
În încercarea de a scãdea cât mai
mult costurile de construcþie mulþi
beneficiari renunþã la urmãrirea
lucrãrilor de cãtre arhitect pânã la
finalizarea proiectului.
Supervizarea unui proiect de cãtre
arhitect, de la concepere ºi pânã la
realizarea efectivã, este la ordinea
zilei în alte þãri, mai puþin în
România. Nu numai cã sunt rare
cazurile în care se semneazã un
contract separat pentru asistenþã
de ºantier, dar nu existã nici o
culturã a plãþii pentru aceste
servicii.
Beneficiarii nu se gândesc cã
reducând costurile de proiectare,
de fapt, pierd foarte mult pentru
partea de execuþie, unde sumele
sunt mult mai mari.

Anumite greºeli în execuþie
pot fi evitate dacã arhitectul
urmãreºte lucrarea

Prin supervizarea fãcutã de arhitect
pot fi evitate greºelile pe care de
obicei le fac constructorii care
opteazã pentru soluþia cel mai uºor
de executat, nu cea mai corectã din

punct de vedere tehnic.
„Constructorii, ca toþi oamenii,
încearcã sã gãseascã soluþiile cel
mai uºor de executat ºi atunci evitã
sã facã lucrurile aºa cum le-au fost
date prin proiectul de detaliu. ªi nu
mai iese acelaºi lucru. Se face rabat
la calitate”, ne explicã arh. Cosana
Tudor, de la Pro Habitat 4D.
De asemenea, proiectantul dã
soluþii problemelor care pot sã
aparã în execuþie. El urmãreºte
executarea corectã a proiectului, în
special pentru zonele care sunt mai
puþin vizibile. De foarte multe ori
sunt anumite zone care se acoperã
în timpul execuþiei cu materiale de
construcþie ºi nu mai pot fi
verificate ulterior, iar din acest
punct de vedere urmãrirea este
importantã.
În plus, anumite greºeli care pot
apãrea în execuþie sunt vãzute din
timp ºi evitate dacã proiectanþii îºi
urmãresc lucrarea. Intervenþia
ulterioarã poate fi mult mai
costisitoare pentru beneficiar sau
constructor.
Arh. Emilia Þugui, de la Positif

Concept, menþioneazã cã ºi la
construcþiile noi, dar în special la
intervenþiile pe construcþii
existente apar mici probleme: fie
nu s-a executat ceva corect, fie
existã niºte probleme neprevãzute
cauzate de execuþie sau în cazul
construcþiei existente sunt lucruri
care nu au putut sã fie vãzute
înainte de începerea proiectãrii. În
acest caz este nevoie de modificãri
sau completãri aduse în proiect.
„Se întâmplã de multe ori ca un
anumit lucru sã nu fie executat cum
trebuie ºi atunci trebuie modificat
în zona respectivã proiectul prin
dispoziþii de ºantier. Singurul care
este în mãsurã sã dea dispoziþiile de
ºantier este proiectantul, fie cã este
arhitect, inginer de structuri sau
inginer de instalaþii, în funcþie de
specialitatea respectivã. Un
diriginte de ºantier, de exemplu, nu
poate da aceste dispoziþii de
ºantier, nu are dreptul sã aducã
modificãri în proiect”, adaugã arh.
Emilia Þugui.
Arhitectul ca profesie are un rol de
coordonator, de viziune de

ansamblu asupra întregului. El are
în minte imaginea finalã a
construcþiei ºi a paºilor care trebuie
parcurºi pentru a ajunge acolo.
Însã, angajarea arhitectului în
supervizarea executãrii proiectului
nu este neapãrat o garanþie a
succesului, subliniazã arh. Gabriel
Roºca, de la Cooplan. Aceasta
deoarece construcþia este un
sistem organic în care fiecare are
rolul lui, la fel de important ca al
celuilalt, iar arhitectul nu poate
suplini controlul care trebuie sã
existe la fiecare nivel pe ºantier, de
la muncitor, ºef de echipã, maistru,
inginer etc.
Este important ca rolurile sã fie
recunoscute ºi asumate, iar aici
clientul, în calitate de „omul cu
banii”, are un rol decisiv adeseori. El
impune ordinea sau haosul, dupã
propria înþelegere, mai spune arh.
Gabriel Roºca.
Arhitectul trebuie în primul rând sã
fie prezent pe ºantier. O prezenþã
tehnicã, nu doar formalã. Sã
cunoascã echipele de constructori,
ierahiile ºi competenþele existente
pe ºantier, ºi apoi sã comunice
constructiv ºi eficient.
Ce urmãreºte arhitectul: începând
de la gabaritul constructiei, de la
cele mai elementare lucruri, de la
dimensiuni, cotele constructiei,
pânã la detaliile tehnice care
înseamnã nu neapãrat lucruri de
aspect, ci lucrurile funcþionale, o
hidroizolaþie sau un detaliu de
acoperiº. Primordiale sunt toate
punctele unde o construcþie poate
sã aibã probleme de funcþionare.
Bineînþeles cã dacã existã o
anumitã viziune formalã, atunci ea
trebuie sã fie urmãritã de la bun
început, trebuie prevãzutã o
anumitã succesiune ºi anumite
lucrãri pregãtitoare care trebuie
fãcute la momentul lor ca sã nu se
ajungã în imposibilitatea de a mai
realiza, spre exemplu, cele mai
simple alcãtuiri de finisaje sau
treceri de la un material de finisaj la
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altul, menþioneazã arh. Gabriel
Roºca.
Arh. Gábor Tóthfalusi, Tektum
Arhitecturã & Artã subliniazã cã
participã la fazele obligatorii
structuristul, ºeful de proiect,
arhitectul: „Arhitectul e singurul
care ºtie ceea ce vrea, singurul
individ din tot amalgamul de
oameni care ºtie unde trebuie sã se
ajungã în proiect ºi numai prin
verificãri succesive de ºantier se
poate ajunge acolo. Nu-mi pot
imagina un proiect în care noi ca
arhitecþi sã nu asistãm. Sunt
proiecte unde asistãm mai mult,
sunt proiecte unde asistãm mai
puþin, dar nu existã proiect în care
sã nu fim prezenþi, cel puþin la
fazele obligatorii. Sunt ºi proiecte
unde suntem prezenþi pânã la
ultimul cui”.

Detaliile de execuþie nu sunt
reglementate

În legislaþia româneascã existã mai
multe breºe, crede arh. Lilian
Captari de la Urban Office, pentru
cã supervizarea proiectului nu
poate fi fãcutã dupã un proiect în
faza de PAC, care este doar un
extras din proiectul tehnic.
Supervizarea construcþiei se face
dupã proiectul în fazele de
execuþie. Detaliile de execuþie nu
sunt reglementate, nu existã
specificaþii clare ce trebuie sã
conþinã. “Este foarte greu sã te
pricepi sã faci detalii de execuþie,
pentru cã necesitã pe lângã
educaþia de arhitect, un training
special mãcar doi - trei ani într-o
firmã care are ºantiere deschise ºi
sã poþi sã te confrunþi cu
problemele de pe ºantier. Din cauza
lacunelor legislative nu este foarte
bine plãtitã urmãrirea de ºantier,

practic este cel mai prost plãtitã.
Oamenii vor un proiect pentru
autorizaþie ºi cu asta basta. Dar tu
nu poþi sã obþii rezultate fãrã
detalii. Calitatea construcþiilor are
de suferit din aceastã cauzã. Este o
breºã, arhitectul ar trebui în
principiu sã-ºi urmãreascã proiectul
de execuþie. Dar nu este bine plãtit
sau nu este plãtit deloc. Unele
birouri de arhitecturã, cum este ºi al
nostru, fac urmãrirea de ºantier,
încearcã sã o negocieze pe piaþã, sã
le explice clienþilor cã au nevoie de
ea”.
Arh. Lilian Captari adaugã cã, în
urmãrirea de ºantier, este periculos
faptul cã la noi nu se face distincþia
între proiect de execuþie ºi execuþia
în sine. Deseori se încearcã tragerea
la rãspundere a arhitectului pentru
o proastã execuþie. Însã arhitectul
nu are cum sã garanteze buna
execuþie.
„De aceea, aºa-numita surveillence
este în spaþiul anglo-saxon foarte
bine definitã. Acelaºi diriginte de
ºantier nu este cineva angajat doar
temporar ca sã treacã fazele de
execuþie, ci este legat strict de
creditarea ºi finanþarea proiectului.
La fel ºi quantity surveillence, care la
noi nu existã. La noi arhitectul face
lista de cantitãþi. Nicãieri în spaþiul
occidental nu se întâmplã aºa ceva.
Quantity surveillence sau
supraveghetorul listelor de cantitãþi
este o profesie separatã. La noi
asta o face tot arhitectul în valoarea
aceloraºi bani contractuali. E
incorect”, precizeazã Lilian Captari.

Diriginþii de ºantier sunt luaþi
pentru ºtampilã

Arhitectul cunoaºte cel mai bine
proiectul ºi este în mãsurã sã ia
decizii în cazul în care apar fie

neconcordanþe, fie ceva nu s-a
executat conform proiectului, fie
nu a fost suficient de bine detaliat.
Lucrurile acestea nu pot fi detaliate
de dirigintele de ºantier. Dirigintele
verificã, în conformitate cu
autorizaþia de construire, calitatea
proiectului, precum ºi din punct de
vedere al normativelor ºi
respectarea proiectului tehnic.
Pe un diriginte de ºantier îl
intereseazã dacã materialele de
construire sunt omologate ºi dacã
se respectã legislaþia ºi nu coerenþa
ºi integritatea proiectului în sine.
„Fiecare dintre cei doi urmãreºte ºi
respectarea legislaþiei, dar un
diriginte de ºantier urmãreºte în
special partea legislativã ºi tehnicã,
iar un arhitect urmãreºte foarte
mult ºi coerenþa proiectului,
respectarea felului în care a fost
gândit un proiect ºi pãstrarea
calitãþilor arhitecturale ale
proiectului. Conform legislaþiei,
este obligatorie prezenþa
proiectanþilor la fazele
determinante într-un proiect.
Pentru ingineri, poate însemna de
exemplu când se toarnã betonul
pentru fundaþie. Acest lucru nu
echivaleazã însã cu urmãrirea
lucrãrilor de ºantier. Nu este
suficient”, subliniazã arh. Emilia
Þugui.
Arh. Cosana Tudor adaugã cã un
diriginte de ºantier este inginer ºi
urmãreºte calitatea materialelor
puse în operã ºi modul în care au
fost puse de cãtre constructor la
partea de structurã, zidãrie ºi
instalaþii. La partea de finisaje nu
este capabil sã facã aºa ceva, numai
arhitecþii pot face asta.
Arh. Lilian Captari considerã cã
dirigintele de ºantier este un om
mai slab pregãtit decât un arhitect

ºi chiar decât un inginer proiectant
sau un inginer de structurã. „El are
o anumitã educaþie ºi o anumitã
responsabilitate. În România,
dirigintele de ºantier este luat doar
ca sã treacã niºte faze ºi sã punã
ºtampila, pentru o sumã derizorie.
Dirigintele de ºantier trebuie sã-l ai,
dar n-avem la ce sã-l folosim. Mulþi
dintre ei sunt foarte slab pregãtiþi,
ori sunt bãtrâni sau nu mai lucreazã
ºi doar pun ºtampile. Eu am vãzut
foarte mulþi incompetenþi ºi doar
recent am vãzut câþiva care sunt
destul de buni ºi care înþeleg ºi
partea de detalii de arhitecturã.
Existã un mic progres, dar nu este
aºa cum ar trebui sã fie”.
Arh. Gabriel Rosca vede relaþia
dintre arhitect ºi dirigintele de
ºantier ca pe o colaborare ºi
susþinere reciprocã. Atât dirigintele
de ºantier, cât ºi arhitectul sunt
reprezentanþii tehnici ai clientului.
Însã, aceastã poziþie este esenþial
sã fie una independentã – nu poþi
verifica situaþii de lucrãri/de platã
ale constructorului dacã eºti
angajatul lui, formal sau informal
(comisioane, ajutoare financiare,
ºpagã), crede arh Roºca.

Asistenþa tehnicã nu este
plãtitã suficient sau deloc

În funcþie de înþelegerea cu
beneficiarul, arhitectul face periodic
vizite pe ºantier ºi verificã dacã s-au
respectat prevederile din proiect,
dacã materialele sunt puse corect
în operã, dacã sunt materialele de
construcþie recomandate în
proiectul respectiv, dacã respectã
standardele de calitate.
În general, serviciile de urmãrire de
ºantier sunt ofertate separat,
pentru cã la noi practica nu include
ºi partea de urmãrire de ºantier din
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partea arhitecþilor. În mod normal
8% ar fi valoarea de proiectare ºi
asistenþa tehnicã pentru o locuinþã
individualã, dar în România nu
plãteºte nimeni atât. Dacã o casã
costã 100.000 de euro, e rarisim sã
fie cineva dispus sã plãteascã 8.000
de euro sau 10.000 de euro pentru
proiectare ºi asistenþa tehnicã, deci
ºi partea de urmãrire a lucrãrii.
Acestea sunt costuri separate faþã
de proiectarea propriu-zisã ºi sunt
plãtite fie lunar pe perioada
executãrii lucrãrilor de construire,
fie pe vizite, o platã pentru fiecare
vizitã în parte, în funcþie de cum se
înþeleg beneficiarii ºi proiectanþii.
Suma poate porni de la câteva sute
de euro pe lunã ºi în general sunt
prevãzute douã vizite pe ºantier,
douã zile pe sãptãmânã. Costurile
depind de complexitatea lucrãrii, de
amplasament - dacã este în
localitate sau în afarã etc.
„Sunt mai mulþi factori care
influenþeazã costul, dar prin sumele
acestea se pot salva pentru execuþie
– unde vorbim de cu totul alte sume
- valori importante din investiþie”,
precizeazã arh. Emilia Þugui.
Arh. Cosana Tudor spune cã dacã
sunt în acelaºi oraº, preþurile sunt
între 50-100 euro per vizitã, însã
totul depinde de cât de complexã
este lucrarea: „Nu poþi sã obligi un
beneficiar sã te plãteascã sau sã

aibã în contract urmãrirea ºantierului.
Contractul se face în trei etape:
proiectul de autorizare, proiectul
de detaliu ºi urmãrirea de ºantier.
Sigur cã ar fi bine sã îºi ia arhitectul
lângã el, dar sunt puþini cei care îºi
permit sã plãteascã arhitectul ºi se
bazeazã pe constructor. ªi normal
cã iese altceva”.
Arh. Gábor Tóthfalusi de la Tektum
Arhitecturã & Artã considerã cã nu
numai arhitectul, ci ºi structuristul ºi
instalatorul ar trebui sã participe la
asistenþa de ºantier în afara fazelor
obligatorii. „Conform legii,
asistenþa de ºantier se plãteºte
undeva în jur de 1-1,2% din costurile
de construcþii montaj ale unei
clãdiri. E foarte greu de stabilit,
depinde de contract, se poate
contracta zi de lucru efectiv de
ºantier. 1-1,2% ar fi o valoare doritã,
cerutã, dar sigur aici intervine
factorul economic”.
Urban Office lucreazã cu firme de
management ºi încearcã sã gãseascã
un contract comun ca sã se poatã
urmãri execuþia, dar nu de arhitect.
„Arhitecþii vin la faze determinante
ºi când sunt interesaþi de anumite
lucrãri care trebuie fãcute neapãrat.
În mare parte nu sunt plãtiþi ºi nici
nu vor clienþii sã îi plãteascã.
N-avem cultura construcþiilor ºi a
lucrului bine fãcut. Ducem o luptã
de convingere în care încercãm sã

le arãtãm asta. Noi urmãrim
ºantierul, dar asta nu e în contract,
este la bunul simþ. Urmãrim din
pasiune pentru profesie. Ar fi bine
sã fie prin contract, dar nu am aºa
ceva”, menþioneazã arh. Lilian
Captari de la Urban Office.
Arh. Cosana Tudor, de la Pro
Habitat 4D, precizeazã cã oamenii
trebuie sã înþeleagã cã dacã dau
banii unui arhitect o sã-i coste mai
puþin decât sã plãteascã greºelile
unui constructor: „Nu ºtiu cum aº
putea sã conving un client care
considerã cã vrea cel mai ieftin, cel
mai repede ºi ceva care nu
conteazã, doar niºte schiþe ºi nu dã
doi bani pe un arhitect. Pentru
omul ãla nici nu mai meritã sã mã
duc pe ºantier”.
În prezent, arh. Cosana Tudor are în
urmãrire de ºantier o locuinþã, dar a
fãcut urmãrire de ºantier zi ºi
noapte ºi pentru un mall.
Arh. Lilian Captari, Urban Office,
spune cã beneficiarii nu sunt foarte
încântaþi sã plãteascã mai mult
decât tariful de proiectare al
arhitecþilor: „N-am nici un contract
în care mi s-a plãtit asistenþa
tehnicã pe ºantier. Atât timp cât nu
e în contract, este practic imposibil
ca arhitecþii sã aibã urmãrire de
ºantier. Cred cã mai mult de 80% -
am lucrat foarte multe proiecte
dupã alþi arhitecþi - nu-ºi fac nici un

fel de proiect de execuþie ºi nici un
fel de urmãrire a acestui proiect.
Proiectul de execuþie, cu detaliile
de execuþie, este mai greoi decât
proiectul pentru autorizaþie în sine
ºi ocupã cam maxim 25% din
bugetul întregului proiect. Cine vrea
sã-ºi cheltuie mai mult timp pentru
asta? Mulþi arhitecþi nu l-au integrat
ºi clãdirile nu ies cum trebuie. În
proiect e una, în realitate e alta,
deoarece constructorul nu se poate
descurca cu geometria arhitectului,
dacã nu e detaliatã. Practic,
constructorul interpreteazã. E o
muncã grea sã urmãreºti execuþia.
Nu se înþelege ºi atunci arhitectul
nu e inclus în partea asta. Deseori,
plata pentru aceastã urmãrire de
ºantier nici nu se face. S-a întâmplat
în crizã, de pildã, multe clãdiri nu
s-au terminat ºi urmãrirea de
ºantier n-a fost plãtitã multor
arhitecþi”.
Pe beneficiar îl costã timpul pe care
îl petrece arhitectul pe ºantier. În
general, spune arh. Gabriel Roºca,
luãm în calcul minim douã sau trei
vizite sãptãmânale de ºantier.
Costurile sale sunt constituite din
timpul petrecut pentru vizita de
ºantier ºi din cheltuielile de
deplasare.
Pentru client întrebarea se pune de
ce sã-l plãteascã pe arhitect sã
urmãreascã execuþia proiectului.
Justificarea - considerã arh Gabriel
Roºca - este datã de faptul cã din
greºeli de execuþie sau lipsa
planificãrii execuþiei pot uºor sã fie
consumaþi banii pe care i-ar investi
beneficiarul în urmãrirea
ºantierului. Sau poate chiar sã
rateze construcþia.
Este ºi o chestiune de disciplinã
financiarã atât din partea clientului,
cât ºi din partea arhitectului, legatã
de controlul costurilor. ”ªi, de
multe ori, pur ºi simplu nu existã
cultura pentru asta. Începem, apoi
vedem noi – cam aºa e de obicei. La
investiþiile publice este diferit,
fiindcã acolo faci o estimare a
costurilor în studiul de fezabilitate
ºi o estimare mai exactã în proiectul
tehnic”, mai spune arh Gabriel
Roºca. ªi menþioneazã: “în
majoritatea proiectelor noastre
suntem angajaþi distinct ºi pentru
urmãrirea ºantierului. În general,
urmãrim toate proiectele noastre
aflate în execuþie, ca obligaþie
normalã ºi legalã a arhitectului.”n
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