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I. DREPTUL DE AUTOR 

 
 
 



 
Se protejează prin dreptul de autor 

 
operele literare 
operele ştiinţifice 
programele pentru calculator 
bazele de date 
operele dramatice şi muzical-dramatice  
operele muzicale, cu sau fără text 
operele audiovizuale 
operele de pictură, sculptură, grafică  
operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă 
operele de artă decorativă şi aplicată 
operele fotografice 
hărţile, planurile, schiţele 

 



 
Nu se protejează prin dreptul de autor 

 
 documentele oficiale 
 simbolurile şi semnele statului 
 expresiile folclorice 
 noutăţile zilei şi faptele cu caracter de simplă informaţie 
 ideile, procesele, metodele de funcţionare sau concepţiile 
matematice 



 
Drepturile de care dispun autorii 

 
Drepturi morale 

Dreptul la paternitate 
Dreptul la integritatea operei 
Dreptul la divulgarea operei 

Drepturi patrimoniale 
Dreptul la reproducerea operei 
Dreptul la distribuirea originalului sau a exemplarelor operei 
Dreptul la împrumutul exemplarelor operei 
Dreptul la demonstrarea publică a operei 
Dreptul la interpretarea publică a operei 
Dreptul la comunicarea publică a operei  
Dreptul la punerea la dispoziţie in regim interactiv a operei 
Dreptul la traducerea operei 
Dreptul la transformarea sau alte modificări ale operei 

 



 
Termenul de protecţie al dreptului de autor 

 
Drepturile morale – nelimitat 
Drepturile patrimoniale de autor - 70 ani după decesul 
autorului 
Drepturile patrimoniale conexe - 50 ani de la prima fixare 



II. DREPTUL DE AUTOR ȘI BIBLIOTECA 

 
 



 
Biblioteca 

 
Scopul principal – acces liber la informaţie 
1400 biblioteci pe teritoriul RM 
2 mln. cititori/an 
Colecţia naţională - 20 mln. titluri 

97% - opere literare și științifice 
0,6% - opere muzicale tipărite 
0,4% - opere audiovizuale 

 



 
Excepțiile de la dreptul de autor  
de care pot dispune bibliotecile 

 Dreptul de împrumut 
Dreptul de reproducere 
Dreptul de punere la dispoziția publicului în regim interactiv 
(dreptul de digitizare a operelor) 

 



 
Dreptul de împrumut 

 
CONSTĂ ÎN: 

Punerea la dispoziție a operelor pentru utilizare 
Pentru o perioadă de timp 
 

NU 
trebuie să urmărească obținerea unui avantaj comercial 
necesită consimţământul autorului 
necesită plata remuneraţiei de autor 

 



 
Dreptul de reproducere 

 
Reproducerea unui exemplar pentru înlocuirea unui 
exemplar pierdut, distrus sau devenit inutilizabil 
Oferirea unui exemplar către alte biblioteci pentru 
reproducerea unui exemplar pierdut, distrus sau devenit 
inutilizabil  
Reproducerea unui exemplar al unui articol în scopuri 
didactice, ştiinţifice sau personale, pentru necesitățile 
persoanelor fizice 

 

 



 
Dreptul de reproducere 

 
NU 

trebuie să fie profitabilă 
trebuie să depășească o limită justificată 
necesită consimţământul autorului 
necesită plata remuneraţiei de autor 

DAR 
necesită indicarea obligatorie a numelui autorului 
necesită indicarea sursei de împrumut 

 



 
Dreptul de punere la dispoziția publicului în 

regim interactiv 
 Digitizarea fondului de carte poate fi realizată prin: 

fixarea în formă electronică 
doar a operelor intrate în domeniul public 
în scopuri de arhivare de către biblioteci 
fără obţinerea unui avantaj comercial, direct ori indirect 

 
Este permisă 

fără consimţămîntul autorului  
fără plata vreunei remuneraţii 

 



 
III. VALORIFICAREA DIGITALĂ A  

PATRIMONIULUI ȘTIINȚIFIC 
 



 
Baza de date a invențiilor naționale  

 



 
Baza de date a rezultatelor științifice naționale  

 



Panorama de brevet 



Panorama de brevet 



Panorama de brevet 



 
Obiective 

 
Digitizarea, conservarea, evidența, protecția și valorificarea 
folclorului și a patrimoniului cultural național imaterial 
(Strategia națională privind proprietatea intelectuală) 
Crearea Registrului conţinutului digital de acces public, care 
va include şi conţinutul operelor care nu permit identificarea 
autorului (Strategia națională ”Moldova digitală”) 
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