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Auzim în ultima vreme despre
meritele diferitelor personaje ale
momentului cãrora li se datoreazã
apariþia unor construcþii, mai ales
publice. Podul cutãrui primar,
stadionul cutãrui preºedinte de
consiliu judeþean, autostrada
cutãrui prim-ministru sunt la
ordinea zilei, atât în presã cât ºi pe
buzele celor mulþi. Am auzit chiar cã
realizarea unor construcþii de cãtre
companii private foarte cunoscute
s-ar datora unor administratori
publici, adicã politicieni care ”i-au
adus” în oraº spre bucuria
economicã a tuturor. Aceastã
apreciere ar putea fi în parte
valabilã dacã ne gândim cã puterea
cea mai mare a celor care ocupã
astfel de poziþii este în a împiedica
lucrurile sã se întâmple, în cazul în
care ”nu se doreºte” aºa ceva.
Vã propun sã privim înapoi, adicã în
istorie ºi tradiþie ºi sã observãm cui
sunt atribuite realizãrile din
domeniul construirii. Din antichitate
ºi pânã în evul mediu lucrãrile sunt
prezentate ca fiind ale deþinãtorilor
puterii, împãraþilor, regilor ºi
potentaþilor, nu numai pentru cã
apartenenþa la perioada guvernãrii
lor era mai uºor de poziþionat
istoric, dar ºi din cauza faptului cã,
în general ne referim la perioade în
care puterea era absolutã, chiar
dacã numele arhitecþilor, în
antichitatea greacã, elenisticã sau
romanã sau al meºterilor masoni în
epoca medievalã, erau cunoscute.
Din perioada renaºterii, când
arhitectura devine definitiv o artã
cultã, bazatã pe teorie, numele
arhitecþilor sunt ataºate operelor la
care au contribuit. Brunelleschi,
Palladio, Bramante sau Borromini în
lumea occidentalã, dar ºi Sinan în
imperiul otoman, devin personalitãþile
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care sunt pãstrate de istoria
arhitecturii ºi de istoria civilizaþiei.
Chiar ºi marile palate ale împãraþilor
ºi þarilor sunt atribuite arhitecþilor
cu nume sonore, tocmai pentru cã
sunt autorii acestora. Epoca
modernã, odatã cu apariþia
inginerului civilist ºi amplificarea
diviziunii muncii, cu instalarea
modului de producþie fordist ºi a
tehnologiilor, aduce în lumea
construcþiilor organizarea în
companii, firme ºi corporaþii.
Câteva sute de ani de tradiþie
pãstreazã totuºi obiceiul de a
consemna numele arhitectului pe
plãci amplasate vizibil pe faþadele
construcþiilor moderne.
Continuitatea ºi consecvenþa în
peisajul economic care se
globalizeazã treptat dar foarte
intens în secolul al douãzecilea ne
oferã firme de arhitecturã, de
inginerie sau mixte al cãror nume
este dat de fondatorii lor ºi pãstrat
mult timp dupã ce aceºtia nu mai
sunt în activitate. Skidmore,
Owings ºi Merrill, Arup,
BuroHappold sau
ZahaHadidArchitects au devenit
companii cu culturi proprii, filosofii
de proiectare ºi, în accepþiunea
celor care se ocupã de comunicare,
branduri. Recursul celor bogaþi sau

puternici la numele cele mai
cunoscute, ca o garanþie ºi
amplificare a celebritãþii prin
proiectele pe care le comandã sau
gireazã devine cunoscut ca
fenomen ºi numeºte arhitecþii, fãrã
lipsã de conotaþii
peiorative,”starhitecþi”, arhitecþi
staruri... Deºi multe dintre
construcþiile iconice sunt realizate
prin colaborarea dintre localnicii
care cunosc ºi urmãresc procesele
construirii la faþa locului ºi birouri cu
nume, care îºi lasã amprenta
globalã, nimeni nu reþine altceva
decât numele mari. ”Dancing
House” din Praga, iniþiatã de
preºedintele Vaclav Havel, este
atribuitã marelui Frank O Gehry,
care a colaborat cu consecinþe
vizibile la concepþia acesteia, puþini
fiind cei care îl menþioneazã pe
VladoMilunici, arhitectul croato-ceh
ºi principalul autor al proiectului.

De ce este importantã
menþionarea autorului
arhitecturii?
Ca orice lucrare de artã, pentru cã
arhitectura este definitã ca artã, ea
are nevoie de identificare culturalã,
de poziþionare istoricã ºi de imagine
publicã. De asemenea se pune
problema drepturilor de autor,

morale si patrimoniale. Totuºi, nu
putem sã nu remarcãm faptul cã pe
de o parte rezultatul construirii,
arhitectura, este datoratã
multiplelor contribuþii care prezintã
atât responsabilitãþi cât ºi drepturi
de proprietate intelectualã ale mai
multor persoane ºi entitãþi juridice,
într-adevãr coordonate de arhitect,
în general, sau de un manager de
proiect, în anumite cazuri.
Mai mult, modul de luare a
deciziilor în cadrul proiectelor
implicã uneori profund ºi clientul în
proces, fiind practic imposibil de
cuantificat procentual care este
rolul fiecãruia în rezultatul final
complex.
Din acest motiv în revistele de
specialitate se dau informaþii
complete referitoare la lucrãrile
publicate, specificându-se clientul,
arhitectul, inginerii de structuri ºi de
instalaþii, eventualii designeri de
interior, peisagiºtii, acusticienii,
designerii de iluminat ºi alþii, în
funcþie de construcþie, alãturi de
constructori, antreprenor general ºi
principalii subantreprenori,
eventual ºi principalii furnizori de
soluþii tehnice.

Cine e autorul?
În mod tradiþional tot arhitectului i

se atribuie drepturile de autor care
rezultã din responsabilitatea sa de
conceptor al soluþiei ºi de
coordonator al dezvoltãrii ºi
realizãrii ei. Totuºi, la acest capitol,
tot mai frecvent putem vorbi de
arhitecþi implicaþi în concept ºi de
cei implicaþi în implementare, care
nu sunt neapãrat aceiaºi. Arhitectul
primeºte aceastã atribuire pentru
cã tot în mod tradiþional el
rãspunde în faþa clientului de
calitatea lucrãrilor ºi de încadrarea
în buget. Aceste sarcini nu sunt însã
neapãrat oferite arhitecþilor ºi în
multe situaþii munca acestora se
referã doar la designul proiectului,
apãrând alþi actori, de multe ori
foarte calificaþi, care urmãresc
interesele clientului.
Mai este arhitectul în acest caz la fel
de autor ca ºi atunci când avea rolul
de coordonator ºi responsabil
complet asupra lucrãrii? Probabil cã
nu.
ªi încã o problemã: drepturile de
autor ale creatorilor se referã
conform legii, când e vorba de
autorii iniþiali efectivi, drepturile
morale, la persoane ºi nu la entitãþi
comerciale, juridice etc. La fel ca
pentru o picturã sau o piesã
muzicalã, autorul unei lucrãri de
arhitecturã nu poate fi altceva
decât un arhitect, sau mai mulþi,
dacã aceºtia realizeazã un
co-autorat.
Bineînþeles cã drepturile
patrimoniale pot fi cedate sau
vândute ºi deþinute în consecinþã
de oricine, firme, patrimoniul de
stat, moºtenitori etc. Cesionarea
drepturilor nu poate modifica însã
autorul unei lucrãri, evident. Pictura
a devenit a mea, dar autorul a
rãmas Nicolae Grigorescu sau
Salvador Dali.
Încã o problemã interesantã se
adaugã la discuþia noastrã despre

autor. Ce se întâmplã în cazul
creaþiei contemporane realizate în
mediul digital, în care desenele
originale, realizate cu mâna, au
dispãrut, nu se mai folosesc ºi deci
nu mai putem vorbi de un autor
fizic?
Modelele electronice care se
folosesc aproape în exclusivitate
mai recent în proiectare mai ales în
sistemul BIM (Building Information
Modelling) sunt realizate prin
contribuþia mai multor arhitecþi ºi
ingineri care intervin, adaugã sau
transformã diferite elemente
virtuale ale construcþiei în mediul
digital. E ca o macheta la care
lucreazã mulþi oameni. Cine este
autorul? Sã fie cel care începe de la
zero, când încã nu existã nimic
conceput în afarã de dorinþã ºi
necesitate, sau cel care are ultimul
cuvânt, care stabileºte configuraþia
finalã? Sã fie cel care produce
trãsãturile mari, configuraþia
majorã sau cel care rafineazã
detaliile? Sã fie ºeful firmei, cel care

a semnat contractul ºi poartã oficial
responsabilitatea sau angajatul
sârguincios care a desenat ceea ce
i-a cerut ºeful, adãugând propria
inspiraþie ºi testând mai multe
variante?

Ce fac firmele în lumea
civilizatã?
E simplu, definesc un proiect, o
lucrare construitã prin enumerarea
tuturor celor care au contribuit ºi
specificarea rolului deþinut în
proiect. Firmele însele decid cum se
prezintã, fie indicând doar numele
lor, fie alãturând acestuia numele
persoanelor care au avut
responsabilitãþile importante în
cazul acelui proiect.
Vom întâlni astfel firme care poartã
numele fondatorilor lor sau al
asociaþilor sau firme care
construiesc o culturã organizatoricã
sub un nume abstract, de piaþã,
admiþând din start cã vor avea o
dinamicã a personalului, dar vor
acumula un portofoliu ºi vor fi
poate asemenea unei formaþii
muzicale în care unii instrumentiºti
se schimbã în timp.

Ce se va întâmpla în viitor ºi
încotro se îndreaptã lucrurile?
Tot mai multe lucrãri se realizeazã
prin asocieri sau prin colaborãri

 Autorul unei construcþii
trebuie definit într-o manierã
extinsã, pentru a acoperi o
complexitate inevitabilã
rezultatã din modul în care se
realizeazã astãzi construcþiile,
care nu este unul singur.

între firme, realizate special pentru
contractul respectiv. Formulele de
joint-venture sunt ºi fireºti ºi
practice în domeniul construirii, mai
ales cã diferitele specialitãþi mai
rare apar doar în anumite proiecte,
iar contractele design &built sunt
frecvente ºi nu sunt motive sã
întrezãrim dispariþia lor.
Tinerii profesioniºti debuteazã în
profesie tot mai mult în spaþii
colaborative ºi condiþii de
co-working, care îi conduc de multe
ori la asocieri. Pe mãsurã ce
reputaþia firmelor creºte, ceea ce se
întâmplã ºi în România, a avea un
asociat cu nume pentru o lucrare
este mai mult decât de dorit pentru
oricine.
Ceea ce trebuie sã învãþãm este sã
menþionãm corect autorii unui
proiect, exact aºa cum, atunci când
publici, trebuie sã citezi corect ideile
altora ºi sã menþionezi creditele
pentru imagini, desene ºi fotografii.
Bineînþeles, asta se petrece corect
în lumea civilizatã din care nu facem
încã cu totul parte, vãzând ce
proporþii a îmbrãcat plagiatul în
domeniul universitar în România ºi
cât de mult îºi asumã ºi discutã
politicienii despre construcþii ca ºi
când ar fi cel puþin ctitorii de pe
pereþii bisericilor de odinioarã, cu
diferenþa cã aceia jucau rolul de
investitori generoºi ºi nu de
persoane în serviciul public,
mandataþi sã joace rolurile
respective. Am întâlnit arhitecþi
care se declarau autorii unor lucrãri
la care au contribuit în cadrul unor
colective, dar acum au rãmas
singurii supravieþuitori, chiar dacã,
de fapt, nu au jucat rolul de autor la
vremea respectivã.
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Am întâlnit ºi cazuri în care lucrarea
era atribuitã unor arhitecþi care nu
au fãcut altceva decât renovarea
construcþiei, a cãror autori erau
alþii, mai puþin cunoscuþi sau
necunoscuþi.
Spre deosebire de alte arte,
construcþiile nu aparþin autorilor
lor, aºa cum nici decizia de a
interveni sau nu ºi modul de
intervenþie asupra lor nu aparþine
arhitecþilor. Aceºtia pot sã îºi
exprime, evident opinii
argumentate, dar protecþia
patrimoniului construit are alte
mecanisme decât voinþa
arhitectului autor.
Nepãrãsind contextul trebuie sã
spun cã guvernul a dorit realizarea
unor noi contracte tip pentru
achiziþiile publice în construcþii, în
care a propus, în mod abuziv, ca
drepturile de autor ale arhitecþilor
sã fie cedate din oficiu clientului,
ceea ce este opus legii. Totuºi de ce
au încercat aºa ceva? Trebuie sã fie
o raþiune. Rãspunsul e simplu: pe
de o parte pentru a oferi
achizitorului puterea totalã de a
decide relativ la investiþia sa, fãrã a
întâmpina rezistenþã din partea
arhitectului în caz cã acesta îºi
susþine ºi chiar apãrã propria
creaþie prin invocarea drepturilor
de autor, iar pe de altã parte pentru
a nu rãmâne captivi în contracte
neperformante, pentru a putea
schimba oricând arhitectul fãrã a
pierde dreptul asupra a ceea ce s-a
realizat, dacã acesta nu acoperã
aºteptãrile. Ar mai fi o temere a
reprezentanþilor instituþiilor publice
ºi anume aceea izvorâtã din
pretenþiile unor arhitecþi care au
contractat doar o parte din proiect
sã li se cuvinã de drept întreg
proiectul, invocând drepturile de
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autor asupra soluþiei, situaþie care
nu este corectã nici contractual, nici
moral ºi concurenþial.
Înþeleg aceste cazuri, care sunt
percepute de la nivelul
funcþionarilor publici ca fenomene
de blocaj al investiþiilor, dar soluþia
propusã de ei este clar una eronatã.
Cedarea obligatorie a drepturilor de
autor este o aberaþie ºi denotã o
neînþelegere a sensului acestora
relativ la lucrãrile de arhitecturã.
Existã formule contractuale foarte
eficiente care pot preveni situaþiile
nedorite, dacã sunt scrise corect,
dar ele nu pot sã ducã la un
contract dezechilibrat, în care, în
numele interesului public,
contractorul privat este deposedat
automat de drepturi dacã vrea sã
lucreze cu statul ºi pus în situaþie de
inferioritate. Sã nu uitãm cã ºi
instituþiile publice sunt conduse de
oameni care pot greºi ºi produce
astfel prejudicii partenerilor privaþi,

ceea ce trebuie prevenit.
Rãspunderea, drepturile ºi
obligaþiile, garanþiile ºi modul de
acoperire a acestora trebuie sã þinã
cont de specificul activitãþilor din
construcþii ºi sã fie echilibrat ºi
simetric din acest punct de vedere
între pãrþi. Iatã un subiect care ar
merita o aprofundare, într-o
discuþie viitoare.
În concluzie, autorul unei
construcþii trebuie definit într-o
manierã extinsã, pentru a acoperi o
complexitate inevitabilã rezultatã
din modul în care se realizeazã
astãzi construcþiile, care nu este
unul singur. Este necesar ca fiecare
entitate colaboratoare sã îºi
defineascã singurã modul în care se
prezintã în cadrul proiectelor ºi
ceilalþi sã cunoascã ºi sã þinã cont
de aceste opþiuni. Omisiunea
menþionãrii corecte a
autorului/autorilor unei construcþii
este o dovadã de lipsã de civilizaþie,

echivalentã cu omisiunea autorului
unei lucrãri de artã, unei lucrãri
ºtiinþifice sau al deþinãtorului unui
brevet de invenþie. Nicio investiþie
nu este a primarului sau a
preºedintelui de consiliu ºi nici a
premierului sau a vreunui ministru.
Cei care vor continua sã vadã ºi sã
propage aºa lucrurile, fie cã sunt
jurnaliºti fie cã sunt oameni
obiºnuiþi din comunitãþi, fac dovada
lipsei de culturã elementarã ºi ar
trebui, cu orice ocazie atenþionaþi
sau chiar ”acþionaþi”, pentru cã se
pare cã dupã un proces pierdut cu
daune plãtite, ca dupã o amendã
sau suspendare, cei mai mulþi
înþeleg mai bine despre ce e vorba.
E valabil ºi pentru publicaþii scrise
sau on-line, care aratã imagini sau
scriu despre construcþii, omiþând sã
menþioneze autorii. 

