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1. INTRODUCERE 
 

“Dreptul proprietăţii intelectuale “ este un curs normativ special ce se conține  în planul de studiu. 
Aceasta se explică prin faptul că grija de a proteja autorul creației intelectuale, de a stabili cadrul de 
existență și valorificare a operelor  de creație intelectuală, de a enunța regulile de comportament în cadrul 
relațiilor născute în strînsă legătură cu aceste opere, precum și sancțiunile ce trebuie aplicate în cazul 
încălcării acestor reguli, revine dreptului, respectiv ramurii dreptului de proprietate intelectuală. 

Alin (2)  art.33 al Constituţiei RM garantează fiecărui cetăţean libertatea creaţiei  artistice şi 
ştiinţifice, precum şi dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce 
apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală vor fi protejate de lege. 

Proprietatea intelectuală  reprezintă o totalitate de drepturi (personale nepatrimoniale şi patrimoniale) 
cu caracter exclusiv asupra rezultatelor activităţii creative a omului. Produsele creaţiei intelectuale care 
fac obiect al proprietăţii intelectuale se conţin în legislaţia cu privire la proprietatea intelectuală care 
corespunde cu obligaţiile internaţionale asumate de RM la semnarea convenţiilor si acordurilor 
internaţionale.  

Dreptul de proprietatea intelectuală  formează două instituţii:  

a) dreptul de autor şi drepturile conexe 

b) dreptul de proprietate industrială, care la rîndul său inglobă mijloacele de  individualizare a 
participanţilor la circuitul civil şi a produselor şi serviciilor lor, precum şi obiectele netradiţionale ale 
proprietăţii intelectuale. Considerăm că studierea disciplinii dreptul proprietăţii intelectuale este 
absolut necesară fiecărui student-jurist indiferent de formaţiunea sa viitoare ceea ce reprezintă un 
factor important pentru însuşirea altor disciplini ce contribuie la formarea unui specialist competent.  

Fiind o disciplină de studiu obligatorie în majoritatea facultăţilor de drept ale universităţilor ce se 
bucură de un renume în străinătate (România, Federaţia Rusă, Franţa, Marea Britanie), Dreptul 
Proprietăţii Intelectuale (sau Intellectual Property Law, Droit de la Propriété Intellectuelle, Право 
Интеллектуальной собственности ) a fost inclusă în planul de studiu al Facultăţii de drept al U.S.M. în 
anul 1994 şi continuă a fi o disciplină atractivă până în prezent. Curriculum-ul la disciplina „Dreptul 
Proprietăţii Intelectuale" este elaborat în concordanţă cu planul de studiu al Facultăţii de Drept al 
Universităţii de Stat din Moldova şi este destinat studenţilor care îşi fac studiile la ciclul I de licenţă, 
secţia zi şi frecvenţă redusă.  

Scopul principal al disciplinei este nu numai de a efectua cercetări ştiinţifice în domeniu, dar şi de a 
ajuta studenţii să înţeleagă esenţa reglementărilor juridice care ordonează regimul juridic al obiectelor 
proprietăţii intelectuale precum şi să se poată pună în serviciul nu doar al autorităţilor publice dar şi al 
oamenilor de creaţie, inventatori antreprenori etc., cărora le sunt necesare servicii juridice de calitate în 
domeniul vizat.  

În rezultatul studierii disciplinei în cauză  studentul trebuie : 

 să însuşescă obiectele de bază a proprietăţii intelectuale , trăsăturile  lor specifice, particularităţile 
protecţiei juridice; 
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 să cunoască mecanismul de protecţie juridică a obiectelor dreptului de proprietate intelectuală; 

 să cunoască prevederile de bază ale legislaţiei RM şi a Convenţiilor internaţionale din domeniu; 

 să fie capabil să aplice corect normele juridice la soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul 
activităţii practice şi ştiinţifice. 

 

2. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Tabelul 1. Distribuția timpului de studiu în funcție de tipurile de activități  

Forma de 

Învăţământ 

Denumirea 
disciplinei 

Ore total Forma de 
evaluare 

Total 

Inclusiv 

Curs Seminar 
Laborato

rs 

Lucru 

individua 

  

frecvenţă la zi 

Dreptul 
Proprietății 
Intelectuale 

 

 

90 28 28 0 34 

examen 

frecvenţă 
redusă 

Dreptul 
Proprietății 
Intelectuale 

 

 

90 14 4 0 74 

examen 

 

Tabelul 2. Distribuția timpului de studiu în funcție de subiectele prelegerilor 

Subiecte ale prelegerii 

Numărul de ore 

Prelegeri Seminare 
Lucrul 

individual 

 s/z f/f s/z f/f s/z f/f 
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1. Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. 
Sistemul, particularităţile şi principiile dreptului de 
proprietate intelectuală. 

2 1 2 0 2 5 

2. Considerații generale privind dreptul de autor. 
Protecția juridică a creației intelectuale prin dreptul 
de autor. 

2 1 4 2 2 5 

3. Conținutul dreptului subiectiv de autor. 4 1 2 0 4 8 

4. Transmiterea drepturilor subiective de autor. 2 1 2 0 4 8 

5. Consideraţii generale privind drepturile conexe, 
dreptului de autor şi drepturile „sui generis” asupra 
bazelor de date. 

2 1 2 0 2 10 

6. Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor 
și a celor conexe prin organizațiile de gestiune 
colectivă. Apărarea drepturilor de autor și 
drepturilor conexe. 

2 1 2 0 2 8 

7. Reglementarea juridică a invenţiilor, desenelor şi 
modelelor industriale în Republica Moldova. 

4 3 5 0 6 8 

8. Reglementarea juridică a mijloacelor de 
individualizare a produselor și serviciilor în 
activitatea de comerţ în Republica Moldova. 

4 1 5 2 3 9 

9. Particularitățile specifice obiectelor netradiționale 
a dreptului proprietății intelectuale. 

4 3 2 0 5 8 

10. Drepturile de proprietate intelectuală în Uniunea 
Europeană. 

2 1 2 0 4 5 

Total ore: 28 14 28 4 34 74 

 
3. SCOPUL ȘI SARCINILE CURSULUI 
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 Scopul cursului este formarea unei viziuni sistemice, în rândul studenților, privind protecția 
juridică a obiectelor de creație prin intermediul dreptului proprietății intelectuale, însușirea procedeelor de 
reglementare juridică a raporturilor în domeniul dreptului proprietății intelectuale, formarea 
competențelor de aplicare a actelor normative, inclusiv a acordurilor internaționale, precum și de utilizare 
a cunoștințelor obținute pentru reglementarea juridică a raporturilor în organizarea circuitului economic a 
proprietății intelectuale. 

Subiectul de studiu al cursului îl reprezintă obiectele și subiecții dreptului proprietății intelectuale 
în Republica Moldova, sursele internaționale și naționale ale dreptului proprietății intelectuale, 
reglementarea juridică a raporturilor în domeniul dreptului proprietății intelectuale în cazul creării, 
utilizării și transmiterii drepturilor asupra rezultatelor activității de creație, organizarea circulației civile a 
obiectelor de proprietate intelectuală în corespundere cu legislația Republicii Moldova, evaluarea 
drepturilor patrimoniale, practica de aplicare a dreptului în domeniul dreptului proprietății intelectuale.   

Sarcini ale cursului. Printre obiectivele principale ale cursului pot fi evidențiate următoarele: 

- a familiariza studenții cu principiile de bază ale protecției juridice a rezultatelor activității de creație; 

- a forma la aceștia o conștiință juridică în domeniul dreptului proprietății intelectuale, ca subdomeniu al 
dreptului civil; 

- a pregăti studenții pentru utilizarea în practică a cunoștințelor juridice obținute în cazul organizării 
introducerii în circulația civilă, în cadrul viitoarei activități profesionale, și în calitate de manageri, și de 
lucrători de creație; 

- a-i învăța să aplice măsurile prevăzute de legislație atât pentru prevenirea încălcării drepturilor 
proprietății intelectuale, cât și pentru restabilirea și ocrotirea acestor drepturi. 

 Dintre particularitățile cursului, pe care studenții trebuie să le ia în considerare pe parcursul 
studierii, nominalizăm faptul că acest curs se bazează pe legislația Republicii Moldova, care, în multe 
privințe, este nouă în dreptul civil al Republicii Moldova, deoarece în cadrul acesteia sunt luate în 
considerare schimbările în structura socială a țării, tendințele de armonizare cu legislația europeană, 
precum și normele tratatelor și acordurilor internaționale, cărora li s-a alăturat recent Republica Moldova 
sau cărora urmează să se alăture în viitor. Întrucât cursul este orientat nu doar spre studierea dreptului 
proprietății intelectuale, dar și către necesitățile economiei țării în cadrul pieței civilizate a proprietății 
intelectuale, de la studenți se cere utilizarea cunoștințelor în domeniile financiar, fiscal, antreprenorial, de 
muncă și în alte ramuri ale dreptului. 

 La sfârșitul cursului, studentul trebuie să poată să se orienteze în legislația națională în domeniul 
dreptului de autor și al drepturilor conexe, al dreptului brevetelor, precum și în domeniul mijloacelor 
echivalente de individualizare a participanților circuitului civic; să știe să formuleze calificat și să 
utilizeze definițiile juridice, să opereze liber cu noțiunile și categoriile juridice în domeniul protecției 
dreptului de autor privind operele de creație; să știe să analizeze urmările juridice și economice ale 
faptelor și fenomenelor în domeniul creării, utilizării și transmiterii drepturilor asupra obiectelor de 
proprietate intelectuală.  

4.1 PRELEGERI 
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Curs 1. Introducere în dreptul proprietății intelectuale. 

 

1. Noţiunea de drept al proprietății intelectuale. Conceptul de creație intelectuală. Conceptul de 
proprietate intelectuală. Locul dreptului proprietății intelectuale în sistemul de drept al Republicii 
Moldova.  

2. Obiectul dreptului proprietății intelectuale. Sistemul subiectiv şi sistemul obiectiv al dreptului 
proprietății intelectuale. Raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale.  

3. Evoluția istorică și juridică a dreptului de proprietate intelectuală. Premisele istorice ale apariției 
dreptului de proprietate intelectuală. Evoluția reglementărilor juridice în domeniul dreptului de 
proprietate intelectuală în R.M. Evoluția reglementărilor juridice pe plan internațional.  Convenția de 
la Paris privind protecția proprietății industriale. Convenția de la Berna privind operele literare și 
artistice. Rolul OMPI în încurajarea activității creatoare și promovarea proprietății intelectuale. 
Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul proprietăţii intelectuale la legislaţia Uniunii 
Europene. 

4. Sistemul dreptului de proprietate intelectuală. Institutele (subramurile) dreptului de proprietate 
intelectuală: dreptul de autor și drepturile conexe, dreptul proprietății industriale. Particularitățile ce 
diferențiază cele două institute ale dreptului proprietății intelectuale. 

5. Izvoarele dreptului proprietății intelectuale. Constituţia R.M. Actele internaţionale. Legile 
organice şi ordinare. Ordonanţele şi hotărârile Guvernului.  Uzanţele. Jurisprudenţa şi doctrina. 
Clasificarea izvoarelor dreptului proprietății intelectuale după: spațiul de extindere, după forța 
juridică, apartența la elementul constitutiv al acestui drept. 

6. Principiile dreptului proprietății intelectuale. Principiile generale: legalității, echității, 
neretroactivității legii,etc. Principiile speciale: principiul libertăţii activităţii de creație; principiul 
înbinării intereselor autorului cu cele ale societății; principiul stimulării morale și patrimoniale ale 
autorului. Acordarea Medaliei de Aur a OMPI Inventator remarcabil, și a Trofeului OMPI 
Întreprindere Inovatoare. Organizarea și condițiile de participare ale concursului Marca Anului. 

7. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Evoluția, rolul și importanța AGEPI în 
promovarea și protecția creației intelectuale. Funcțiile și atribuțiile AGEPI. Structura AGEPI. 

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
- definiţia dreptului proprietății intelectuale, ca ramură de drept, instituție de drept, ca drept subiectiv 

propriu-zis.; 
- relaţiile reglementate de normele dreptului proprietății intelectuale; 
- izvoarele dreptului proprietății intelectuale;  
- principiile dreptului proprietății intelectuale; 
2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să; 

-      selecteze izvoarele de drept după forţa lor juridică; 

-      selecteze izvoarele de drept după apartenența la elementul constitutiv al dreptului proprietății 
intelectuale; 
- compare legile organice cu cele ordinare; 
- compare relaţiile patrimoniale cu cele nepatrimoniale; 
- delimiteze particularitățile specifice celor două institute ale dreptului proprietății intelectuale: dreptul 

de autor și drepturile conexe, dreptul proprietății industriale; 
- explice interconexiunea dreptului proprietății intelectuale cu alte ramuri şi instituţii din sistemul 

naţional de drept; 
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- dea exemplu de titluri onorifice, acordate autorilor în R.M., precum și alte facilități de ordin moral sau 
patrimonial. 

- delimiteze atribuțiile AGEPI în domeniul dreptului de autor și drepturile conexe, de atribuțiile AGEPI 
în domeniul dreptului proprietății industriale. 
 

3. Studentul trebuie să poată argumenta; 
- dacă dreptul proprietății intelectuale este o ramură de drept autonomă, sau este o subramură a 

dreptului civil. 
- utilitatea hotărârilor Curţii Constituţionale pentru practica de aplicare a normelor legale; 
- utilitatea practicii judiciare pentru stabilitatea legislaţiei . 
- statutul AGEPI de întreprindere de stat (persoană juridică cu scop lucrativ). 

Curs 2. Considerații generale privind dreptul de autor. Protecția juridică a creației 
intelectuale prin dreptul de autor.  

 

1. Introducere în teoria dreptului de autor. Conceptul dreptului de autor. Domeniul de acțiune al 
dreptului de autor în R.M. Simbolul ocrotirii dreptului de autor. Prezumpția paternității. 

2. Natura juridică a dreptului de autor. Dreptul de autor este un: drept de proprietate, drept intelectual 
sui-generis, drept asupra unui bun imaterial sau drept de clientelă, drept al personalității, drept 
subiectiv complex în conținutul căruia intră drepturi personale patrimoniale și nepatrimoniale – teoria 
monistă, drept personal nepatrimonial cu consecințe patrimoniale – teoria dualistă. 

3. Obiectul dreptului de autor. Noțiunea de operă și particularitățile specifice acesteia. Coraportul 
dintre operă și obiectul dreptului de autor. Corelația dintre operă – ca obiect a dreptului de autor și 
obiectul material în care este încorporată această operă. 

4. Condițiile de protecție a operelor – ca rezultat al activității creatoare a autorului.  Condițiile 
obligatorii de protecție a operelor: să fie în domeniul literar, artistic sau științific; să fie rezultat al 
activității intelectuale, să îmbrace o formă obiectivă de exprimare. Condițiile neobligatorii de protecție 
a operelor: înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală, publicarea operelor. 

5. Clasificarea operelor în dependență de anumite criterii: după domeniul de creație intelectuală, 
după gradul de originalitate, după gradul de spontaneitate în creație, după numărul de autori, etc. 
Regimul juridic al operelor comune și colective. Regimul juridic al operelor originale, derivate, 
integrante.  

6. Categoriile de opere protejate prin dreptul de autor. Operele excluse de la protecție. Operele 
literare. Structura operelor literare. Operele artistice. Operele științifice. Protecția juridică a titlului și 
personajelor operei. Regimul juridic și particularitățile specifice operelor de artă plastică. Regimul 
juridic al operelor fotografice. Regimul juridic al operelor audiovizuale. 

7. Subiectele dreptului de autor. Autorul și coautorul. Succesorii în drepturi, inclusiv statul. 
Clasificarea subiectelor dreptului de autor: subiecți primari și derivați. Subiecții dreptului de autor 
asupra operei audiovizuale. Autorii minori. 
 

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
- definiţia dreptului de autor în sens subiectiv și obiectiv; 
- simbolul ocrotirii dreptului de autor; 
- teoria monistă și dualistă a dreptului de autor; 
- definiția operei; 
- condițiile obligatorii și neobligatorii de protecție a operelor; 
- criteriile de clasificare a operelor în dependență de mai multe criterii; 



 

8 
 

 
2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să: 

- explice corelația dintre operă și obiect al dreptului de autor; 
- explice coraportul dintre operă – ca obiect a dreptului de autor, și obiectul material în care este 

încorporată această operă. 
- determine corelația dintre creativitate, originalitate, noutate; 
- deosebească operele comune de operele colective; 
- compare regimul juridic al operelor integrante de regimul juridic al operelor derivate; 

 
3. Studentul trebuie să poată: 

- realiza calificarea operelor protejate conform legislației R.M. în dependență de gen, categorie, etc. 
- evidenția avantajele înregistrării operelor la AGEPI; 
- consulta autorul unei opera privind completarea formularului de cerere privind înregistrarea operei la 

AGEPI; 
- determina în ce situații titlul unei opera literare poate fi protejat; 
- argumenta dacă un interviu, reprezintă o creație intelectuală sau nu, dacă da, atunci cui îi aparțin 

drepturile, persoana ce realizează interviul sau persoana intervievată; 
- justifica excluderea unor categorii de opere de la protecție, conform legislației R.M.; 
- argumenta faptul coraportării de către legiuitorul moldav, a programelor de calculator la categoria 

operelor literare. 

Curs 3. Conținutul dreptului subiectiv de autor. 

1. Noțiunea și particularitățile dreptului subiectiv de autor. Dreptul subiectiv de autor – un drept 
absolut, exclusiv, complex.  

2. Particularitățile specifice drepturilor morale de autor. Clasificarea drepturilor morale de autor 
în drepturi pozitive ( dreptul la publicarea operei, dreptul la retragerea operei din circuitul civil), 
drepturi negative (dreptul la recunoașterea paternității operei, dreptul la integritatea operei, dreptul 
la stima reputației). 

3. Particularitățile specifice drepturilor patrimoniale de autor. Dreptul la reproducerea operei. 
Dreptul de difuzare, închiriere, împrumut și importul operei și exemplarelor acesteia. Dreptul la 
comunicarea publică a operei. Dreptul la demonstrarea publică. Dreptul la interpretarea publică. 
Dreptul la traducerea, prelucrarea, adaptarea, aranjamentul sau alte asemenea modificări ale 
operei. 

4. Drepturile specifice autorilor operelor de artă plastică. Dreptul de acces. Dreptul de succedare. 
5. Durata protecției dreptului de autor. Durata protecției drepturilor asupra operelor :publicate sub 

pseudonim sau în anonimat; operelor comune, operelor colective, operelor de artă aplicată, 
operelor audiovizuale, etc. Calcularea termenului de protecție a drepturilor asupra operelor. 
Regimul juridic al operelor căzute în domeniul public. Efectele patrimoniale ale căsătoriei asupra 
dreptului de autor. 

6. Limitele de exercitare a drepturilor patrimoniale de autor. Reproducerea reprografică a 
operelor de către biblioteci, arhive și instituții de învățămînt. Valorificarea liberă a operelor. 

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
- Definiția dreptului subiectiv de autor; 
- Caracterele dreptului subiectiv de autor; 
- Semnificația expresiei - valorificarea operei; 
- Trăsăturile drepturilor patrimoniale de autor; 
- Drepturile specifice operelor de artă plastică; 
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2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să; 
- explice caracterul relativ-inalienabil al dreptului la publicare a operei, spre deosebire de alte drepturi 

morale; 
- deosebească dreptul la demonstrarea publică a operei, de dreptul la interpretare publică și dreptul la 

comunicarea publică a operei; 
- explice coraportul dintre dreptul la stima reputației și dreptul la integritatea operei; 
- explice expresia juridică – în afara cercului obișnuit al familiei și membrilor apropiați ai acestuia. 

3. Studentul trebuie să poată: 
- exemplifica situații cînd este încălcat dreptul la nume a autorului, dar nu este încălcat dreptul la 

paternitatea operei; 
- exemplifica situații cînd este încălcat dreptul la paternitatea operei, dar nu se încalcă dreptul la nume. 
- justifica clasificarea drepturilor morale în drepturi pozitive și negative; 
- determina în ce situații autorul portretului ce conține imaginea unei personae, poate valorifica această 

operă fără acordul persoanei din portet. 

Curs 4. Transmiterea drepturilor subiective de autor.   

1. Noţiunea și varietățile contractului de autor. Conrtractul de editare, închiriere, comandă, 
producție audiovizuală, de reprezentare teatrală sau execuție muzicală. 

2. Contractul de licență exclusivă și neexclusivă. Particularitățile ce diferențiază contractul de 
licență exclusivă de contractul de licență neexclusivă. 

3. Clauzele esențiale ale contractului de autor. 
4. Elementele contractului de autor. Subiectul contractului de autor. Obiectul contractului de 

autor. Conținutul contractului de autor.  
5. Particularitățile transmiterii dreptului de autor prin alte mecanisme juridice (gaj, aport la 

capitalul social, etc.)  

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
- definiţia contractului de autor; 
- varietățile contractului de autor; 
- părțile contractului de producție audiovizuală; 

 
2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să: 

- delimiteze particularitățile specifice contractului de licență exclusivă, de particularitățile licenței 
neexclusive. 

- explice particularitățile transmiterii dreptului de autor în calitate de aport la capitalul social; 

 
3. Studentul trebuie să poată; 

- consulta titularul dreptului de autor cu privire la întocmirea unui contract de editare ce să conțină toate 
clauzele necesare unui astfel de contract. 

Curs 5.  Consideraţii generale privind drepturile conexe, dreptului de autor şi drepturile 
„sui generis” asupra bazelor de date.  

1. Conceptul de drepturi conexe a dreptului de autor. Domeniul de acțiune a drepturilor conexe. 
Simbolul protecției drepturilor conexe. 

2. Titularii drepturilor conexe. Condițiile prevăzute de lege pentru a fi titular a drepturilor conexe.  
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3. Obiectul drepturilor conexe. Interpretările sau execuțiile artiștilor. Înregistrările sonore ale 
producătorilor de fonograme. Emisiunile sau serviciile de programe ale organizațiilor de 
difuziune.  

4. Drepturile interpreților, producătorilor de fonograme, organizațiilor de difuziune. Durata de 
protecție. Limitele exercitării drepturilor conexe. 

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
- definiția drepturilor conexe; 
- titularii drepturilor conexe; 
- condițiile prevăzute de lege pentru a fi titular a drepturilor conexe. 

 
2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să: 
- delimiteze categoria drepturilor de autor, de categoria drepturilor conexe. 
- caracterizeze limitele exercitării drepturilor conexe; 

 
3. Studentul trebuie să poată: 
- argumenta rațiunea protecției drepturilor conexe. 
- explica coraportul dintre opera originală a autorului și interpretare. 

Curs 6.   Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a celor conexe prin organizațiile 
de gestiune colectivă. Apărarea drepturilor de autor și drepturilor conexe. 

1. Înființarea organizațiilor de gestiune  colectivă a drepturilor patrimniale (OGC). Evoluția 
OGC în R.M.  Gestiune colectivă obligatorie (licență obligatorie). 

2. Atribuțiile, drepturile și obligațiile organizațiilor de gestiune colextivă. Categoriile de 
remunerații acumulate de OGC. Particularitățile acumulării și distribuirii (repartizării) 
remunerației de autor. Remunerația compensatorie. Rolul OGC în încasarea și distribuirea 
remunerației compensatorii autorilor, interpreților și producătorilor de fonograme pentru 
reproducerea operelor în scop personal. Soluționarea litigilor. Monitorizarea activității 
organizațiilor de gestiune colectivă. 

3. Răspunderea juridică pentru încălcarea drepturilor de autor și drepturilor conexe. Noțiunea 
de plagiat, piraterie și contrafacere. Apărarea juridico-civilă a drepturilor de autor și drepturilor 
conexe. Apărarea juridico-administrativă a drepturilor de autor și drepturilor conexe. Apărarea 
juridico-penală. 

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
-  formele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe 
- noțiunea de piraterie, plagiat, contrafacere. 
- cazurile de înființare a organismelor de gestiune colectivă în R.M.  

 
2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să: 

- caracterizeze comparativ răspunderea penală, administrativă și civilă. 
- analizeze comparativ  mijloacele de apărare civile prevăzute de Codul civil, cu cele prevăzute de 

Legea nr.293/1995.   
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3. Studentul trebuie să poată: 
- argumenta prin prisma prevederilor legale, posibiltatea înființării mai multor organizații de 

administrare pe principii colective în R.M 
- justifica necesitatea constituirii mai multor OAPC în R.M., și care ar fi modalitatea de repartizare a 

atribuțiilor acestora, în astfel de situație. 
- argumenta rolul OAPC în încasarea și distribuirea remunerației compensatorii pentru reproducerea 

operelor în scop personal. 

Curs 7.   Particularitățile reglementării juridice a invențiilor în Republica Moldova. 
Condițiile de brevetabilitate a invențiilor. 

1. Noţiunea de brevet de invenție. Esența brevetării și a sistemului de brevetare. Sistemele de 
acordare a brevetelor cunoscute în lume. Conceptul de brevet în sens subiectiv și obiectiv. Natura 
juridică și particularitățile brevetului de invenție. Termenul de protecție.  Particularitățile specifice 
brevetului de invenție de scurtă durată. 

2. Noțiunea și condițiile de brevetabilitate a invenției. Conceptul de invenție. Noutatea invenției. 
Esența divulgărilor neopozabile. Activitatea inventivă. Aplicabilitatea industrială. 

3. Obiecte invenției brevetabile. Obiectele excluse de la brevetare. Invențiie nebrevetabile. 
Invențiile care au ca obiect un produs. Invențiile care au ca obiect un procedeu (metodă).  

4. Procedura de eliberare a brevetului de invenție pe cale națională. Depunerea cererii de brevet 
de invenție și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceasta. Persoana îndreptățită să solicite 
și să obțină un brevet. Cererea de brevet depusă de o persoană neîndreptățită.  Atribuirea datei de 
depozit. Invocarea dreptului de prioritate. Tipurile priorității. Revendicarea priorității. Examinarea 
formală a cererii. Examinarea preliminară. Publicarea cererii. Examinarea de fond a cererii. 
Acordarea brevetului sau respingerea cererii. Procedura de opoziție și contestație. Solicitarea a 
două titluri  de protecție. 

5. Procedura de eliberare a brevetului de invenție pe cale internațională.  Depunerea cererii de 
brevet de invenție prin PCT (Tratat de cooperare internațională în domeniul brevetelor).  Rolul 
AGEPI în dobîndirea dreptului de brevet de invenție pe cale internațională. 

6. Subiectele dreptului de brevet de invenție. Subiecții primari și derivați. Corelația dintre 
inventator, solicitant și titular al dreptului asupra brevetului de invenție.Drepturile și obligațiile 
solicitantului de brevet de invenție (dreptul la transformarea cererii, introducerea modificărilor, 
retragerea cererii, etc.) Drepturile morale ale inventatorilor, drepturile și obligațiile patrimoniale 
ale titularilor de brevet de invenție.Adminstrarea brevetului de cotitulari. Limitele de exercitare a 
drepturilor de către titularii de brevete. Licența obligatorie neexclusivă. 

7. Modalitățile de transmitere a drepturilor privind brevetele de invenție. 
8. Încetarea valabilității brevetului de invenție. Nulitatea brevetului de invenție. Motivele 

declarării nulității brevetului. Renunțarea la brevet. 
9. Noţiunea și condițiile de protecție a desenelor și modelelor industriale. Conceptul de desen  și 

model industrial. Desenul sau modelul industrial înregistrat. Desenul și modelul industrial 
neînregistrat. Noutatea desenului sau modelului industrial. Caracterul individual. Desenele și 
modelele industriale neprotejabile. 

10. Dobîndirea drepturilor asupra desenelor și modelelor industriale. Depunerea cererii de 
înregistrare a desenelor și modelelor industriale și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
aceasta.Cererea de înregistrare multiplă. Atribuirea datei de depozit. Invocarea dreptului de 
prioritate. Tipurile de prioritate. Transmiterea dreptului de prioritate.Examinarea cererii de 
înregistrare a DMI. Observațiile terților, opozițiile și contestațiile. Eliberarea certificatului de 
înregistrare. Restabilirea în drepturi. 

11. Stingerea drepturilor asupra desenului sau modelului industrial înregistrat. Caducitatea. 
Renunțarea. Motivele de invocare a nulității certificatului de înregistrare a DMI.   
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12. Asigurarea respectării drepturilor. Acțiunea privind încălcarea drepturilor. Acțiunea de 
declarare a neîncălcării drepturilor. Măsurile de asigurare a probelor pînă la intentarea acțiunii. 

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
- definiţia brevetului de invenție; 
- sistemul de brevetare aplicat în R.M.  
- condițiile de brevetabilitate a invenției; 
- importanța atribuirii datei de depozit. 
- esența invocării dreptului de prioritate; 
- termenul de protecție a brevetului de invenție 
- definiţia desenului și modelului industrial; 
- condițiile de protecție a desenelor și modelelor industriale. 
- desenele și modelele industriale neprotejabile. 
- motivele de invocare a nulității certificatului de înregistrare a DMI 

 
2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să: 

- deosebească brevetul de invenție de brevetul de invenție de scurtă durată; 
- delimiteze obiectele excluse de la brevetare, de invențiile nebrevetabile. 
- stabilească asemănările și deosebirile dintre dreptul de prioritate convențională, și dreptul de prioritate 

expozițională. 
- social prin noi aporturi cu procedura de majorare a capitalului prin incorporarea beneficiului şi 

rezervelor; 
- exemplifice invențiile care au ca obiect un procedeu sau metodă; 
- deosebească dreptul de folosire anterioară, de dreptul de folosire posterioară; 
- deosebească procedura de obținere a brevetului de invenție pe cale internațională prin OEAB, de 

procedura prevăzută de PCT; 
- explice corelația dintre inventatot, solicitant, titular de brevet de invenție 
- compare desenul și modelul industrial; 
- deosebească desenul și modelul industrial înregistrat de cel neînregistrat; 
- determine particularitățile specifice opozițiilor, observațiilor, contestațiilor; 

 
3. Studentul trebuie să poată: 

- consulta persoanele care doresc să obțină brevet de invenție în privința procedurii: completarea 
formularului cererii, toate actele necesare pentru obținerea titlului de protecție, etc.; 

- argumenta rolul AGEPI în dobîndirea dreptului de brevet de invenție pe cale internațională 
-  consulta persoana care dorește să obțină licență obligatorie neexclusivă, în privința procedurii de 

obținere a acesteia; 
- explica procedura ce trebuie a fi urmată, în cazul în care invenția a fost realizată de un salariat în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu; 
- consulta persoana care dorește să obțină certificat de înregistrare a DMI , în privința procedurii, 

actelor necesate, etc. 

Curs 8.    Mijloacele de individualizare a produselor, serviciilor și participanților la 
circuitul civil. Condițiile de protecție a acestora. 

1. Noțiunea, particularitățile și funcțiile semnelor ce pot fi înregistrate ca marcă. Conceptul de 
marcă. Sistemele de dobîndire a drepturilor asupra mărcii. Distictivitatea, disponibilitatea, 
liceitatea mărcilor. Funcțiile mărcii: de diferențiere a produselor și serviciilor; de garanție a 
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calității; de organizare a pieței; de protecție a consumatorillor. Clasificarea mărcilor după criterii: 
după obiect, după nivelul de cunoaștere, după titularul dreptului, după conținut. 

2. Dobîndirea drepturilor asupra mărcii pe cale națională. Depunerea cererii de înregistrare și 
condițiile ce trebuie să le îndeplinească aceasta. Atribuirea datei de depozit. Invocarea dreptului de 
prioritate. Examinarea cererii de înregistrare a mărcii. Motivele absolute și relative de refuz. 
Înregistrarea mărcii și eliberarea certificatului. 

3. Dobîndirea dreptului asupra mărcii prin recunoașterea notorietății mărcii. Conceptul de 
marcă notorie. Procedura de depunere a cererii privind recunoașterea notorietății mărcii. Criteriile 
de stabilire a notorietății mărcii. 

4. Dobîndirea drepturilor asupra mărcii pe cale internațională. Depunerea cererii de înregistrare 
internațională a mărcii prin Aranjamentul de la Madrid. Depunerea cererii de înregistrare 
internațională a mărcii prin Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid. Rolul AGEPI în 
înregistrarea mărcii pe cale internațională.  

5. Stingerea drepturilor asupra mărcii. Renunțarea la marcă. Decăderea din drepturile asupra 
mărcii. Motivele absolute și relative de nulitate a mărcii. Limitarea drepturilor prin inacțiunea 
titularului.  

6. Particularitățile protecției juridice a indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine a 
produselor (DO), specialităților tradiționale garantate (STG). Noțiunea  de IG, DO, STG. 
Înregistrarea IG, DO, STG pe cale națională. Depunerea cererii. Examinarea cererii.  Înregistrarea 
internațională a IG, DO, STG.  

7. Protecția juridică a denumirilor de firmă. Conceptul de denumire de firmă. Principiile 
denumirii de firmă. Structura denumirii de firmă.  

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
- conceptul de marcă 
- sistemul de dobîndire a drepturilor asupra mărcii aplicat în R.M. 
- clasificarea mărcilor după mai multe criterii; 
- funcțiile mărcii; 
- structura denumirii de firmă; 
- principiile denumirii de firmă; 
- definiția indicațiilor geografice, denumirilor de origine a produselor, specialităților tradiționale 

garantate; 
-  

2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să: 
- caracterizeze modurile de dobîndire a dreptilui la marcă. 
-  deosebească regimul juridic al mărcii, de regimul juridic al denumirii de firmă; 
- determine asemănările  și deosebirile dintre indicația geografică și denumirea de origine a produsului; 
- explice care sunt motivele absolute și relative de refuz a cererii de înregistrare a mărcii, conform 

legislației R.M.; 
- explice procedura de recunoaștere a notorietății mărcii, și ce se înțelege prin faptul că marca notorie 

are o protecție mai largă; 
- determine avantajele înregistrării mărcii pe cale internațională prin intermediul Protocolului privind 

Aranjamentul de la Madrid, față de înregistrarea internațională a mărcii prin Aranjamentul de la 
Madrid; 

-  
3. Studentul trebuie să poată: 

- consulta o persoană care dorește să depună cerere de înregistrare a mărcii, în privința: completării 
formularui de cerere, întregului pachet de acte necesare pentru obținerea certificatului de înregistrare a 
mărcii; 
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- consulta  titularul mărcii, în privința posibilității protecției mărcii pe plan internațional, prin depunerea 
unei cereri de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI. 

Curs 9. Particularitățile specifice obiectelor netradiționale a dreptului proprietății 
intelectuale. 

1. Protecția juridică a soiurilor de plante. Obținerea titlului de protecție pentru soiurile de plante. 
Condițiile de brevetabilitate a soiurilor de plante.  

2. Protecția juridică a topografiilor circuitelor integrate.  Obiectul protecției. Procedura de 
înregistrare a topografiilor.  

3. Noțiunea și particularitățile know-how-lui.  Modurile de dobîndire a drepturilor asupra know-
how- lui. Modalitățile de transmitere a know-how-lui. 

4. Reprimarea concurenței neloiale. 

Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
- definiţia soiurilor de plante; 
- conceptul de topografie a circuitelor integrate; 
- condițiile de brevetabilitate a soiurilor de plante; 
- conceptul de know-how (secret commercial). 

2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să: 
- deosebească condițiile de brevetabilitate a soiurilor de plante, de condițiile de protecție a topografiilor 

circuitelor integrate; 
- să determine care este obiectul și subiecții know-how. 

3. Studentul trebuie să poată: 
- consulta o persoană cu privire la procedura de înregistrare a soiului de plante, atît pe teritoriul R.M., 

cît și pe plan internațional; 
- identifica care sunt canalele de scurgere a know-how în R.M.  

Curs 10.  Drepturile de proprietate intelectuală ale Uniunii Europene. 

1. Uniunea Europeană și problema unificării și armonizării protecției juridice a proprietății 
intelectuale.  Formarea politicii UE în domeniul drepturilor de autor şi al proprietăţii industriale. 
Principalele sarcini cu care se confruntă legislația din domeniul protecției proprietății intelectuale 
a Uniunii Europene și principalele documente care au pus bazele politicii UE în domeniul 
dreptului  de proprietății intelectuale. Directive și regulamente. Metode de protecție a proprietății 
intelectuale în legislația Uniunii Europene. Raportul dintre drepturile exclusive asupra obiectelor 
de proprietate intelectuală și libera circulație a mărfurilor.  

2. Drepturile de autor în UE. Armonizarea legislației statelor membre în domeniul dreptului de 
autor și al drepturilor conexe.  Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  

3. Protecția juridică a obiectelor individuale de drepturi de proprietate industrială în Uniunea 
Europeană. Sistemul european de brevete. Brevetul european. Procedura de obținere a unui 
brevet european.  

4. Protecția mărcii în legislația Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr . 207/2009 al Consiliului 
din 26 februarie 2009 privind marca comunitară. 

5. Înregistrarea desenelor și modelelor industriale pe teritoriul Uniunii Europene. Consolidarea 
garanțiilor pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană. 

 
Sarcini ale studentului pentru munca individuală 

1. Studentul trebuie sa cunoască: 
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-   motivele și premisele pentru unificarea și armonizarea protecției juridice a proprietății intelectuale în 
Uniunea Europeană în retrospectiva lor istorică; 
-   principalele documente (regulamente) care au pus bazele politicii UE în domeniul dreptului proprietății 
intelectuale; 
-   modalități de protecție a proprietății intelectuale în legislația Uniunii Europene; 
-  baza sistemului european de brevete și a sistemului de mărci comunitare; 
-  competența Comisiei Europene și a Curții de Justiție UE. 

2. Studentul trebuie să aibă abilităţi să: 
- identificarea principalelor domenii de unifecare și armonizare a drepturilor de proprietate intelectuală 

în Uniunea Europeană (dreptul de autor și drepturile conexe, dreptul la brevete, dreptul la mijloace de 
individualizare, obiectele netradiționale de proprietate intelectuală etc.); 

- să utilizeze practica Curții de Justiție în ceea ce privește problemele legate de protecția juridică a 
proprietății intelectuale; 

 

4.2 SEMINAR 

Seminar 1. Introducere în dreptul proprietății intelectuale. (2 ore) 

1. Noțiunea de drept de proprietate intelectuală. Conceptul, natura exclusivă a dreptului de 
proprietate intelectuală. Caracteristicile și specificul proprietății intelectuale. Semne ale rezultatelor 
activității intelectuale ca proprietate intelectuală. Teorii ale dreptului natural și ale drepturilor de 
proprietate intelectuală. 
2. Sistemul de drept al proprietății intelectuale. Obiectele de protecție a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe și a obiectelor de protecție a proprietății industriale. Principiile dreptului de 
proprietate intelectuală. 
3. Surse ale dreptului de proprietate intelectuală. Conceptul și principalele direcții ale legislației. 
4. Rolul și importanța proprietății intelectuale în societatea modernă. Politica de stat a Republicii 
Moldova în domeniul protecției și protecției proprietății intelectuale. Piața umbroasă a proprietății 
intelectuale în Republica Moldova și consecințele sale negative. Aspectele economice, de apărare, 
sociale și internaționale ale utilizării drepturilor de proprietate intelectuală. 

Literatura de bază 

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, în vigoare din 27.08.1994 
2. Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 03 iulie 2014  
3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia națională 

în domeniul proprietății intelectuale pîna în anul 2020  
4. Hotărîrea Guvernului nr. 491 din 11.08.2015 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 

2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în 
anul 2020 

5. Hotărîrea Guvernului Nr. 375 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru 
anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale 
pînă în anul 2020 

Literatura adițională 
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1. Bodoaşcă Teodor, Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Ediţia 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2007. 
2. Roş Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Bucureşti, 2001; 
3. http://agepi.gov.md/ro/legislatie/nationale 
4. Введение в интеллектуальную собственность. Изд. ВОИС, 1997; 
5. Бодюл Т.Д. Право интеллектуальной собственности в Республике Молдова. Часть 

1.(Промышленная собственность). Учебник. Кишинев, 2013. 

Seminar 2. Considerații generale privind dreptul de autor. Protecția juridică a creației 
intelectuale prin dreptul de autor. (4 ore) 

1. Conceptul dreptului de autor. Domeniul de acțiune al dreptului de autor în R.M. Simbolul ocrotirii 
dreptului de autor. Natura juridică a dreptului de autor. Dreptul de autor este un: drept de 
proprietate, drept intelectual sui-generis, drept asupra unui bun imaterial sau drept de clientelă, 
drept al personalității, drept subiectiv complex în conținutul căruia intră drepturi personale 
patrimoniale și nepatrimoniale – teoria monistă, drept personal nepatrimonial cu consecințe 
patrimoniale – teoria dualistă. 

2. Obiectul dreptului de autor. Noțiunea de operă și particularitățile specifice acesteia. Coraportul 
dintre operă și obiectul dreptului de autor. Corelația dintre operă – ca obiect a dreptului de autor și 
obiectul material în care este încorporată această operă. Condițiile de protecție a operelor – ca 
rezultat al activității creatoare a autorului.   

3. Clasificarea operelor în dependență de anumite criterii: după domeniul de creație intelectuală, 
după gradul de originalitate, după gradul de spontaneitate în creație, după numărul de autori, etc. 
Regimul juridic al operelor comune și colective. Regimul juridic al operelor originale, derivate, 
integrante.  

4. Categoriile de opere protejate prin dreptul de autor. Operele excluse de la protecție. Operele 
literare. Structura operelor literare. Operele artistice. Operele științifice. Protecția juridică a titlului 
și personajelor operei. Regimul juridic și particularitățile specifice operelor de artă plastică. 
Regimul juridic al operelor fotografice. Regimul juridic al operelor audiovizuale. 

5. Subiectele dreptului de autor. Autorul și coautorul. Succesorii în drepturi, inclusiv statul. 
Clasificarea subiectelor dreptului de autor: subiecți primari și derivați. Subiecții dreptului de autor 
asupra operei audiovizuale. Autorii minori. 

Literatura de bază 

1. Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 
(adoptată la 02.07.2010, în vigoare din 01.01.2011) 

2. Convenția de la Berna privind protecția operelor literare și artistice 
Hotărîrea Parlamentului nr.511-XIII din 22 iunie 1995 

3. Convenția Mondială cu privire la drepturile de autor 
Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 02 martie 1993 

4. Acordul O.M.P.I. privind dreptul de autor 
Hotărîrea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998 

5. Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor 
și drepturilor conexe nr. 89 din 10.02.2012 

6. Roş, V., Dragoş, B., Spineanu-matei, O. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Bucureşti: ALL 
Beck, 2005. 

7. Volcinschi Victor, Chiroşca Dorian, Dreptul proprietăţii intelectuale, Chişinău: Museum, 2001. 

Literatura adițională 

1. Bodoaşcă Teodor, Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Ediţia 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2007. 
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2. http://agepi.gov.md/ro/legislatie/nationale 
3. http://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2015/10/B_Cum_se_protejeaza_dreptul_de_autor.pdf  
4. Введение в интеллектуальную собственность. Изд. ВОИС, 1997; 

Seminar 3. Conținutul dreptului subiectiv de autor. (2 ore) 

1. Noțiunea și particularitățile dreptului subiectiv de autor. Dreptul subiectiv de autor – un drept 
absolut, exclusiv, complex.  

2. Particularitățile specifice drepturilor morale și patrimoniale de autor. Clasificarea drepturilor 
morale de autor în drepturi pozitive ( dreptul la publicarea operei, dreptul la retragerea operei din 
circuitul civil), drepturi negative (dreptul la recunoașterea paternității operei, dreptul la integritatea 
operei, dreptul la stima reputației). Dreptul la reproducerea operei. Dreptul de difuzare, închiriere, 
împrumut și importul operei și exemplarelor acesteia. Dreptul la comunicarea publică a operei. 
Dreptul la demonstrarea publică. Dreptul la interpretarea publică. Dreptul la traducerea, 
prelucrarea, adaptarea, aranjamentul sau alte asemenea modificări ale operei.  

3. Dreptul de autor asupra operelor de serviciu, operelor colective, operelor derivate, operelor 
integrate, operelor audiovizuale. Drepturile specifice autorilor operelor de artă plastică. 
Dreptul de acces. Dreptul de succedare. 

4. Durata protecției dreptului de autor. Durata protecției drepturilor asupra operelor :publicate sub 
pseudonim sau în anonimat; operelor comune, operelor colective, operelor de artă aplicată, 
operelor audiovizuale, etc. Calcularea termenului de protecție a drepturilor asupra operelor. 
Regimul juridic al operelor căzute în domeniul public. Efectele patrimoniale ale căsătoriei asupra 
dreptului de autor. 

5. Limitele de exercitare a drepturilor patrimoniale de autor. Reproducerea reprografică a 
operelor de către biblioteci, arhive și instituții de învățămînt. Valorificarea liberă a operelor. 

Literatura de bază 

1. Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 
(adoptată la 02.07.2010, în vigoare din 01.01.2011) 

2. Convenția de la Berna privind protecția operelor literare și artistice 
Hotărîrea Parlamentului nr.511-XIII din 22 iunie 1995 

3. Convenția Mondială cu privire la drepturile de autor 
Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 02 martie 1993 

4. Acordul O.M.P.I. privind dreptul de autor 
Hotărîrea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998 

5. Roş, V., Dragoş, B., Spineanu-matei, O. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Bucureşti: ALL 
Beck, 2005. 

Literatura adițională 

1. Chiroşca Dorian, Conţinutul şi natura juridică a dreprului subiectiv de autor, Chişinau: AGEPI, 2007. 
2. http://agepi.gov.md/ro/copyright/con%C8%9Binutul-dreptului-de-autor 
3. http://agepi.gov.md/ro/copyright/termenele-de-protec%C8%9Bie 
4. Romiţan Ciprian Raul, Drepturile morale de autor, Ed. Universul juridic, Bucureşti 2007 

Seminar 4.  Transmiterea drepturilor patriminiale prin contracte  de autor. (2 ore) 
1. Noţiunea și varietățile contractului de autor. Conrtractul de editare, închiriere, comandă, 

producție audiovizuală, de reprezentare teatrală sau execuție muzicală. Contractul de licență 
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exclusivă și neexclusivă. Particularitățile ce diferențiază contractul de licență exclusivă de 
contractul de licență neexclusivă. 

2. Clauzele esențiale ale contractului de autor și elementele contractului de autor. Subiectul 
contractului de autor. Obiectul contractului de autor. Conținutul contractului de autor.  

3. Particularitățile transmiterii dreptului de autor prin alte mecanisme juridice (gaj, aport la 
capitalul social, etc.)  

4. Remunerația de autor. 

Literatura de bază 

1. Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 
(adoptată la 02.07.2010, în vigoare din 01.01.2011)  

2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 641 din 12.07.2001 despre tarifele minime ale 
remunerației de autor 

3. Convenția de la Berna privind protecția operelor literare și artistice 
Hotărîrea Parlamentului nr.511-XIII din 22 iunie 1995 

4. http://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2015/10/B_Cum_se_protejeaza_dreptul_de_autor.pdf  
5. Roş, V., Dragoş, B., Spineanu-matei, O. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Bucureşti: ALL 

Beck, 2005. 

Literatura adițională 

1. Chiroşca Dorian, Conţinutul şi natura juridică a dreprului subiectiv de autor, Chişinau: AGEPI, 
2007. 

2. http://agepi.gov.md/ro/copyright/con%C8%9Binutul-dreptului-de-autor 
3. http://www.stiucum.com/drept/dreptul-de-autor/Transmiterea-contractuala-a-dr25927.php  
4. http://www.nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/133/PostavaruAM_Ilf.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  
5. http://www.agepi.md/sites/default/files/litigii/decisions/hpcsj/hpcsj_32-1998.pdf  

Seminar 5.   Consideraţii generale privind drepturile conexe. (2 ore) 
1. Conceptul de drepturi conexe a dreptului de autor. Domeniul de acțiune a drepturilor conexe. 

Simbolul protecției drepturilor conexe. 
2. Titularii drepturilor conexe. Condițiile prevăzute de lege pentru a fi titular a drepturilor conexe.  
3. Obiectul drepturilor conexe. Interpretările sau execuțiile artiștilor. Înregistrările sonore ale 

producătorilor de fonograme. Emisiunile sau serviciile de programe ale organizațiilor de 
difuziune.  

4. Drepturile interpreților, producătorilor de fonograme, organizațiilor de difuziune. Durata de 
protecție. Limitele exercitării drepturilor conexe. 

Literatura de bază 

1. Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 
(adoptată la 02.07.2010, în vigoare din 01.01.2011);  

2. Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor 
și drepturilor conexe nr. 89 din 10.02.2012; 

3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 744 din 20.06.2003 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare și aplicare a marcajelor de control pe 
exemplarele de opere și fonograme și Regulamentului cu privire la modul de inregistrare în 
Registrul de stat al titularilor marcajelor de control ; 
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4. Convenția internațională pentru ocrotirea drepturilor interpreților, a producătorilor de fonograme 
și a organizațiilor de difuziune, semnată la Roma 
Hotărîrea Parlamentului nr.510-XIII din 22 iunie 1995 ; 

5. Roş, V., Dragoş, B., Spineanu-matei, O. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Bucureşti: ALL 
Beck, 2005. 

Literatura adițională 

1. Convenția privind protecția producătorilor de fonograme împotrivă reproducerii neautorizate a 
fonogramelor lor, semnată la Geneva. Hotărîrea Parlamentului nr.796-XIV din 10 februarie 2000; 

2. Acordul O.M.P.I. cu privire la interpretări și fonogramele, semnat la Geneva. Hotărîrea 
Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998 

3. Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale. Legea nr. 118 din 
28.05.2015 

4. https://www.eucopyright.com/ro/ce-sunt-drepturile-conexe-ale-dreptului-de-autor  
5. http://agepi.gov.md/sites/default/files/2016/06/Drepturile_de_Autor_%C8%99i_Conexe-

Lilia_Vermeiuc.pdf  
6. http://www.cartier.md/upload/File/AGEPI_p_1_13_157_160.pdf  

Seminar 6.  Gestiunea colectivă a dreptului  de autor și a drepturilor  conexe prin 
organizațiile de gestiune  colectivă a drepturilor patrimoniale. Apărarea drepturilor de 
autor și drepturilor conexe. (2 ore) 
1. Înființarea organizațiilor de gestiune colectivă (OGC). Evoluția OGC în R.M. Gestiune 

colectivă extinsă (licența extinsă). Gestiune colectivă obligatorie (licență obligatorie). Înființarea 
AsDAC. 

2. Atribuțiile, drepturile și obligațiile organizațiilor de gestiune colectivă. Categoriile de 
remunerații acumulate de OGC. Particularitățile acumulării și distribuirii (repartizării) 
remunerației de autor. Remunerația compensatorie. Rolul OGC în încasarea și distribuirea 
remunerației compensatorii autorilor, interpreților și producătorilor de fonograme pentru 
reproducerea operelor în scop personal. Soluționarea litigilor. Monitorizarea activității 
organizațiilor de gestiune colectivă. 

3. Răspunderea juridică pentru încălcarea drepturilor de autor și drepturilor conexe. Noțiunea 
de plagiat, piraterie și contrafacere. Apărarea juridico-civilă a drepturilor de autor și drepturilor 
conexe. Apărarea juridico-administrativă a drepturilor de autor și drepturilor conexe. Apărarea 
juridico-penală. 

Literatura de bază 

1. Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 
(adoptată la 02.07.2010, în vigoare din 01.01.2011);  

2. http://agepi.gov.md/ro/copyright/OGC 
3. Instrucţiunea privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor și/sau conexe 
(aprobată prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr.169 din 22.08.2016) 

4. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, Cartea întâi - Dispoziții generale 
(art. 8 alin. (2) lit. e), 21 alin. (2) lit. b), Cartea a doua – Drepturile reale (art. 301, 470 alin. (2) 
lit.f)), Cartea a treia – Obligațiile (art. 925 alin. (1) lit. d), art.1171-1178 Franchisingul, Cartea a 
cincea - Dreptul Internațional privat (art.1607) 
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5. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, art. 185-1, 185-2, 185-3, 246-1, 
246-2 

6. Codul de procedura civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, art. 33 alin. (3-1) , 
85 alin. (1) lit. a) poz. doi, lit. j), 127-1, 127-2, 127-3, 460 alin. (1) lit. j), alin. (2), 33-1 

7. Codul de procedura penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 (Partea specială), 
art. 275 pct. 6), 276 

8. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, art. 96-103, 283, 400 

Literatura adițională 

1. http://agepi.gov.md/sites/default/files/ipr_project/06/Drepturile_si_obligatiile_utilizatorilor_Situat
ia_SRTV.pdf 

2. www.ujmag.ro/drept/dreptul-proprietatii-intelectuale-si-industriale/gestiunea-colectiva-a-
drepturilor-de-autor-si-a-drepturilor-conexe/rasfoire/  

3. http://www.orda.ro/default.aspx?pagina=168  
4. http://agepi.gov.md/sites/default/files/2015/10/B_Cum_se_protejeaza_dreptul_de_autor.pdf  
5. Cauza Bălan vs. Moldova. http://jurisprudentacedo.com/BALAN-contra-Moldovei-Nerespectarea-

drepturilor-de-autor-Securitatea-raporturilor-juridice.html 

Seminar 7.   Particularitățile reglementării juridice a invențiilor în Republica Moldova. 
Condițiile de brevetabilitate a invențiilor. (5 ore) 
1. Noţiunea de brevet de invenție. Esența brevetării și a sistemului de brevetare.  Conceptul de 

brevet în sens subiectiv și obiectiv. Natura juridică și particularitățile brevetului de invenție. 
Formele de protecţie a invenţiilor.  Termenul de protecție.  Particularitățile specifice brevetului de 
invenție de scurtă durată. 

2. Noțiunea și condițiile de brevetabilitate a invenției. Conceptul de invenție. Noutatea invenției. 
Esența divulgărilor neopozabile. Activitatea inventivă. Aplicabilitatea industrială. 

3. Obiecte invenției brevetabile. Obiectele excluse de la brevetare. Excepţii de la brevetabilitate.   
4. Procedura de eliberare a brevetului de invenție pe cale națională. Depunerea cererii de brevet 

de invenție și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceasta. Persoana îndreptățită să solicite 
și să obțină un brevet. Cererea de brevet depusă de o persoană neîndreptățită.  Atribuirea datei de 
depozit. Invocarea dreptului de prioritate. Tipurile priorității. Revendicarea priorității. Examinarea 
formală a cererii. Examinarea preliminară. Publicarea cererii. Examinarea de fond a cererii. 
Acordarea brevetului sau respingerea cererii. Procedura de opoziție și contestație. Solicitarea a 
două titluri  de protecție. 

5. Procedura de eliberare a brevetului de invenție pe cale internațională.  Depunerea cererii de 
brevet de invenție prin PCT (Tratat de cooperare internațională în domeniul brevetelor).  Rolul 
AGEPI în dobîndirea dreptului de brevet de invenție pe cale internațională. 

6. Subiectele dreptului de brevet de invenție. Subiecții primari și derivați. Corelația dintre 
inventator, solicitant și titular al dreptului asupra brevetului de invenție.Drepturile și obligațiile 
solicitantului de brevet de invenție (dreptul la transformarea cererii, introducerea modificărilor, 
retragerea cererii, etc.) Drepturile morale ale inventatorilor, drepturile și obligațiile patrimoniale 
ale titularilor de brevet de invenție.Adminstrarea brevetului de cotitulari. Limitele de exercitare a 
drepturilor de către titularii de brevete. Licența obligatorie neexclusivă. 

7. Modalitățile de transmitere a drepturilor privind brevetele de invenție. 
8. Încetarea valabilității brevetului de invenție. Nulitatea brevetului de invenție. Motivele 

declarării nulității brevetului. Renunțarea la brevet. 
9. Noţiunea și condițiile de protecție a desenelor și modelelor industriale. Conceptul de desen  și 

model industrial. Desenul sau modelul industrial înregistrat. Desenul și modelul industrial 
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neînregistrat. Noutatea desenului sau modelului industrial. Caracterul individual. Desenele și 
modelele industriale neprotejabile. 

10. Dobîndirea drepturilor asupra desenelor și modelelor industriale. Depunerea cererii de 
înregistrare a desenelor și modelelor industriale și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
aceasta.Cererea de înregistrare multiplă. Atribuirea datei de depozit. Invocarea dreptului de 
prioritate. Tipurile de prioritate. Transmiterea dreptului de prioritate.Examinarea cererii de 
înregistrare a DMI. Observațiile terților, opozițiile și contestațiile. Eliberarea certificatului de 
înregistrare. Restabilirea în drepturi. 

11. Stingerea drepturilor asupra desenului sau modelului industrial înregistrat. Caducitatea. 
Renunțarea. Motivele de invocare a nulității certificatului de înregistrare a DMI.   

12. Asigurarea respectării drepturilor. Acțiunea privind încălcarea drepturilor. Acțiunea de 
declarare a neîncălcării drepturilor. Măsurile de asigurare a probelor pînă la intentarea acțiunii. 

Literatura de bază 

1. Legea privind protecția invențiilor nr. 50-XVI, (adoptată la 07.03.2008, în vigoare din 
04.10.2008) 

2. Lege Nr. 160 din 30.07.2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50-XVI din 7 martie 
2008 privind protecţia invenţiilor 

3. Regulamentul privind procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de 
eliberare a brevetului, 
(aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 01.09.2009) 

4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1609 din 31.12.2003 despre aprobarea 
Regulamentului privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor 
de serviciu 

5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 28.06.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante 
create în Republica Moldova 

6. Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) 
Hotărîrea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993 

7. Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internațională de brevete 
Hotărîrea Parlamentului nr. 1248-XIII din 10 iulie 1997 

8. Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr. 161-XVI 
(adoptată la 12.07.2007, în vigoare din 01.12.2007) 

9. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor 
industriale, 
(aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1496 din 29.12.2008) 

10. Aranjamentul de la Haga privind depozitul internațional de desene și modele industriale 
Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993 

11. Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaționale a desenelor și modelelor 
industriale 
Hotărîrea Parlamentului nr. 1249-XIII din 10 iulie 1997 

12. http://agepi.gov.md/ro/inventions/despre-inven%C8%9Bie-%C8%99i-brevet  

Literatura adițională 

1.http://www.scritub.com/stiinta/drept/DREPTUL-PROPRIETATII-INTELECTU35264.php 
2.https://ru.scribd.com/doc/7871734/DREPTUL-PROPRIETATII-INTELECTUALE 
3.http://agepi.gov.md/ro/design/presentation  
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4. Volcinschi Victor, Chiroşca Dorian, Dreptul proprietăţii intelectuale, Chişinău: Museum, 
2001. 

5. Бодюл Т.Д. Право интеллектуальной собственности в Республике Молдова. Часть 
1.(Промышленная собственность). Учебник. Кишинев, 2013. 

Seminar 8.   Mijloacele de individualizare a produselor, serviciilor și participanților la 
circuitul civil. Condițiile de protecție a acestora.   (5 ore) 
1. Noțiunea, particularitățile și funcțiile semnelor ce pot fi înregistrate ca marcă. Conceptul de 

marcă. Sistemele de dobîndire a drepturilor asupra mărcii. Distictivitatea, disponibilitatea, 
liceitatea mărcilor. Funcțiile mărcii: de diferențiere a produselor și serviciilor; de garanție a 
calității; de organizare a pieței; de protecție a consumatorillor. Clasificarea mărcilor după criterii: 
după obiect, după nivelul de cunoaștere, după titularul dreptului, după conținut. 

2. Dobîndirea drepturilor asupra mărcii pe cale națională. Depunerea cererii de înregistrare și 
condițiile ce trebuie să le îndeplinească aceasta. Atribuirea datei de depozit. Invocarea dreptului de 
prioritate. Examinarea cererii de înregistrare a mărcii. Motivele absolute și relative de refuz. 
Înregistrarea mărcii și eliberarea certificatului. 

3. Dobîndirea dreptului asupra mărcii prin recunoașterea notorietății mărcii. Conceptul de 
marcă notorie. Procedura de depunere a cererii privind recunoașterea notorietății mărcii. Criteriile 
de stabilire a notorietății mărcii. 

4. Dobîndirea drepturilor asupra mărcii pe cale internațională. Depunerea cererii de înregistrare 
internațională a mărcii prin Aranjamentul de la Madrid. Depunerea cererii de înregistrare 
internațională a mărcii prin Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid. Rolul AGEPI în 
înregistrarea mărcii pe cale internațională.  

5. Stingerea drepturilor asupra mărcii. Renunțarea la marcă. Decăderea din drepturile asupra 
mărcii. Motivele absolute și relative de nulitate a mărcii. Limitarea drepturilor prin inacțiunea 
titularului.  

6. Particularitățile protecției juridice a indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine a 
produselor (DO), specialităților tradiționale garantate (STG). Noțiunea  de IG, DO, STG. 
Înregistrarea IG, DO, STG pe cale națională. Depunerea cererii. Examinarea cererii.  Înregistrarea 
internațională a IG, DO, STG.  

7. Protecția juridică a denumirilor de firmă. Conceptul de denumire de firmă. Principiile 
denumirii de firmă. Structura denumirii de firmă.  

Literatura de bază 

1. Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI, (adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008); 
2. Legea nr. 162 din 30.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei 

de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992, Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia 
desenelor şi modelelor industrial, Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 
mărcilor, Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante); 

3. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, (aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009); 

4. Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale. Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-
XII din 11 martie 1993 ; 

5. Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor. Hotărîrea 
Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993 

6. Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale 
garantate nr.66-XVI, (adoptată la 27.03.2008, în vigoare din 25.10.2008) 
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7. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a 
denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate, (aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 610 din 05.07.2010) 

Literatura adițională 

1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.852 din 16.08.2001 cu privire la modul de folosire a 
mărcilor - proprietate a statului ; 

2. Hotarârea Guvernului nr. 975 din 15.08.2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului 
pentru producţia alcoolică; 

3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1425 din 02.12.2003 privind modul și condițiile de 
acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs 
și/sau de serviciu, precum și în desenul sau modelul industrial; 

4. Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor. Hotărîrea Parlamentului nr. 1251-XIII din 10 iulie 1997 ; 

5. Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs) 
Legea Republicii Moldova nr. 218-XV din 01 iunie 2000 

6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea 
autorităților competente abilitate cu atribuții și responsabilități referitoare la produsele cu denumiri 
de origine și indicații geografice și la specialitățile tradiționale garantate și a autorităților 
competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse; 

7. Aranjamentul de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și 
înregistrarea lor internațională. Legea Republicii Moldova nr. 1328-XIV din 27 octombrie 2000  

8. http://agepi.gov.md/ro/trademarks/presentation 
9. http://agepi.gov.md/ro/gi-ao-tsg/despre  
10. http://www.osim.ro/marketing/2011/seminarM_august/4%20Numele%20comercial_Francesca.pdf 
11. http://drept.ucv.ro/RSJ/images/articole/2006/RSJ2/0403SmarandacheLavinia.pdf  
12. Volcinschi Victor, Chiroşca Dorian, Dreptul proprietăţii intelectuale, Chişinău: Museum, 2001. 
13. Бодюл Т.Д. Право интеллектуальной собственности в Республике Молдова. Часть 

1.(Промышленная собственность). Учебник. Кишинев, 2013. 

Seminar 9.   Particularitățile specifice obiectelor netradiționale a dreptului proprietății 
intelectuale.  (2 ore) 
1. Protecția juridică a soiurilor de plante. Obținerea titlului de protecție pentru soiurile de plante. 

Condițiile de brevetabilitate a soiurilor de plante.  
2. Protecția juridică a topografiilor circuitelor integrate.  Obiectul protecției. Procedura de 

înregistrare a topografiilor.  
3. Noțiunea și particularitățile know-how-lui.  Modurile de dobîndire a drepturilor asupra know-

how- lui. Modalitățile de transmitere a know-how-lui. 
4. Reprimarea concurenței neloiale. 

Literatura de bază 

1. Legea privind protecția soiurilor de plante nr. 39-XVI, (adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 
06.09.2008) 

2. Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate nr. 655-XIV, (adoptată la 29.10.1999, în 
vigoare din 06.01.2000) 

3. Regulamentul de aplicare al Legii nr. 655/1999 privind protecția topografiilor circuitelor 
integrate,(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.72 din 20.06.2000) 
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4. Legea cu privire la secretul comercial nr. 171 din 06.07.1994, Publicat : 10.11.1994 în Monitorul 
Oficial Nr. 13     art Nr : 126 

5. Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 

Literatura adițională 

1. http://agepi.gov.md/ro/plants/despre 
2. http://agepi.gov.md/ro/topographies/despre  
3. Secretul comercial - legislatia actuala si noua directiva europeana ... 

https://decalex.ro/...comercial/secretul-comercial-legislatia-ac.  

4. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Secretul%20comercial%2031_36.pdf  

Seminar 10.   Drepturile de proprietate intelectuală ale Uniunii Europene. (2 ore) 

1. Uniunea Europeană și problema unificării și armonizării protecției juridice a proprietății 
intelectuale.  Formarea politicii UE în domeniul drepturilor de autor şi al proprietăţii industriale. 
Principalele sarcini cu care se confruntă legislația din domeniul protecției proprietății intelectuale 
a Uniunii Europene și principalele documente care au pus bazele politicii UE în domeniul 
dreptului  de proprietății intelectuale. Directive și regulamente. Metode de protecție a proprietății 
intelectuale în legislația Uniunii Europene. Raportul dintre drepturile exclusive asupra obiectelor 
de proprietate intelectuală și libera circulație a mărfurilor.  

2. Drepturile de autor în UE. Armonizarea legislației statelor membre în domeniul dreptului de 
autor și al drepturilor conexe.  Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  

3. Protecția juridică a obiectelor individuale de drepturi de proprietate industrială în Uniunea 
Europeană. Sistemul european de brevete. Brevetul european. Procedura de obținere a unui 
brevet european.  

4. Protecția mărcii în legislația Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr . 207/2009 al Consiliului 
din 26 februarie 2009 privind marca comunitară. 

5. Înregistrarea desenelor și modelelor industriale pe teritoriul Uniunii Europene. Consolidarea 
garanțiilor pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană. 

Literatura de bază 

1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ | COMISIA EUROPEANĂ  

https://ec.europa.eu/info/.../intellectual-property-rights_ro 

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ - EUROPA EU 

https://europa.eu/youreurope/business/start.../index_ro.htm 

3. Proprietatea intelectuală, industrială și comercială 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_2.1.12.pdf  

4. Politica UE privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

https://ibn.idsi.md/.../Politica%20UE%20privind%20dreptul... 

Literatura adițională 

1. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Organizatia Europeana de Brevete privind validarea 
brevetelor Europene (Acord de validare) 
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2. Acord intre RM și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și 
alimentare. Legea Republicii Moldova nr.317 din 27.12.2012 

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32004L0048 
4. Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate ... - agepi 

agepi.gov.md/.../Evaluarea_performantei_activitatii_OCG_di... 

5. marca comunitară - Studia Universitatis Moldaviae 

studiamsu.eu/wp-content/uploads/12.-p.81-85.pdf 

 

4.3 SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL CU STUDENTII 
 

Nr. Produsul 
preconizat 

Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de 
realizare 

1. 

Soluţionarea 
de spete 

 

 

-  Selectarea normelor 
juridice aplicabile, 

-  Analiza situaţiei 
juridice; 

- Expunerea soluţiei; 

- alegerea corecta a normelor 
aplicabile;  

- logica expunerii situaţiei 
juridice;  

- corectitudinea soluţiei; 

La fiecare 
seminar;  

2. 

Referate 

  

 

- Selectarea actelor 
normative relevante;  

- Selectarea bibliografiei 
relevante; 

- Profunzimea studiului;  

- Diversitatea surselor; 

- interpretarea normelor 
juridice;  

Cu cel puţin 
o săptămână 
înainte de 
examen;  

3. 

Analiza unei 
hotărâri 
judecătoreşti 

 

 

- analiza circumstanţelor 
de fapt a situaţiei 
soluţionate prin hotărârea 
instanţei; 

- Analiza normelor  
juridice aplicabile 
cazului judiciar; 

- capacitatea de analiză a 
situaţiei;  

- corectitudinea alegerii 
normelor juridice aplicabile;  

- capacitatea de analiză critică 
a situaţiei juridice;  

La 
seminarele 
pentru care 
este 
discutată 
tema; 

4 

Întocmirea 
unei cereri 
de chemare 
în judecată 

- descrierea faptelor care 
a dus la încălcarea 
dreptului;  

- selectarea normelor 

- logica expunerii faptelor;  

- corectitudinea alegerii 
normelor juridice;  

- în ce măsură este cererea 

La 
seminarele 
pentru care 
este 
discutată 
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 juridice pe baza cărora 
reclamantului îşi 
întemeiază cererea;  

convingătoare;  tema; 

5 

Notă 
informativă 

 

 

- Normele juridice pe 
care consultantul îşi 
întemeiază opinia; 

- procedura de examinare 
a cazului pentru care se 
solicită consultaţia; 

- organele naţionale 
responsabile de 
soluţionarea cauzei; 

- capacitatea de expunere a 
situaţiei pentru care este 
solicitată consultaţia juridică;  

- corectitudinea alegerii 
normelor juridice ce 
reglementează cazul pentru 
care se solicită consultanţă;  

La 
seminarele 
pentru care 
este 
discutată 
tema; 

6 

 

Portofoliu 

 

 

 

- elaborarea proiectelor 
de documente incluse în 
portofoliu;   

- anexarea modelelor de 
documente emise de 
autorităţile publice; 

- corectitudinea şi acurateţea 
întocmirii documentelor 
incluse în portofoliu;  

- legalitatea actelor întocmite 
de autor; 

La 
seminarele 
pentru care 
este 
discutată 
tema; 

7 

Studierea 
literaturii de 
specialitate, 
a actelor 
normative şi 
pregătirea 
de seminare  

- Întocmirea 
conspectelor;  

- formularea de întrebări;   

- corectitudinea formulării 
răspunsului teoretic;  

- cunoaşterea teoreticienilor 
din domeniu;  

- fundamentarea unor opinii 
expirmate in literatură;  

La 
seminarele 
pentru care 
se discută 
tema.   

Referate: 1. Regimul juridic al secretului comercial în Republica Moldova 

2. Formele şi condiţiile contractului de licenţă a obiectelor proprietăţii industriale 

3. Protecţia juridică a topografiilor circuitelor integrate 

4. Principiile protecţiei intelectuale în condiţiile actuale 

5. Particularităţile pirateriei – ca formă de încălcare a dreptului de autor 

6. Statutul juridic a titularului brevetului de invenţie   

7. Dreptul la reproducere şi problemele legate de reproducerea fotografiei 
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8. Protecţia juridică a obiectelor proprietăţii intelectuale în internet 

 

5. MATERIALE DE PREDARE 

(A se vedea secțiunile 4.1 și 4.2.) 

 

8. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

Disciplina dreptul proprietății intelectuale este inclusă în procesul de studiu la facultate de 
drept şi se realizează printr-un complex de acţiuni de predare, învăţare şi evaluare a rezultatelor 
academice avându-şi fundamentul în actele normative naţionale, inclusiv: 

       A.Actele legislative:  

Codului educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2014, nr.319-324, art.634);  

Legea nr.142-XVI din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de 
formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de 
învăţămînt superior, ciclul I; 

B. Actele normative adoptate de Ministerul Educaţiei: 

Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licenţă, ciclul II - Master, studii 
integrate, ciclul III – Doctorat), aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 1045 din 29 
octombrie 2015;  

Ghidului utilizatorului Sistemului European de Credite Transferabile/ ECTS; 

Ghidului de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin 
ordinul ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr. 140 din 25 februarie 2006; 

Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor 
superioare de licenţă, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr.1047 din 29 octombrie 
2015;  

Recomandărilor-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind 
organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate prin ordinul 
ministrului educaţiei nr. 881 din 18 decembrie 2009, 

C.Reglementările instituţionale ale Universităţii de Stat din Moldova; 

 Regulamentul de organizare a procesului educaţional la Universitatea de Stat din Moldova, 
aprobat de Senatul USM la 25 aprilie 2006 şi varianta înnoită din 2012; 

 Regulamentul instituţional privind randamentul academic aprobat de Senatul USM la 09 
iunie 2010 cu modificări din 25 martie 2014. 

Procesul de predare – învăţare se realizează prin două categorii de interacţiuni ale profesorului şi 
studentului care constau din lecţii teoretice, lecţii practice (seminare), activitatea de pregătire individuală 
a studentului şi activitatea de evaluare a cunoştinţelor. 

Predarea lecţiilor teoretice are loc prin sistem de actiuni si operaţii întreprinse de cadrul didactic 
în scopul proiectării şi desfăşurării lectiilor prin care se asigură transmiterea către studenţi într-un mod 
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sistematic a cunoştinţelor ce se referă la conţinutul temelor incluse în prezentul curriculum. Predarea 
dreptului, implicit şi al dreptului proprietății intelectuale, în sine este un gen de comunicare pedagogică 
dintre cadrul didactic şi audient şi implică definirea unor concepte juridice, expunerea într-un mod 
coerent a unor informaţii, proceduri, strategii precum şi explicarea acestora prin diferite corelaţii şi 
exemple practice. Începutul fiecărei teme teoretice începe cu aducerea la cunoştinţa studenţilor a 
subiectelor ce urmează a fi studiate, obiectivele pe care şi le propune profesorul să fie realizate, lista 
actelor normative, iar uneori a normelor juridice concrete studiate la tema respectivă, sursele doctrinare 
(manuale, monografii, articole ştiinţifice etc.) pe care profesorul le recomandă şi desigur practica 
judecătorească existentă.  Cadrul didactic îşi organizează activitatea de predare astfel, încât folosind 
diferite modele ale expunerii materiei (analitic, soluţionare a problemelor juridice, interacţiunea profesor - 
student) îl face pe audient (student) să recepţioneze informaţia transmisă, s-o memoreze, s-o reproducă, 
iar în cazurile în care se cere, să opereze cu această informaţie. 

Lecţiile practice au ca şi scop de a verifica cum studentul a înţeles teoriile, conceptele, precedeele 
şi procedurile juridice predate, cum el le reproduce şi în ce măsură ar putea să le aplice în practică.  

Învăţarea este, dacă nu un efect al predării, atunci întregeşte conceptul de predare şi aduce 
finalitate, or, prin învăţare se acumulează cunoştinţele şi aptitudinile necesare însuşirii unei profesii, 
implicit, celei de jurist. Învăţarea dreptului afacerilor se face prin: 

 participarea studentului la lecţii teoretice în cadrul cărora are posibilitatea de a pune întrebări şi a 
clarifica logica şi esenţa reglementărilor juridice studiate; 

 pregătirea subiectelor temei pentru activitatea la lecţiile practice. În acest sens, studentul trebuie să 
studieze normele juridice relevante, bibliografia recomandată, practica judecătorească existentă şi să 
soluţioneze speţele propuse de cadrul didactic. Speţele se propun de cadru didactic a fi soluţionate 
fie în grup, fie individual de fiecare student. 

 Participarea la lecţiile practice, în cadrul cărora studentul de sinestător, sau împreună cu grupul 
format, soluţionează speţa şi după caz, găseşte răspunsul la subiectele teoretice şi practice analizate. 

 Îndeplinirea lucrurlui individual la disciplina Dreptul proprietății intelectuale în proporţie de 75 de 
ore academice. Lucrul individual la disciplina Dreptul proprietății intelectuale presupune 
îndeplinirea de către student a unor activităţi de sinestător ce contribuie la înţelegerea materiei 
discipline predate. Activităţile studentului calificate ca şi lucru individual include următoarele:  

a. studierea individual temelor care nu se reuşeşte a fi analizate la lecţiile teoretice şi 
practice;  

b. elaborarea unui referat pe o temă practică pentru a impune studenţii  să gândească şi să 
acţioneze independent ca şi professional. Referatul (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o 
temă dată fiind menit să contribuie la formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă 
independentă  ale studenţilor), este şi o posibilă probă de evaluare a gradului în care  studenţii şi-
au însuşit un anumit segment al curriculei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-
o temă. Temele referatelor vor fi atribuite de profesorul care duce lecţiile practice.  

c. întocmirea unui portofoliu (set) de documente pentru o activitate practică care rezultă din 
una din temele studiate. De exemplu, pregătirea unei cereri de înregistrare a unei mărci.  Temele 
portofiliilor vor fi atribuite de profesorul care duce lecţiile practice, în dependență de obiectul 
proprietății intelectuale studiat. 

d. studiul de caz include soluţionarea individuală sau în grup a unei speţe (situaţii juridice 
inventate sau bazate pe un caz real) elaborate de profesor pe una din temele disciplinei. 
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Profesorul atribuie fiecărui student sau unui grup de studenţi câte o speţă în funcţie de tema 
studiată. 

 

Metodologia evaluării în cadrul programelor de studii realizate la USM, inclusiv evaluarea în cadrul 
programului de studii Drept, reflectă abordarea curriculară şi este orientată spre evaluarea rezultatelor 
învăţării şi a competenţelor dobândite. La începutul studierii disciplinei studenţilor li se aduce la 
cunoştinţă curriculum disciplinei Dreptul proprietății intelectuale şi alte materiale didactice elaborate şi, 
desigur se explică la general, modul în care urmează să fie predată disciplina, cum trebuie studentul să 
înveţe temele incluse în curriculum, ce trebuie să poată face studentul la finalul disciplinei respective, 
precum şi sunt informaţi despre formele şi modalităţile de evaluare, criteriile de apreciere. 

Formele şi modalităţile de evaluare sunt elaborate în baza Regulamentului de organizare a studiilor 
în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite, aprobat prin ordinul Ministerului 
Educaţiei nr. 1046 din 29 octombrie 2015 discutate la şedinţa departamentului şi aprobate la Consiliul 
facultăţii. Reieşind din dispoziţiile acestuia, evaluarea rezultatelor academice se  realizează prin: 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul procesului educaţional: a disciplinei; capitolului, 
temei. Formele de realizare a evaluării iniţiale rămân la discreţia cadrului didactic şi sunt determinate de 
finalităţile disciplinei şi specificul formării profesionale. Rezultatele evaluării iniţiale influenţează 
elaborarea strategiei didactice. Cadrul didactic înregistrează rezultatele evaluării iniţiale în registrul 
personal. 

Evaluarea curentă se realizează pe parcursul procesului educaţional în cadrul cursului, 
seminariilor, activităţilor practice, consultaţiilor. Prin evaluarea curentă profesorul monitorizează procesul 
de formare a competenţelor profesionale a viitorilor specialişti; 

Evaluarea curentă constată rezultatele activităţii de formare profesională: atât a celor realizate în 
sala de curs, cât şi a lucrului individual. Rezultatele evaluării curente se exprimă în note în conformitate 
cu grila de notare. 

Evaluarea curentă include şi două atestări obligatorii desfăşurate în termenul indicat în calendarul 
academic. Evaluările curente, atât în scris, cât şi cele orale se  realizează în baza testelor care includ 
sarcini de diferit nivel de complexitate, inclusiv de cunoaştere şi înţelegere, aplicare integrare. 

Rezultatele acestor evaluări sunt luate în calcul la evaluările finale semestriale şi au o pondere de 60 
la sută din nota finală la disciplină pentru studenţii ce fac studiile cu frecvenţa la zi, şi 50 % pentru 
studenţii de la frecvenţă redusă.   

Cadrul didactic are obligaţia să indice rezultatele evaluării curente în registrul grupei academice. 

Evaluarea finală are funcţia de bilanţ şi certificare şi se realizează la încheierea studiului 
disciplinei.  

Formele de realizare ale evaluării finale sunt: examenul scris (la decizia Departamentului examenul 
poate fi şi oral). La examen studentul trebuie să răspundă la cel puţin 2 subiecte întocmite sub formă de 
teste cu 3 nivele de complexitate.  
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 Rezultatele evaluării finale se exprimă în note conform grilei de notare (nota minimă de promovare 
este nota 5) şi credite academice. Numărul creditelor academice pentru disciplina Dreptul afacerilor este 
de 5 credite (150 de ore) şi constată realizarea integrală a volumului de muncă pretins studentului care 
demonstrează anumite competenţe. 

Nota finală la disciplina Dreptul afacerilor însumează rezultatul evaluării curente şi celei de la 
examen, astfel, încât rezultatul evaluării curente să constituie 60 % din nota finală, iar nota de la examen - 
40%, respectiv pentru studiile la frecvenţă redusă raportul dintre nota evaluării curente şi celei de la 
examen să constituie 50% la 50%. 

 Cadrul didactic este obligat să indice rezultatele evaluării finale în borderou (tabelul de note). 

Evaluările finale, similar celor curente se  realizează în baza testelor cu sarcini de diferit nivel de 
complexitate, adică în trei niveluri: de cunoaştere şi înţelegere; de aplicare; de integrare. 

Sarcinile de nivel unu solicită cunoaşterea materialului teoretic şi reproducerea acestuia. Sarcinile 
de nivel doi solicită analiza, compararea, generalizarea şi aplicarea, după model, a cunoştinţelor teoretice 
în practică. Nivelul trei solicită studentului rezolvarea situaţiilor de problemă, aprecierea, evaluarea, 
luarea unor decizii. Studentul poate fi apreciat înalt, doar dacă rezolvă sarcini de nivel trei, integrare, fapt 
ce demonstrează competenţe. 

Susţinerea cu succes a examenelor curente şi atribuirea creditelor demonstrează că studentul posedă 
cunoştinţe şi aptitudini (competenţe) prevăzute în curricula disciplinei Dreptul proprietății intelectuale. 

 

6. LISTA DE ÎNTREBĂRI  PENTRU EXAMEN 

 
1. Noțiunea de proprietate intelectuală. Principalele institute ale dreptului de proprietate intelectuală. 
2. Teorii de bază ale dreptului de proprietate intelectuală: legea naturală și drepturile intelectuale 

(exclusive). 
3. Sarcinile și principiile dreptului de autor. Natura teritorială a dreptului de autor. 
4.  Esența activității creative. Conceptul și caracteristicile obiectului dreptului de autor. 
5.  Domeniul de aplicare al drepturilor de autor în Republica Moldova. Creații și alte obiecte 

neprotejate prin dreptul  de autor. 
6.  Formele obiective ale existenței operelor. Tipuri de opere protejate prin drepturi de autor. 
7.  Protecția dreptului de autor al autorilor străini în Republica Moldova. 
8.  Conceptul și tipurile de subiecte de drept de autor. 
9.  Copatenitatea: condițiile de origine, exercitarea drepturilor de autor asupra unei opere colective, 

tipuri de coautor. 
10.  Gestiunea colectivă a drepturilor de proprietate ale autorilor. Funcțiile și responsabilitățile 

organizației pentru gestionarea drepturilor de proprietate în mod colectiv. 
11.  Conținutul drepturilor de autor subiective. Termenele de protecție a dreptului de autor.  Simbolul 

dreptului de protecției  de autor. 
12.  Drepturi morale ale autorului. 
13.  Drepturi patrimoiale exclusive. 
14. Transmiterea drepturilor patrimoniale prin contract de autor. Conținutul contractului de autor. 
15.  Dreptul de autor asupra  operelor audiovizuale. 
16.  Drepturi de autor  asupra operelor de artă. Dreptul de acces și dreptul de suită. 
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17.  Dreptul de proprietate asupra operelor de serviciile. 
18. Reproducerea reprografică de către biblioteci, arhive și alte instituții.  
19.  Utilizarea gratuită a operelor autorilor fără plata unei remunerații. 
20.  Utilizarea gratuită a operelor autorilor cu plata remunerației. 
21. Drepturile producătorilor bazelor de date. Obiectul protecției. Drepturile și obligațiile 

utilizatorilor legali al bazelor de date.  
22.  Drepturile conexe. Subiecții de drepturi conexe. Domeniul de acțiune a drepturilor conexe. 
23.  Caracterizarea drepturilor patrimoniale exclusive ale subiecților drepturilor conexe. 
24.  Excepții și limitări ale drepturilor conexe. Termenele de protecție a drepturilor conexe. Simbolul 

protecției drepturilor conexe.  
25.  Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe. Compoziția 

crimei, aspectele obiective și subiective ale crimei. 
26.  Modalități de obținere a unei acțiuni în caz de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor 

conexe. 
27.  Pirateria. Acțiuni care sunt calificate drept piraterie și consecințele utilizării acestora.  
28. Dreptul brevetelor. Principiile de bază ale legislației naționale privind brevetele. 
29.  Esența sistemului de brevete. Obiectele de proprietate industrială. 
30.  Brevetul ca o formă de protecție a invențiilor: domeniul de aplicare a acestuia. 
31.  Conceptul de invenție brevetabilă și criteriile de brevetabilitate, definirea acestora. 
32.  Invenții de serviciu. Drepturile autorului și ale angajatorului. 
33.  Cererea pentru o invenție: compoziția documentelor și conținutul acestora. Organele prin care 

solicitanții pot depune documente de cerere pentru invenții. 
34.  Examinarea unei cereri în cadrul AGEPI: tipuri de expertiză; sistem de brevetare. 
35.  Obiecte neprotejate ale invențiilor. 
36.  Obiectele de protecție ale invenției, clasificarea acestora. 
37. Procedura de validare a brevetului european 
38.  Limitarea drepturilor de brevet și  obligațiile titularului brevetului. 
39.  Dreptul exclusiv la o invenție bazată pe un brevet: conținutul și limitele de acțiune. 
40.  Dreptul de utilizare anterioară și de utilizare ulterioară a invenției. 
41.  Transmiterea şi constituirea drepturilor de brevet. Contract de licență. Plăți pentru licențe. Cazuri 

în care se aplică o anumită plată. 
42.  Licențierea obligatorie. Condiţiile aplicabile licenţelor obligatorii. Opțiunea. 
43.  Caracteristicile drepturilor morale și patrimoniale ale autorului invenției, modelul de utilitate, 

desenul industrial. 
44.  Posibile încălcări ale drepturilor autorilor invențiilor și ale modalităților de protecție civilă. 

Contrafacerea. Protecția drepturilor titularilor de brevete.  
45.  Mandatarii autorizate ca subiecți ai dreptului de brevet. 
46.  Protecția juridică a desenelor și modelelor industriale: concept, excludere de la protecție. Tipuri 

de modele și modele industriale. 
47.  Protecția juridică a know-how-ului. Criterii de determinare. 
48.  Mărci comerciale: conceptul, criteriile pentru capacitatea de a proteja. Tipuri de mărci 

(clasificare). 
49.  Statutul juridic al semnelor bine-cunoscute. Semnele lumii, trăsături ale regimului lor juridic. 

Criterii pentru gradul de popularitate a mărcilor. 
50.  Conceptul și atributele indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine a produselor (DO), 

specialităților tradiționale garantate (STG). 
51. Denumerea de firmă: conceptul și importanța protecției juridice. Conținutul dreptului la un nume 

de companie. 
52. Particularitățile specifice obiectelor netradiționale a dreptului proprietății intelectuale. 
53. Drepturile de autor în UE. 
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54. Protecția mărcii în legislația Uniunii Europene. 
 

7. TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE LICENŢĂ: 

1. Proprietatea intelectuală - obiect al protecţiei juridice în RM. 

2. Formele de protecţie a proprietăţii intelectuale.  

3. Administrarea proprietăţii intelectuale. 

4. Dezvoltarea tehnologică şi legală a mecanismului juridic de protecţie a proprietăţii intelectuale. 

5. Protecţia juridică a obiectelor de proprietate intelectuală în INTERNET 

6. Protecţia juridică a obiectelor de Proprietate Intelectuală în lumina prevederilor Acordului TRIPS. 

7. Drepturile de proprietate intelectuală ale Uniunii Europene. 

DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE 

1. Noţiunea şi evoluţia instituţiei juridice a dreptului de autor. 

2. Noţiunea, semnele şi categoriile obiectelor dreptului de autor. 

3. Protecţia juridică a operelor audiovizuale. 

4. Protecţia juridică a programelor pentru computer. 

5. Protecţia juridică a operelor de artă. 

6. Protecţia juridică a operelor de literatură. 

7. Dreptul de autor în presa periodică. 

8. Subiecţii dreptului de autor. 

9. Conţinutul dreptului subiectiv de autor. 

10. Limitele exercitării dreptului subiectiv de autor. 

11. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor. 

12. Contractul de editură în dreptul de autor. 

13. Contratul de interpretarea sau comunicare  publică a operelor. 

14. Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

15.  Administrarea pe principii colective a obiectelor dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

16. Prinipiile fundamentale de drept incluse în Convenţia de la Berna privind protecţia operelor 

literare şi artistice 

17. Prinipiile fundamentale de drept incluse în Convenţia de la Roma pentru ocrotirea drepturilor 

interpreţilor, producătorilor de fonogramă şi ale organizaţiilor de difuziune 

18. Protecţia juridică a drepturilor conexe în RM. 

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ 
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1. Protecţia juridică a invenţiilor în RM. 

2. Subiecţii dreptului de inventator. 

3. Natura juridică şi conţinutul dreptului de inventator. 

4. Modul de dobîndire a drepturilor asupra invenţiilor. 

5.  Transmiterea drepturilor privind invenţiile. Contractele de licenţă. 

6.  Apărarea drepturilor privind obiectele de proprietate industrială. 

7. Prinipiile fundamentale de drept incluse în Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii 

industriale. 

8. Aspectele internaţionale privind protecţia juridică a invenţiilor. 

9. Protecţia juridică a modelelor de utilitate în RM. 

10. Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în RM. 

11. Conţinutul drepturilor subiective asupra desenelor şi modelelor industriale. 

12. Transmiterea drepturilor asupra desenelor şi modelelor industriale. 

13. Protecţia desenelor şi modelelor industriale în dreptul convenţional. 

14. Protecţia juridică a know-how-lui. 

15. Protecţia juridică a topografiilor circuitelor integrante. 

16. Protecţia juridică a soiurilor de plante în RM. 

1. Protecţia juridică a mărcilor de serviciu şi de producţie în RM. 

2. Protecţia juridică a denumirilor de origine a produselor în RM. 

3. Protecția juridică a indicațiilor geografice și specialităților tradiționale garantate. 

4. Modul de dobîndire a dreptului asupra mărcii şi a denumirii de origine a produselor. 

5. Natura juridică şi conţinutul dreptului subiectiv la marcă. 

6. Transmiterea dreptului asupra mărcii. 

7.  Concurenţa neloială prin utilizarea ilegală a mărcilor. 

8. Apărarea drepturilor asupra mijloacelor de individualizare în activitatea de comerţ. 

9. Protecţia drepturilor asupra mărcii în convenţiile internaţionale. 

10. Protecţia juridică a denumirii de firmă. 

11. Franciza drepturilor de proprietate industrială. 
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