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Dreptul proprietății intelectuale

Statul garantează dreptul cetăţenilor la proprietate intelectuală, libertatea creaţiei

artistice şi ştiinţifice, precum şi apărarea, în baza legii, a intereselor lor economice şi

personale ce apar în legătură cu practicarea diverselor genuri de creaţii intelectuale.

Dreptul 
proprietății 
intelectuale

Dreptul de 
autor și drepturi 

conexe

Dreptul 
proprietății 
industriale 
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Dreptul proprietății industriale 
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Dreptul de autor și drepturi conexe 

Programe 
de 

calculator 

Videograme
Emisiuni 
difuzate 

Baze 
de date 

Hartă, 
planșe, 
schițe 

Opere 
literare

Interpretări Fonograme

Opere 
științifice

Opere 
artistice

Conform  legislației în

vigoare, normele de drept            

reglementează raporturile ce       

apar la crearea  şi  valorificarea  

operelor literare, artistice și   

științifice (drept de  autor), a     

interpretărilor, fonogramelor,             

videogramelor şi emisiunilor               

difuzate  (drepturi  conexe),                   

precum şi  alte drepturi care                  

sunt determinate de 

activitatea  intelectuală
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Cadrul legal / drept de autor și drepturi conexe

CONSTITUȚIA Republicii Moldova 

adoptată la 29.07.94, în vigoare din 27.08.1994

LEGE privind dreptul de autor și drepturile conexe 

din 28.07.2022, în vigoare 09.09.2022   

LEGE Nr. 1459 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi

fonograme din 14.11.2002 

Convenții, aranjamente, tratate (internaționale și regionale) 

https://www.agepi.gov.md/ro/legislatie/copyright

Regulamente conexe aplicării legilor speciale privind 
protecția proprietății intelectuale, acte normative
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Dreptul de autor se aplică asupra

operelor ai căror autori sunt cetățeni ai Republicii Moldova, indiferent 

dacă au fost sau nu aduse la cunoștința publică;

operelor ai căror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau 

sediul în Republica Moldova, indiferent dacă au fost sau nu aduse la 

cunoștința publică;

operelor publicate pentru prima dată în Republica Moldova sau publicate în 

Republica Moldova în termen de 30 de zile de la prima publicare în altă țară;

operelor de arhitectură construite pe teritoriul 

Republicii Moldova;

operelor audiovizuale al căror producător își are domiciliul sau 
sediul în Republica Moldova.
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Drept de autor și drepturi conexe

Autor – persoana fizică care  prin                   

activitatea sa intelectuală a 

creat opere din domeniul științific,

artistic, literar indiferent dacă a fost sau nu 

adusă la cunoștința publicului.

Pentru protecția  dreptului de  autor nu  

este  obligatoriu înregistrarea operei sau 

alte formalități

Opera - produsul creației intelectuale  

originale în domeniul 

literar, științific, artistic.

Opere derivate sunt protejate, fără a prejudicia 

drepturile autorului operei originale: traduceri, 

adaptări,  adnotări, aranjamente, sau orice alte 

transformări ale operei originale 
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Drept de autor și drepturi conexe

Drepturile 

morale

• La paternitate;

• La nume;

• La integritatea operei;

• La divulgarea operei;

• Retragerea (retractarea) operei

Drepturile 
patrimoniale 

• Utilizarea sau exploatarea unei opere dă naştere la drepturi patrimoniale
(economice), distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza: reproducerea operei; 
distribuirea operei; închirierea operei, cu excepția operelor de arhitectură și a operelor de 
artă aplicată; împrumutul operei;  importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, 
inclusiv al exemplarelor confecționate cu consimțământul autorului sau al titularului 
dreptului de autor; comunicarea publică a operei; punerea la dispoziția publicului a 
operei; radiodifuzarea operei; retransmiterea prin cablu a operei; retransmisia operei; 
realizarea de opere derivate (traduceri, adaptări, aranjamente, transformări sau modificări 
ale operei).
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Termenii de protecția a dreptului de autor 

și drepturi conexe 

Drepturi 
morale

nelimitat

Drepturi 
patrimoniale

viața 
autorului

70 de ani 
după decesul 

autorului

Drepturi 
conexe

70 de ani

La expirarea termenului de protecție a drepturilor patrimoniale, opera intră în

domeniul public. Utilizarea operei aflate în domeniul public este permisă fără

consimțământul titularului dreptului de autor și fără plata vreunei remunerații,            

cu condiția respectării drepturilor morale 
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Nu beneficiază de protecția dreptului de autor

a) ideile, teoriile, descoperirile științifice, procedeele, metodele de funcționare sau

conceptele matematice și nici invențiile cuprinse într-o operă, oricare ar fi modul de

preluare, explicare sau de exprimare; b) actele normative, actele cu caracter administrativ,

politic sau judiciar și nici traducerile oficiale ale acestora; c) simbolurile de stat și

semnele oficiale ale statului, cum ar fi drapelele, stemele, decorațiile, semnele bănești etc

d) expresiile folclorului; e) noutățile zilei și faptele diverse ce reprezintă o simplă

informație; f) orice material rezultat dintr-un act de reproducere a operei de artă vizuală al

cărei termen de protecție a expirat, cu excepția cazului în care materialul rezultat din

actul de reproducere este original, în sensul că reprezintă o creație intelectuală proprie

autorului; g) fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice.

11



Drept de autor și drepturi conexe

• persoană fizică sau juridică care a dobândit această calitate 
prin moștenire sau cesiune, în condițiile legii, precum și 
editorul de opere muzicale și de opere scrise, pentru 
drepturile patrimoniale care le-au fost transferate în baza 
unor acorduri individuale și care au dreptul cel puțin la o 
parte din veniturile provenite din drepturi;

Titular al 
dreptului de 

autor

• orice interpret, pentru propriile interpretări ori execuții, 
orice producător de fonograme și producător de 
videograme, pentru propriile înregistrări, orice organizații 
de radiodifuziune și de televiziune, pentru propriile 
emisiuni și servicii de programe;

Titular al 
drepturilor 

conexe

• orice persoană sau entitate, diferită de o organizație de 
gestiune colectivă, care este titular al unui drept de autor 
sau al unui drept conex sau care, în temeiul unei autorizări 
de gestionare a drepturilor sau în temeiul legii, are dreptul 
la o parte din veniturile provenite din drepturi;

Titular de 
drepturi
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Drept de autor și drepturi conexe 

Drepturile exclusive permit titularului

De a transmite 
drepturile/contracte 

Cesiune

Licență exclusivă 

Licență neexclusivă 

Succesiune (donație, 
testament)

De a interzice 
utilizarea OPI terților

De a utiliza OPI 
Licențele Creative Commons 

https://ibn.idsi.mdro/c/cl

Dreptul de autor nu depinde de dreptul de proprietate asupra obiectului material în

care și-a găsit expresie opera respectivă. Procurarea unui asemenea obiect nu conferă

proprietarului acestuia niciunul dintre drepturile acordate autorului.
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Contracte/Dreptul de autor și drepturi conexe

Contract de 
muncă

Dreptul de autor 
aparține autorului, 
dar poate autoriza 
doar cu acordul 
angajatorului

Autorul nu are 
dreptul să interzică 

angajatorului să 
publice opera

Contract de 
comandă

Drepturile  de autor 
aparțin autorului

În caz de 
rezoluțiune, sumele 

încasate de autor 
rămîn acestuia
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Drept de autor și drepturi conexe

Remunerarea adecvată 
și proporțională

Transparența

Ajustarea contractelor

Soluționarea alternativă 
a litigiilor

Dreptul la revocare

Contractul/acord de utilizare             

trebuie să fie încheiat în formă scrisă 

și să prevadă următoarele                      

elemente obligatorii:

a) părțile contractante;

b) modurile de utilizare a operei    sa

u  a altor obiecte protejate;

c) termenul de valabilitate;

d) teritoriul de acțiune a dreptului;

e) condițiile și termenul de plată a                     

remunerației datorate de utilizator;

f) penalitățile și înlesnirile potrivit m

etodologiilor aprobate.
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Sistemul de gestiune colectivă 

Utilizatorii 
(radio, tv, 

localuri, etc.)

Autorii, 
titularii de 
drepturi 

AGEPI

Organizațiile 
de gestiune 
colectivă
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Drept de autor și drepturi conexe 

Înregistrarea 
DA și DC 

1

4

2

3

5
Păstrarea dosarului 

în arhiva AGEPI

Completarea cererii

Depunerea cererii   

la AGEPI și                         

achitarea taxei 

Eliberarea 

certificatului

Înscrierea datelor cu p

rivire la înregistrare  în 

Registrul de Stat

https://agepi.gov.md/ro/formulare/copyright

30 zile 
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Drept de autor și drepturi conexe 
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https://agepi.gov.md/ro/statistica/dac-statistica



Sistemul național de asigurare a 

drepturilor proprietății intelectuale 
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https://observatorpi.md/legislatie-nationala/



Concluzii și 

recomandări 

Concluzii: 

DA și DC este un instrument  foarte important  de

dezvoltare tehnologică, economică şi socială, iar 

drepturile sunt conferite titularilor conform 

cadrului legal național și  internațional; 

răspunderea juridică pentru încălcarea drepturilor 

este de drept civil, administrativ, contravențional, 

penal; 

Recomandări: dezvoltarea continuă a legislaţiei

naţionale  cu preluarea celor mai bune 

practici internaționale, colaborarea internaţională 

cu organizațiile din domeniu, consolidarea 

capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate 

privind protecţia și asigurarea respectării DOPI 

prin  instruire continuă și colaborare cu titularii de 

drepturi, diseminarea materialelor informative în  

domeniul proprietății intelectuale pentru publicul  

larg. 

https://agepi.gov.md/ro/services/instruire-in-dom
eniul-pi
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Mulțumesc 
pentru 

atenție!
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