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Studiul ACE: sectorul public îi abandoneaz ă pe arhitec Ńi? 
 

Bruxelles: 18 ianuarie 2010: Studiul trimestrial al  Consiliului Arhitec Ńilor din 
Europa (ACE) 1 privind impactul crizei economice asupra profesiei  de arhitect 
din Europa pare s ă indice faptul c ă profesia este abandonat ă de sectorul 
public. Studiul, realizat în decembrie 2009, demons trează că, în pofida 
angajamentelor luate la nivel european şi na Ńional referitoare la investi Ńiile din 
sectorul construc Ńiilor, se preconizeaz ă o diminuare semnificativ ă a fondurilor 
publice destinate construc Ńiilor. 
 
Potrivit Studiului ACE, arhitecŃii sunt în prezent mai pesimişti decât în orice altă 
perioadă a anului 2009 în ceea ce priveşte reluarea lucrărilor din sectorul public. 
Aceasta indică faptul că autorităŃile publice nu par a-şi respecta angajamentele de a 
creşte volumul fondurilor destinate renovării şi/sau construirii de clădiri pentru a ajuta 
economia europeană să depăşească criza economică actuală. De fapt, doar 16% 
dintre arhitecŃi speră să asiste la o creştere a comenzilor din sectorul public, faŃă de 
26% în septembrie 2009, ceea ce este în contradicŃie cu Planul european de 
relansare economică adoptat la sfârşitul lui 2008. În plus, aceasta nu concordă cu 
prioritatea afirmată de a pune accentul pe acest sector în combaterea schimbărilor 
climatice. 
 
Recentul studiu, al patrulea realizat de ACE în 2009, arată că, potrivit temerilor din 
octombrie 2009, profesia de arhitect ar putea încă să se confrunte cu cea mai 
sumbră perioadă a sa. 
 
La nivel global, ultimul studiu demonstrează că 41% dintre birourile de proiectare au 
concediat personal începând cu septembrie 2008 şi că 17% vor continua 
concedierile şi în următoarele luni. Imaginea generală rămâne pesimistă în privinŃa 
volumului de muncă anticipat pentru primul trimestru al lui 2010, întrucât doar 22% 
dintre birourile de arhitectură sunt optimiste în privinŃa creşterii volumului lor de 
muncă, în descreştere faŃă de 24% în septembrie 2009. Nivelul de aşteptare în 
privinŃa descreşterii volumului de muncă în următoarea perioadă rămâne acelaşi, 
33%.    
 
În domeniul locuinŃelor private, care reprezintă 45% din volumul lor de muncă, 16% 
dintre arhitecŃi sunt optimişti în privinŃa viitorului (acelaşi procentaj ca şi în septembrie 

                                                
1 Consiliul ArhitecŃilor din Europa (ACE) este organizaŃia europeană care reprezintă profesia de 
arhitect la nivel european. Sediul şi Secretariatul său se află la Bruxelles. ComponenŃa sa (în continuă 
creştere) o reprezintă OrganizaŃiile Membre, care sunt organismele naŃional reprezentative de 
reglementare şi profesionale ale tuturor Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), Statelor în curs 
de Aderare, ElveŃiei şi Norvegiei. Prin intermediul acestora, ACE reprezintă interesele a circa 480 000 
de arhitecŃi. Principala funcŃie a ACE este monitorizarea evoluŃiilor la nivelul UE, încercând să 
influenŃeze domeniile Politicii şi legislaŃiei UE cu impact asupra birourilor de arhitectură şi în general 
asupra calităŃii şi durabilităŃii mediului construit. 
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2009), iar 47% sunt pesimişti faŃă de volumul de muncă din viitor – în creştere faŃă de 
procentul de 44% din septembrie 2009. Nivelul de pesimism faŃă de domeniul 
sectorului comercial a crescut de la 53% la 58%, iar cel de optimism a scăzut de la 
12% la 10%. Comenzile din domeniul comercial reprezintă 23% din volumul de 
muncă al arhitecŃilor. 
 
ACE realizează trimestrial acest studiu on-line pentru a evalua impactul crizei 
economice asupra profesiei de arhitect din Europa şi va continua să-l desfăşoare, în 
încercarea de a prevedea sfârşitul crizei economice prin detectarea unei creşteri a 
nivelului de optimism şi a speranŃei arhitecŃilor de a asista la o sporire a volumului lor 
de muncă. Acest ultim studiu este probabil cel mai îngrijorător, întrucât profesia şi-a 
manifestat încrederea în angajamentele luate referitoare la investiŃiile publice şi la 
diferitele planuri de relansare intens mediatizate în 2009, angajamente care nu par a 
se materializa. 
 
Rezultatele ultimului studiu realizat în decembrie 2009 au fost compilate pentru a fi 
publicate şi au fost atent „cântărite”, pentru a garanta fiabilitatea statistică a acestora, 
cu toate că studiul are forma unui sondaj de opinie. 
 
Pentru mai multe informaŃii despre studiu vă rugăm să-l contactaŃi pe Adrian Joyce, 
Director ACE: 
 
adrian.joyce@ace-cae.eu 
 
Pentru a descărca o prezentare a rezultatelor studiului, accesaŃi: 
 
http://www.ace-cae.org/docs/aceinfo/overview/Fourth_Econ_Survey_Dec_09.pdf     
 
 
 
 
 

 
 


