru construcþia imobilului. Altfel, în lipsa DTH
ºi DDE, constructorul trebuie sã improvizeze sau
sã completeze dupã propria inspiraþie detaliile
care lipsesc.
O altã etapã fireascã o reprezintã proiectul As-Built,
care se realizeazã pe parcursul executãrii
construcþiei ºi actualizeazã post-construire
documentaþia tehnicã în conformitate cu realitatea
de pe ºantier. Aceasta pentru cã pe întreaga
derulare a procesului de executare a lucrãrilor
intervin modificãri fireºti ale conceptului iniþial –
dorinþe suplimentare ale beneficiarului, situaþii
neprevãzute, detalii lipsã din proiectul iniþial, greºeli.
O documentaþie importantã în procesul de
ridicarea a unei construcþii ºi care ar trebuie sã
fie realizatã de arhitect este proiectul de
exploatare a clãdirii. Acesta trebuie sã includã
informaþiile necesare beneficiarului ca sã îºi
planifice cheltuielile viitoare cu întreþinerea
clãdirii. De exemplu, în funcþie de calitatea
materialului ºi a punerii lui în operã când ar trebui
înlocuit parchetul, sau uºa de la intrare, sau
schimbate instalaþiile, ori refãcute zugrãvelile.

„Preþul cel mai mic” – un criteriu periculos dupã
care se face achiziþia – ar fi evitat de beneficiari
dacã specialiºtii le-ar furniza de fiecare datã
scenariul de exploatare ºi costurile de utilizare.
Proiectele de exploatare a clãdirilor ar contribui
cu siguranþã la creºterea calitãþii ºi eficienþei
construcþiilor.
Dacã am adãuga 40% peste „aparent- preþul cel
mai mic” pentru realizarea unei construcþii vom
obþine o economie de 80% la costurile de
exploatare. Ar fi un foarte bun argument la
negocieri „preþul cel mai mic, în exploatare” !
Din nefericire, exploatarea unei construcþii
implicã un numãr atât de mare de factori, încât
uneori este descurajant sã îi iei în calcul, mai ales
în cazul unei case.
Beneficiarul nici nu ºtie, de regulã, ce poate face
arhitectul în plus faþã de obligaþiile legale. De
aceea îi va fi greu sã înþeleagã de ce o platã de
6.000 de euro pentru un arhitect care sã
supervizeze întregul proiect este mult mai
avantajoasã decât un cost al proiectãrii de 800
-1.000 euro (pentru o casã pe pãmânt de 120 mp,
de exemplu - disponibilã rapid pe internet).
Numãrul arhitecþilor ar fi insuficient, dacã ei ar ºi
monitoriza realizarea proiectelor lor pânã la faza
de recepþie. Abia atunci ar avea ocazia sã îºi
manifeste misiunea în toatã complexitatea ei ºi
ar fi plãtiþi ºi foarte bine.

Costuri de exploatare care trebuie luate
în calcul de beneficiari

O serie de costuri care apar în perioada de
exploatare a clãdirii sunt generate de economiile
fãcute iniþial când anumite lucrãri au fost
executate cu materiale ºi manoperã ieftine.
De exemplu, o mansardã construitã în anii 1995 –
2010 este termoizolatã cel mai frecvent prin
aplicarea în grosimea acoperiºului a unui strat de
10 cm de vatã mineralã de sticlã (cu sau fãrã
aluminiu sau alt strat barierã de vapori), iar
interiorul se definea cu un strat de gips-carton.
Din experienþa proprie beneficiarii învaþã cã
recomandãrile de “minim” ar trebui aplicate la
“cel puþin dublu”. Adicã, izolaþia ar trebui sã fie
într-un strat de 20 cm ºi douã straturi de gips-car-
ton (este esenþial ca acest strat sã confere ºi o
minimã inerþie termicã).
Realitatea este, însã, cã beneficiarul a plãtit iniþial
numai pe jumãtate, dar apoi în mansardã vara
este cald ºi iarna este frig, apar infiltraþii de la
condens necontrolat, trebuie fãcute reparaþii. ªi
mai ales, dacã nu creºte calitatea lucrãrilor,
aceste reparaþii vor fi necesare de mai multe ori.
Beneficiarul trebuie sã fie informat de cãtre
arhitect care sunt costurile ce pot apãrea în
cazul unui anumit tip de hidroizolaþie a
subsolului, de exemplu. Soluþiile de hidroizolare
sunt mai scumpe, mai ieftine, cu garanþii, fãrã
garanþii. Dacã beneficiarul opteazã pentru una
dintre ele trebuie sã ia în calcul ce presupune
aceasta ulterior, pe durata de viaþã a clãdirii.
În cazul piscinelor se fac probe de etanºeitate,
dar în cazul caselor, nu.
Un alt cost care apare pe perioada exploatãrii, în
cazul construcþiilor industriale sau al birourilor, ºi
care ar trebui fãcut cunoscut beneficiarului este
cel presupus, de exemplu, de protecþia la foc cu
vopsea termospumantã a unei structuri metalice
aparente.
Beneficiarii trebuie sã ia în calcul cã aceastã
vopsea, conform specificaþiilor producãtorilor, ar
trebui reaplicatã la 10 ani. Existã situaþii în care,
din cauza utilizãrii improprii a spaþiului, vopseaua
ºi-a pierdut în 6 ani calitãþile de reacþie la foc.
Fãrã aceastã revopsire, în caz de incediu se
poate pierde asigurarea.
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Revopsirea implicã nu numai cheltuiala cu
vopseaua propriu zisã, dar înseamnã ºi costuri cu
curãþirea structurii sau oprirea/încetinirea
activitãþii în spaþiile respective.
În situaþia aplicãrii unor astfel de protecþii
beneficiarul trebuie sã fie informat foarte clar
care sunt obligaþiile lui pe parcursul duratei de
viaþã a clãdirii ºi ce costuri presupune
îndeplinirea acestora.

A pune în operã lucrãri de construcþii –
o aventurã

Calitatea slabã a lucrãrilor de construcþie este
cauzatã ºi de lipsa de calificare. Forþa de muncã
este slab pregãtitã, prost plãtitã ºi iresponsabilã.
Ca urmare, punerea în operã este defectuoasã.
Atât de gravã este situaþia încât agenþii imobiliari
se confruntã tot mai des cu cereri de genul „caut
apartament construit între 1977 ºi 1989”.
Ce era diferit atunci faþã de vremurile de acum ?

Frica indusã de cutremurul din 1977 a schimbat
normativele ºi controlul profesional care
impunea rigoare atât în proiectare, cât ºi în
execuþie. Nimeni nu îºi lua salariul dacã arhitectul
nu semna la sfârºitul lunii situaþiile de lucrãri.
Beneficiarul trebuie sã gândeascã pe termen
lung ºi sã înþeleagã complexitatea procesului de
construire, dar ºi tot ce urmeazã pe parcursul
utilizãrii construcþiei.
Un arhitect plãtit cu 6000 de euro (care sã fie
reprezentantul profesional al beneficiarului pe
toatã durata ºantierului) în loc de 500 de euro
(sã rezolve numai DTAC), poate aduce economii
beneficiarului de 20-30.000 de euro la o investiþie
de circa 100.000 de euro. Aceºti bani sunt cel mai
frecvent pierduþi puþin câte puþin, în sume mici,
punctual, la achiziþii de diverse materiale, greºeli
care trebuie remediate, etc. Toate astea pentru
cã beneficiarul nu are pregãtirea necesarã sã
înþeleagã lucrurile în ansamblu.
Vânzãtorii de materiale ºi servicii sunt
preocupaþi de profiturile lor, nu de câºtigul
clienþilor. În plus, de cele mai multe ori primeºti
ceea ce ceri ºi puþini vânzãtori pot sã dea o
soluþie corectã fãrã sã ºtie proiectul în ansamblu,
oricât de bine intenþionaþi ar fi.
Casa presupune atât costuri de proiectare ºi

construcþie, cât ºi costuri de exploatare.
Profesioniºtii pot da sfaturi avizate în privinþa
achiziþiei de produse ºi servicii analizând atât
costurile de cumpãrare, cât ºi pe cele ulterioare
pe parcursul existenþei casei.
Notorietatea unui produs nu înseamnã cã este
de calitate, ci doar cã multã lume a auzit de el.
Profesioniºtii îþi pot spune dacã meritã sau nu sã
dai banii pe el.
Un termosistem, un ºemineu, o uºã – sunt detalii
în procesul de construcþie. Însã, profesioniºii pot
face calcule de eficienþã care sã arate cât costã în
realitate produsul respectiv þinând cont ºi de
costurile lui de exploatare. n
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