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Anul acesta, sub egida președinției Sloveniei la CE, a fost organizată conferința internatională „Building 

Europe. Către o cultură a arhitecturii de înaltă calitate și a mediului construit pentru toată lumea” – 

ECAP 2021, dedicată politicilor de arhitectură. Evenimentul s-a desfăsurat în regiunea Styria, astăzi 

împărțită intre două țări: Austria (Graz) si Slovenia (Maribor) - un model de dezvoltare istorică central-

europeană! 

Conferința s-a desfășurat în intervalul 6 – 8 octombrie 2021 și a fost dedicată eforturilor făcute de toți 

pentru promovarea calității arhitecturii și a mediului. Au participat reprezentanți din majoritatea țărilor 

UE, precum și actuala conducere a Architects’ Council of Europe (ACE). 

În Graz, 6 octombrie, conferința s-a focusat pe concluziile grupului de experti ai Consiliului Uniunii 

Europene axat pe calitatea arhitecturii și a spațiului construit pentru fiecare. În Maribor, 7-8 octombrie, 

conferința și-a extins scopul incluzând problematica reabilitării: “BUILDING EUROPE- REHABILITATION”. 

Reprezentantul Ordinului Arhitecților din România, arh. Eugen Panescu, membru al Comitetului Executiv 

ACE, a susținut o prezentare despre promisiunile estice pentru o viață mai bună, “I DWELL, THEREFORE I 

AM”, bine receptat de audiență.  

În concluzie, se poate spune că la nivel european există preocuparea efectivă de promovare a 

arhitecturii de calitate, care influențează viața de zi cu zi a tuturor, de la nivel guvernamental la individ.  

De asemenea, din discuțiile la această conferință se poate deduce că o politică de arhitectură aprobată 

de guverne sau parlamente are șanse mult mai mari să fie respectată și aplicată. 

Programul conferinței poate fi consultat aici.  

POLITICĂ VERSUS POLITICI DE ARHITECTURĂ: Despre Forumul European pentru Politici de Arhitectură 

Pentru că toată Europa simte nevoia coordonării direcțiilor politice cu cele de dezvoltare urbană, acum 

mai bine de 20 de ani a fost înființată o structură care a încercat să disemineze bunele practici născute 

din colaborararea guvernare-profesioniști în domeniul arhitecturii și urbanismului.  

Astfel s-a născut Forumul European pentru Politici de Arhitectură - European Forum for Architectural 

Policies - o rețea internațională axată pe promovarea arhitecturii si politicilor de arhitectură în Europa, 

care aduce împreună responsabili guvernamentali, pe cei ai profesiei de architect, specialiști din 

educație si cultură.  

Forumul este sprijinit de Uniunea Europeană, are sediul la Bruxelles si o activitate itinerantă în țările 

care dețin președinția Consiliului Uniunii Europene. 

https://hda-graz.at/kooperationen/building-europe/building-europe-conference-in-maribor


Inițiativa a fost urmată de scrierea, aprobarea și aplicarea la nivel guvernamental a politicilor pentru 

arhitectură naționale. Acestea au fost reformulate si adaptate la evolutia socială specifică țării sau 

regiunilor (istorice). 

Politcienii europeni au recunoscut cu mai mulți ani în urmă că spațiul public are impact direct asupra 

calității vieții individului. Calitatea arhitecturii, modul în care arhitectura se înscrie în cadrul construit, 

respectul pentru mediu și patrimoniul cultural sunt subiecte de politici publice.  

Între 2011 si 2014 a fost intocmit un raport asupra stadiului politicilor de arhitectură în Europa. Din 

răspunsurile a 37 de participanți - țări sau regiuni europene, concluziile au fost: 

- 16 au departamente pentru implementarea politicilor de arhitectură la nivel guvernamental; 

- 18 au documente pentru politicile de arhitectură aprobate la nivel legislativ sau sectorial; 

- 14 țări, printre care și România, au în curs de elaborare sau aprobare un astfel de document.  

În 2010, OAR a făcut o încercare de aprobare a unui document care se intitula “Politicile de arhitectură 

în România 2010-2015 - cultura spatiului construit si a calitătii vietii”. Din păcate, acesta a rămas la nivel 

de inițiativă profesională și nu a avut urmări legislative sau naționale. 

În 2018, Ministrii Europeni ai Culturii au adoptat Declaratia de la Davos – “Către o cultură a arhitecturii 

de foarte bună calitate pentru Europa”, prin care s-a subliniat rolul central al culturii în mediul construit, 

abordarea integrată si calitativă a mediului creat de oameni. OAR este semnatar al acestei Declarații.  

În 2019, OAR a abordat subiectul practicilor europene cu privire la politicile de arhitectură organizând  

“FUTURE SHAPERS”- Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură. La finalul lucrărilor, la care au 

participat specialiști din țară și străninătate, a fost semnată o declaratie comună OAR - MDRAP, pentru 

promovarea calității și culturii mediului construit. 
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