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Ce înseamnă original în arhitectură. Considerații asupra 
dreptului de proprietate intelectuală 

Data: 27 Ianuarie 2018 

Loc: sediul OAR Bucureşti, str. Sf. Constantin nr. 32 

Conferinţa susţinută sub auspiciile Ordinului Arhitecţilor din România, filiala 

Bucureşti, reprezintă prima dintr-o serie care îşi propune aducerea împreună a 

specialiştilor din domeniul mediului construit (arhitecţi, urbanişti, ingineri) cu cei 

din domeniul juridic. Conștientizând importanţa bunei conlucrări dintre acestea, şi 

venind în întâmpinarea nevoii de a înţelege deplin semnificaţia şi protecţia pe care 

legea o acordă arhitecţilor, societatea civilă de avocaţi Wolf Theiss vă invită la o 

discuţie în jurul problematicii originalităţii operei de arhitectură.Condiţie esenţială 

care declanşează protecţia drepturilor de autor, originalitatea în accepţiunea legii 

diferă substanţial de modul cum originalitatea ideii în arhitectură este sesizată. 

Înţelegerea contururilor exacte ale acesteia este singura aptă să ofere protecţie 

integrală autorului arhitect. 

 

PROGRAM 

9:30-10:00 Înscrierea participanților 

 

10:00-10:15 Deschiderea conferinței 

Keynote speaker: arh. Şerban Sturdza, Preşedinte OAR Bucureşti. 

Implicarea Ordinului Arhitecţilor din România în garantarea libertăţilor şi 

drepturilor Arhitectului.  

 

10:15-11.00 Sesiunea I. Originalitate ca expresie a personalităţii autorului.   

Moderator: arh. Raluca Munteanu 

av. Ciprian Glodeanu, Partener Wolf Theiss.Contractul de prestări servicii de 

arhitectură și clauzele de proprietate intelectuală indispensabile acestuia.  

arh. Vladimir Nicula, şef lucrări UAUIM.Principiile originalităţii în evaluarea unei 

opere de arhitectură. 

av. Sebastian Boţic, Avocat Colaborator Wolf Theiss.Locul drepturilor de autor în 

dreptul proprietăţii intelectuale şi specificul operei de arhitectură printre operele 

juridice. 

 

11.00 – 11.15. Pauză de cafea 

 

11.15 – 11.45. Sesiunea II. Practică judiciară relevantă. 

av. Sebastian Boţic. Originalitatea în arhitectură versus originalitatea judiciară. 

 

11.45.-12.15. Concluzii. 
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Scurtă prezentare a participanţilor: 

VladimirNicula 

Arhitect, membru OAR, şef de lucrări la Universitatea de 

Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", distins cu numeroase 

premii internaționale pentru concursuri de arhitectură.  

 

 

 

 

CiprianGlodeanu 

Avocat în Baroul Bucureşti, partener al societăţii de avocatură 

regionale Wolf Theiss, distins ca "leading lawyer"de IFLR 

1000. 

 

 

 

 

 

 

SebastianBoţic 

Avocat în Baroul Bucureşti, colaborator al societăţii de 

avocatură regionale Wolf Theiss, doctor în arhitectură (și 

filozofie, în cotutelă:Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 

"Ion Mincu"şi Universitatea București).  
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DESPRE WOLF THEISS 

Înfiinţată în 1957, Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală 

şi de Est, specializată în acordarea de asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale. În cele 13 

birouri din Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, 

Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ucraina, îşi desfăşoară activitatea 340 de avocaţi 

care acordă consultanţă pentru societăţi comerciale locale şi internaţionale, cu operaţiuni în 

domeniul industrial, comerţ şi servicii, precum şi pentru bănci şi societăţi de asigurare. Îmbinând 

practica juridică şi cea comercială, WOLF THEISS dezvoltă soluţii complete şi inovatoare, bazate 

pe experienţa şi cunoştinţele acumulate în domeniul juridic, fiscal şi comercial.  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 
 
marketing-bucuresti@wolftheiss.com 
www.wolftheiss.com 
 
 


