Ordinul Arhitecţilor din România & Uniunea Arhitecţilor din România vă invită la

Balul Arhitecţilor din România
Balul Arhitecţilor este un eveniment anual care celebrează arhitectura, este totodată o
tradiție de peste un secol, lansată în 1891, anul înființării primei Societăţi a Arhitecţilor.
În timp, dincolo de a fi un eveniment social ce reunește peste 400 invitați, arhitecți și
personalități, Balul Arhitecților a devenit și un prilej de punere în legătură a arhitecturii
cu teme contemporane. Criza financiară şi semnul ei cel mai lizibil, banii, sunt tema
ediției din acest an a conferinței profesionale a O.A.R., organizate la Timișoara.

Conferința Arhitectura și banii
În contextul evoluției economiei globale, piața construcțiilor şi, odată cu ea, piața
serviciilor de arhitectură s-au modificat substanțial. Între 2008 şi 2012, în România,
acestea s-au contractat cu jumătate din valoarea iniţială. Însă, dincolo de contractarea
sau expansiunea acestui domeniu, în ecosistemul financiar se află valoarea generată
sau irosită în exercitarea
zilnică
profesiei de arhitect. Cuantumul potenţial sau real alTranslate
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pieţei serviciilor de arhitectură depinde de ceea ce cred investitorul şi clientul, pe de o
parte, şi administraţia publică, pe de alta, că merită investit în arhitectură. Măsura în
care permitem arhitecturii să genereze plusvaloare depinde de locul pe care i-l
acordăm pe scara de valori comună şi de rezultatul urmărit: creşterea profitului,
creşterea calităţii vieţii, creşterea productivităţii angajaţilor, diminuarea costurilor pe
termen lung, salvarea mediului, educaţia copiilor, valorificarea patrimoniului natural şi
construit. Despre valoarea adăugată pe care o poate genera arhitectura, despre efortul
necesar în acest sens şi rezultatul dorit vă invităm să discutăm în cadrul conferinţei
profesionale "Arhitectura şi banii", alături de invitaţii noştri:
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