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 Bienala Naţională de Arhitectură 2014 doreşte sa fie, aşa cum deseori perioadele de criză prilejuiesc, o 
şansă de reflecţie: o reflexie asupra valorilor fundamentale ale ambientului urban sau rural; o oportunitate pentru 
reformularea rolului creaţiei arhitecţilor şi urbaniştilor; o chemare la protejarea, sporirea ori punerea în evidenţă a 
acestor valori.  

 În studiul publicat in Ianuarie 2014, Consiliul European al Arhitecţilor constata că peisajului economic 
actual face ca mai mult de jumatate (54,6%) din arhitecţi să fie în continuare pesimişti cu privire la piaţa 
domeniului. Cu toate că numărul arhitecţilor optimişi s-a dublat în Europa în ultimul an (de la 9,1 la 21,9%), 
numărul arhitecţilor români din această categorie este cu 20% sub media europeană.  

 Dificultăţile în care se găsesc birourile de arhitectură şi urbanism din Romania sunt proporţionale cu 
contragerea pieţei construcţiilor din ultimii ani. Dupa 2009 numărul autorizaţiilor pentru construcţiile rezidenţiale a 
scăzut cu procente variind de la 20% (între 2009 şi 2008) şi 1,7% (în primele două luni din 2014 faţă de perioada 
similară a anului 2013). Dincolo de efectele teritoriale, urbanistice, arhitecturale şi tehnice ale tendinţelor 
economice globale, activitatea arhitecţilor şi urbaniştilor cunoaşte în această perioadă şi impactul unor fenomene 
„acompaniatoare” inedite, specifice evoluţiei societăţii româneşti în formele sale atipice in raport cu contextul 
european şi mondial. Modificarea raportului dintre numărul de locuinţe noi în favoarea celor din mediul rural (ce 
cresc de la 52,5%  în 2006 la 56% în 2011), ori scăderea dublă în 2011 în raport cu 2008 a numărului de locuinţe 
realizate din fonduri publice, pe fondul unei scăderi cu o treime a numărul total de locuinţe, dovedeşte încă şi mai 
mult restrângerea ariei exerciţiului profesional al arhitecţilor. În timp ce - prin derogarile recent introduse - sorocul 
reactualizării documentaţiilor de urbanism nu a generat un reviriment nici în domeniul elaborării documentaţiilor de 
urbanism, şi cu toată scăderea volumului investiţiilor din ultimii 5 ani, suprafaţa ambientul construit şi amenajat, 
urban sau rural, cunoaşte între 2008 – 2011 o creştere de 45.000 ha, reprezentând 0,2% din teritoriul naţional. 
Aceasta probează o antropizare teritorială continuă de care activitatea arhitecţilor şi urbaniştilor este strâns legată 
dar care – aparent - se desfăşoară fără contribuţia lor. 

 Exerciţiul profesiei de arhitect este determinat primordial de etica relaţiei sale cu clientul: documentaţiile 
tehnice şi, în ultimul rând, clădirea rezultată din proiect sunt rodul acestei relaţii. Totuşi, interesul societăţii şi 
apreciera publicului pentru arhitect nu stau precumpănitor şi nu pot fi explicate exclusiv prin corectitudinea relaţiei 
arhitectului cu beneficiarul în cadrul exerciţiului profesiei sale. Arhitecţii europeni se consideră apreciaţi de 31 % 
din concetăţeni, iar în ţara noastră, unde puţine corpuri social-profesionale se bucură de o platformă importantă de 
încredere, cea estimată de arhitecţi a le reveni este de 26% . Evident că la această scară ecoul pozitiv al activităţii 
arhitecţilor şi urbaniştilor nu poate rezulta doar din însumarea satisfacţiei de sorginte obiectivă, tehnică, a clienţilor 
individuali. Ea provine, aşa cum spunea Le Corbusier, şi din adecvarea produsului arhitectural la spaţiul cultural al 
valorilor, dilemelor şi provocărilor societăţii în care acesta se naşte.   

 Cât este public şi cât este individual şi privat în expresia creaţiei arhitecturale, cât este produs şi cât este 
proces în amenajarea spaţiului urban ori rural, unde se termină forţa evocatoare a trecutului locului şi unde incepe 
legitimitatea prezentului de a se propune viitorului, în ce direcţii se va orienta creaţia arhitecturală? Bienala 
Naţională de Arhitectură 2014 oferă nu doar oportunitatea expunerii răspunsurilor concrete ale dialogului dintre 
beneficiar şi profesionist, ci se doreşte, prin lucrările participanţilor, un parcurs prin întrebările şi dilemele societăţii 
româneşti contemporane, un spaţiu al prezentării frământării creative a arhitecţilor, urbaniştilor şi colaboratorilor lor 
în faţa provocărilor timpului, luminii şi spaţiului.   
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