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În cadrul unui PROIECT COMPLEX 

existã nevoia de proiectare în 
detaliu a pãrþii de ARHITECTURÃ DE 

INTERIOR a proiectelor, atât din punct 

de vedere tehnic cât ºi estetic, în 

cadrul unor echipe complexe sub 
îndrumarea arhitectului ce sem-
neazã întregul proiect.

NU TOATE PROIECTELE SUNT 
COMPLEXE (construcþii de la zero, 
reabilitãri structurale, intervenþii pe 
monumente…). Arhitectul specializat 
în arhitecturã de interior ar trebui sã 

poatã parcurge singur întregul 
proces proiectare – autorizare – 
asistenþã execuþie, fãrã sã apeleze 

la semnãtura de complezenþã din 
partea altui arhitect.

Amenajãrile/arhitectura de interior 
genereazã nevoia de pregãtire 
profesionalã la nivel înalt, însã 

au acces la astfel de proiecte ºi 
decoratori, designeri, absolvenþi de 
c u rs u r i  d e  s c u r tã  d u ratã  º i  
neprofesioniºti.
În contextul profesional actual 

existã o piaþã pentru specializarea 

Arhitecturã de Interior.

Propunere 
Arhitectul
de Interior

Crearea secþiunii Arhitecþi de 

Interior în Tabloul Naþional al 

Arhitecþilor - Relaþie de incluziune 

(Art.37, L 184/2001)

Drept de semnãturã fracþionat 

pentru arhitecþii de interior utilizabil 

în cazul proiectelor care fac referire 

DOAR la partea de interior a unei 

clãdiri sau la construcþii provizorii.  

(Art.11 (1) ºi (4), L 184/2001)

dã drept de construire de la zero 
(excepþie: construcþii provizorii)

restricþioneazã drepturile 
arhitectului

afecteazã exteriorul clãdirii

! Lucrãri de arhitecturã de interior

! Schimbarea de destinaþie 

! Lucrãri de modificare aferente 
interioarelor

Asumarea responsabilitãþii strict pentru partea 
de arhitecturã de interior a unui proiect



Definiþia profesiei
Calificat prin educaþie, experienþã ºi competenþe 

aplicate, Arhitectul de Interior îºi asumã 

urmãtoarele responsabilitãþi:

identificarea, cercetarea ºi rezolvarea creativã a 

problemelor ce þin de funcþionarea ºi calitatea 

ambientului interior cu scopul de a creºte calitatea 

vieþii ºi a proteja sãnãtatea, siguranþa, bunãstarea ºi 

mediul public

luând în considerare legile ºi normativele în vigoare 

arhitectul de interior presteazã servicii referitoare la 

spaþiul interior, inclusiv de funcþionalizare (programe 

de arhitecturã), analiza proiectãrii, planificarea 

spaþiului, esteticã ºi urmãrirea de ºantier, utilizând 

cunoºtinþe specializate de construcþie de interior, 

sisteme constructive ale clãdirilor ºi componentele 

lor, reglementãri în construcþii, echipare, materiale ºi 

mobilare

 pregãteºte scheme, desene ºi documentaþii ºi 

coordoneazã proiectarea spaþiului interior, inclusiv a 

specialitãþilor care concurã la realizarea acestuia, 

utilizând propriul talent creativ ºi bazându-se pe un 

fundament interdisciplinar de cunoºtinþe, atât de 

specialitate, cât ºi din tehnologie, artã, economie, 

psihologie ºi sociologie. 
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! Absolvent de învãþãmânt universitar de 5 ani         

(Licenþã + Master)

! Diplomã de ARHITECT DE INTERIOR

Pregãtire
Arhitectul de Interior


