Codul deontologic al profesiei de arhitect
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
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Am reconsiderat codul deontologic al profesiei de arhitect din prisma unor factori ce modifică statutul
profesiei în întreaga Europă în ultimul deceniu. Două elemente au fost de interes:
a) rolul arhitectului în general în europa
b) rolul arhitectului liber profesionist cu sau fără drept de semnătură pe piaţa serviciilor de
arhitectură din Europa
Trecerea de la o profesie mandatată de stat cu responsabilitatea faţă de interesul public, dar în
acelaşi timp protejată din punct de vedere economic şi statutar prin acordarea privilegiului de
exploatare unică a pieţei serviciilor de arhitectură, către una din multe alte profesii pe o piaţă
deregulată în urma directivelor europene, în care serviciile de arhitectură sunt prestate de societăţi
comerciale conform codului CAEN, prin arhitecţi angajaţi sau contractaţi ce proiectează lucrări sau şi
le însuşesc conform legii, a constituit o transformare profundă a profesiei de arhitect în multe ţări
europene.
Această dereglementare are următorul efect: Arhitectul ca şef de birou şi liber profesionist
independent din punct de vedere economic are o concurenţă necunoscută până acum. O concurenţă
adesea mai productivă, mai organizată şi ca atare mai ieftină, dar adesea şi sub standardele minime
ale conduitei etice, neunitară şi ca urmare netransparentă pentru client, deficitară din punct de vedere
al valorilor profesionale şi a înţelegerii acestora.
Codul asigură standardele profesionale şi etice pentru toţi membrii Ordinului, garantând astfel calitatea
şi integritatea arhitectului în faţa societăţii. El poate fi, cu condiţia aplicării sale, un instrument şi un
bonus de încredere pe care alţi prestatori de servicii de arhitectură nu îl au la dispoziţie decât prin
intermediul arhitecţilor angajaţi.
APLICABILITATEA
• codul se aplică tuturor membrilor Ordinului cu posibilitatea de sancționare disciplinară ce
decurge de aici, ce se ia la momentul obținerii DdS sau după obținerea DdS
ROLUL CODULUI
1. crearea unui codex de reguli care să acopere aspectele vieții profesionale
2. asigurarea terților că profesia este reglementată, are mecanisme de asigurarea a calității
exercițiului profesional și are mecanisme de protecție a societății/interesului public/publicului
Codul se bazează pe PRINCIPII FUNDAMENTALE de conduită:
• care sunt general valabile pentru toți membrii ordinului și nu pot suferi alterații de conjunctură
• în baza cărora conduita arhtiectului poate fi evaluată
Codul formulează STANDARDE de conduită:
• care se aplică în relația cu clientul, societatea, colegi, Ordinul
• cere se aplică în exercițiul profesiei și în afara sa
• care definesc conduita onorabilă
Standardele se ating prin OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI1 cu scopul de a respectării:
• independenței și integrității profesionale
• onorabilității conduitei
• respectării adevărului, legii și interesului public
• competenței profesionale
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Codul prevede principii generale și fundamentale de conduită menite a asigura:
1. onorabilitatea
2. legalitatea
3. respectul adevărului
4. interesul public
În baza acestor principii arhitectul, arhitectul stagiar, arhitectul cu DdS, arhitectul conductor se va
achita de obligațiile ce rezultă din necesitatea de respecta standarde privind:
1. inegritatea, independenţa şi onorabilitatea
2. competenţa
3. asumarea misiunilor
4. dreptul de semnătură
5. aplicarea de onorarii şi tarife
6. dreptul de autor
7. încrederea clientului
8. confidenţialitatea clientului
9. interesul public
10. concurenţa onestă
11. corectitudinea faţă de colegi
12. respectul faţă de colegi
13. cooperarea cu Ordinul
după caz.

arh. Rudolf Gräf
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Toate survin în urma obținerii unui drept din partea statului Român – dreptul de a se numi arhitect, respectiv dreptul de
semnătură în urma stagiului, obținut de la Stat prin Ordin. Drept primit așadar ca urmare a acumulării unor cunoștințe în
Universitate și Stagiu precum și a onorabilități dovedite până la acel moment. Ca urmare arhitectul are o datorie față de stat și
societate. Arhitectul cu drept de semnătură are obligații suplimentare, dreptul de semnătură fiind asemenea unui credit de
încredere acordat arhitectului pe care acesta trebuie să l înapoieze permanent statului și societății sub forma independenţei,
integrităţii, competenţei profesionale.
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