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ÎN PREZENT, DREPTUL DE AUTOR ÎN ARHITECTURĂ ESTE UNUL 
DINTRE PRINCIPALELE ELEMENTE CONTRACTUALE ÎN ARHI-

TECTURĂ, OR EL REPREZINTĂ O BAZĂ A RECUNOAȘTERII OPEREI 
LA NIVEL INTERNAŢIONAL, DEVENIND UN GARANT AL FAPTULUI CĂ 
ACEASTA ESTE UNICĂ ÎN LUME. 

Dreptul de autor în arhitectură

Experienţa pe care am acumulat-o din 2015, de 
la fondarea companiei AB+Partners, până în pre-
zent este una generoasă din punct de vedere al lo-
calizării proiectelor noastre. 

Palmaresul nostru include proiecte realizate în 
Londra, Dubai, Paris, București, dar și în alte orașe, 
iar respectarea drepturilor de autor este o normă 
juridică specifi că pentru fi ecare dintre contractele 
semnate la nivel internaţional, mai ales în cadrul 
proiectelor care ţin de dezvoltarea unei identităţi a 
companiei refl ectate prin personalitatea proiectu-
lui, atunci când se elaborează atât proiecte de ar-
hitectură și design, cât și de branding și identitate. 

Conform legilor care sunt aplicate la nivel mondi-
al, proprietatea intelectuală este practic singura pri-
oritate legală pe care nimeni nu poate să o abroge. 
Aceasta este protejată de instituţii internaţionale 
și clauza respectării proprietăţii internaţionale se 
aplică în orice instanţă la nivel internaţional, chiar 

dacă proiectul sau opera arhitecturală propriu-zisă 
în baza căreia se eliberează acest drept au fost crea-
te într-o ţară anume, iar procesul privind încălcarea 
dreptului de proprietate intelectuală se desfășoară 
în altă ţară. În aceeași măsură se păstrează acest 
drept, acesta fi ind un drept internaţional.

Tendinţe generale în arhitectură

În mod normal, de-a lungul istoriei, arhitectu-
ra a evoluat odată cu dezvoltarea sistemelor de 
construcţie și a posibilităţilor tehnice, a inovaţiilor 
în domeniul materialelor de construcţie și a vecto-
rului de dezvoltare, atât al fi ecărei societăţi în mod 
individual, cât și al societăţii în ansamblu. 

Arhitectura întotdeauna este legată de context, 
iar contextul este dirijat atât de oameni, cât și de 
tehnologie. Cu cât mai mult avansăm în tehnologie, 
cu atât mai mult se schimbă și tendinţele în arhitec-
tură. Acest lucru se explică prin faptul că progresul 
întotdeauna aduce drept rezultat o arhitectură mai 
complexă, mai evolutivă, mai expresivă din punct 
de vedere estetic datorită oportunităţilor  tehnolo-
gice de dezvoltare mult mai mari.

În ultimul deceniu, în lume a apărut fenomenul 
de accentuare a sustenabilităţii și durabilităţii pro-
iectelor arhitecturale prin intermediul tehnologiei 
aplicate. În raport cu deceniul precedent, putem 
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observa cum sustenabilitatea s-a transformat din-
tr-un factor de marketing într-o parte indispensa-
bilă a arhitecturii. Astfel, se creează oportunităţi de 
dezvoltare atât economică, cât și culturală, dar și 
oportunităţi de protecţie a mediului înconjurător 
prin intermediul arhitecturii. Tot ce se construiește 
în dezvoltarea durabilă urbană are deja o conotaţie 
de conservare a anumitor zone sau regiuni, în 
funcţie de scara proiectului, și acesta este un lu-
cru pe care arhitecţii de talie mondială îl urmăresc 
minuţios, reușind astfel să creeze medii favorabile 
atât pentru dezvoltarea urbană, cât și pentru dez-
voltarea societăţii în ansamblu. 

Un proiect reprezentativ în acest sens este Toro 
Center, pe care l-am dezvoltat mai bine de trei ani, 

perioadă în care am reușit să implantăm într-un 
context urban cu defi cit de atractivitate un nucleu 
arhitectural care să servească drept exemplu pen-
tru zonele adiacente, dar și pentru cei care animea-
ză acest spaţiu, pentru rezidenţii propriu-ziși. 

Arhitectura creează mereu ordine și regulă, iar 
această responsabilitate majoră a arhitectului de a 

crea reguli pentru dezvoltarea ulterioară este incon-
testabilă și se aplică atât la nivel de spaţiu, cât și la nivel 
de funcţiuni, programe arhitecturale, acestea fi ind co-
relate cu problemele actuale ale unei zone sau regiuni, 
dar și cu problemele stringente ale întregii societăţi. 

Proiectele noastre au scopul de a crea principii în 
jurul cărora se consolidează anumite valori și obice-
iuri care să facă lumea mai bună la o scară mai mică. 
Toro Center este un nou nucleu urban care ţine cont 
din punct de vedere arhitectural, funcţional, estetic 
și ca program de toate aceste aspecte, reușind să 
creeze zone de tranziţie între spaţiul privat și cel pu-
blic, între oraș și ansamblul în sine. Această tranziţie 
este una gândită și calculată astfel încât cel care 
utilizează spaţiul să simtă capacitatea și calitatea 
spaţiului de a face viaţa mai confortabilă: accesibili-
tate, porozitate, intersecţie de fl uxuri care trebuie să 
fi e armonioasă și echilibrată. 

Tendinţe pe segmentul „Case individuale”

În prezent, casa a început să nu mai fi e o cutie 
clasică în care omul își desfășoară activităţile casni-
ce și se simte confortabil. Casa a luat o formă des-
chisă spre context sau închisă, în funcţie de acel 
context. Forma, esteticul și funcţionalul se îmbină 
într-o casă gândită corect și aceasta, în ultima pe-
rioadă, prinde forme foarte laconice, minimaliste, 
fi ind adaptată, în funcţie de client, unui anumit bu-
get care ne permite decorarea acesteia cu materiale 
mai scumpe sau mai ieftine, cu iluminat nocturn și 
amenajări exterioare, astfel încât să se simtă această 
legătură dintre interior, casă și context. 

Începând cu perioada modernistă, arhitecţii au 
avut tendinţa de a sparge casa-cutie. De aici și prin-
cipiul în arhitectură „de spargere a cutiei” al lui Frank 
Lloyd Wright, care a determinat relaţionarea spaţiului 
interior rezidenţial cu exteriorul, mai ales dacă este vor-
ba despre o casă în natură sau o casă în afara orașului. 
Noi suntem moștenitorii acestor vectori și încercăm să 
aplicăm aceste principii și în arhitectura contempora-
nă. În același timp, trebuie să reinterpretăm acele prin-
cipii, actualizându-le la nevoile, tendinţele, tehnologia 
și la sistemele noi de construcţie.

Tendinţele în domeniul caselor exclud spaţiile 
nefuncţionale, care sunt departe de ergonomie 
și spaţiile mici. În evoluţie, oamenii au necesităţi 
tot mai mari și atunci spaţiile se măresc ușor ca 
percepţie atât funcţională, cât și vizuală.

Fig.2. Proiectul „Complexul Multifuncţional  

Hibrid Toro Center” 

Fig. 1. Proiectul „Edge Residence”, care demonstrează 

linii laconice și unghiuri ascuţite, urmând 

tendinţele estetice contemporane
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În ceea ce privește partea interioară, esteticul nu 
mai este relaţionat de structură pentru că, în funcţie 
de concept, principiile de intervenţie se adaptează 
în spaţiu, fapt ce a generat astăzi case cu structuri 
aparente, case cu structuri mascate, acest fenomen 
fi ind dictat de latitudinea personalităţii arhitectului 
sau a designerului.

La nivel exterior, sunt în tendinţă deschiderile mari 
ale vitrajelor, ale geamurilor, toate – spre zonele cal-
de, zona de sud. Aceasta garantează relaţionarea zo-

nelor de zi cu spaţiul exterior, cu terasele sau curţile 
amenajate, care pot interacţiona pe timp de sezon 
cald. La fel, în funcţie de posibilităţile terenului, sunt 
în tendinţă casele cu un singur etaj, cu separarea zo-
nelor de zi și de noapte pe același nivel, tavane înalte, 
spaţii care să dea confort vizual și spaţial deosebit. 

La nivel de materiale și fi nisaje sunt, desigur, fa-
vorizate materialele naturale, ecologice, cum ar fi  
piatra, ardezia, piatra de calcar, marmura și lemnul 
în sine ca placaj pe pardoseli și pereţi.

Plagiatul în arhitectură: 

de la inadmisibil la imposibil 

Nu există cazuri răsunătoare de plagiat în arhi-
tectură. Posibil că acest fapt se datorează specifi cu-
lui imobil al operei. 

Plagiatul este un termen foarte vag pentru că 
fi ecare proiect de arhitectură are o anumită sursă 
de inspiraţie, iar pentru ca acesta să nu fi e plagiat, 
inspiraţia trebuie să vină din fenomene sau obiecte 
nearhitecturale: natura, peisaje, contexte urbane și 
altele, ce nu au o formă defi nită de mâna unui cre-
ator. Toate acestea sunt surse de inspiraţie corecte. 
Incorect ar fi  să ne inspirăm din arhitectura creată 
deja, cea care are o personalitate. Bineînţeles, nici 

în acest caz nu putem vorbi despre o preluare exac-
tă a unor elemente, pentru că fi ecare arhitect, când 
își creează opera, reinterpretează foarte multe ele-
mente, trecându-le prin propria prismă, prin propria 
personalitate, astfel obţinând un rezultat deosebit, 
pe care nu-l putem numi plagiat nici în varianta în 
care are elemente împrumutate.

Acest împrumut este, mai curând, o inspiraţie, un 
studiu obiectiv al faptului că nu vrem să repetăm 
greșelile unor proiecte eșuate, care nu funcţionează 
în timp și le trecem printr-un proces de adaptare 
atât funcţională, cât și estetică pentru a crea un 
obiect mai bun. La aceasta se adaugă și tehnologi-
ile, care sunt în permanentă dezvoltare și ne oferă 
noi posibilităţi de interpretare a anumitor elemente 
arhitecturale și dictează rezultate noi. 

Arhitecţii care au stabilit reguli recunoscute 
mondial în arhitectură sunt onoraţi și până astăzi 
pentru inovaţiile pe care le-au introdus în această 
industrie creativă.

Iată de ce mă întăresc în ideea că orice arhitect 
remarcabil, care servește drept exemplu creativ 
pentru cei în devenire, se simte fl atat în clipa în care 
realizează că cineva împrumută din trăsăturile arhi-
tecturale pe care el le dă clădirilor. 

Astfel, plagiatul în arhitectură nu este doar inad-
misibil, ci devine, practic, imposibil. 

REFERINŢE

1. Paul LASEAU, Paul, TICE, James. Frank Lloyd 
Wright: Between Principles and Form.

 REZUMAT

Unele consideraţii privind dreptul de autor 

în arhitectură, tendinţele generale din acest do-

meniu și inadmisibilitatea plagiatului arhitec-

tural. Autorul expune, pe scurt, unele consideraţii 
pe marginea dreptului de autor în cazul operelor 
de arhitectură, în dorinţa de a evidenţia câteva as-
pecte de interes practic în acest sens, subliniind fap-
tul că dreptul de autor se constituie în unul dintre 
principalele elemente contractuale în arhitectură, 
el reprezentând o bază a recunoașterii operei la 
nivel internaţional și devenind un garant al fap-
tului că aceasta este unică în lume. Totodată, sunt 
reliefate principalele tendinţe din domeniul arhi-
tecturii, acestea fi ind în strânsă legătură cu nivelul 

Fig. 3. Proiectul „Iconic House” – exemplu elocvent 

al principiului „Spargerea cutiei”
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de avansare a tehnologiilor de construcţie, dar și a 
contextului dirijat de oameni. Cu cât mai mult avan-
săm în tehnologie, cu atât mai mult se schimbă și 
tendinţele în arhitectură. Acest lucru se explică prin 
faptul că progresul întotdeauna aduce drept rezul-
tat o arhitectură mai complexă, mai evolutivă, mai 
expresivă din punct de vedere estetic. Referindu-se 
la plagiatul din arhitectură, autorul menţionează 
lipsa cazurilor răsunătoare ale acestui fenomen care 
se datorează specifi cului imobil al operei. Plagiatul 
este un termen foarte vag pentru că fi ecare proiect 
de arhitectură are o anumită sursă de inspiraţie, iar 
pentru ca acesta să nu fi e plagiat, inspiraţia trebuie 
să vină din fenomene sau obiecte nearhitecturale: 
natura, peisaje, contexte urbane și altele, ce nu au o 
formă defi nită de mâna unui creator. 

Cuvinte-cheie: arhitectură; drept de autor; plagi-
atul arhitectuaral; proprietate intelectuală.

ABSTRACT

Some Considerations on Copyright in Archi-

tecture, General Trends in This Field and Inad-

missibility of Architectural Plagiarism. The au-
thor summarizes some considerations on copyright 
in the case of architectural works, in order to highli-

ght some aspects of practical interest in this regard, 
emphasizing that copyright is one of the main con-
tractual elements in architecture, it representing a 
basis for the recognition of the work at the interna-
tional level and becoming a guarantor of the fact 
that it is unique in the world. At the same time, the 
main trends in the fi eld of architecture are highligh-
ted, these being closely related to the level of ad-
vancement of construction technologies, and also 
of the people-driven context. The more we advance 
in technology, the more the trends in architecture 
change. This is explained by the fact that progress 
always results in more complex, more evolving, and 
more expressive architecture from an aesthetic po-
int of view. Referring to plagiarism in architecture, 
the author mentions the lack of resounding cases 
of this phenomenon due to the specifi c nature of 
the work. Plagiarism is a very vague term because 
every architectural project has a certain source of 
inspiration, and in order for it not to be plagiarized, 
inspiration must come from non-architectural phe-
nomena or objects: nature, landscapes, urban con-
texts and others that do not have a form defi ned by 
the hand of a creator.

Keywords: architecture; copyright; architectural 
plagiarism; intellectual property.


