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Acord privind aspectele drepturilor de proprietate 

intelectuala legate de comert (TRIPS)

Recunoaște drepturile de proprietate intelectuala ca fiind drepturi 

private
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Cui aparțin drepturile?

• Autorului – persoana prin munca creativă a căreia a

fost creat obiectul sau succesorul de drepturi ale

acestuia.

• Dreptul exclusive va aparține titularului – persoana

căreia autorul ia transmis drepturile sau căreia iau

revenit aceste drepturi în mod legal.



Articolul 14. Dreptul de autor asupra operelor de 
serviciu

(3) În lipsa unor prevederi legale sau a unor clauze

contractuale contrare, în măsura în care valorificarea operei
este condiţionată de misiunea încredinţată autorului de a
crea această operă, dreptul patrimonial asupra operei de
serviciu aparţine angajatorului.

Regulamentul cu privire la obiectele de proprietate
intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de
serviciu, aprobat prin HG nr. 1609 din 31.12.2003



Care sunt drepturile dobîndite ca rezultat al 

protecției obiectelor de proprietate intelectuală?

Drepturile se împart în două categorii:

• drepturi morale;

• drepturi materiale.

Titularul deține dreptul exclusiv asupra OPI exprimat prin:

• dreptul de a dispune;

• dreptul de a utiliza;

• dreptul de a interzice utilizarea neautorizată.

Drepturile morale aparțin autorului, (dreptul la nume, dreptul la

paternitate), sunt protejate fără termen nu pot face obiectul vreunei

renunţări sau cesiuni şi sînt imprescriptibile, chiar şi în cazul în care

autorul cedează drepturile sale patrimoniale.

dreptul la divulgarea operei – dreptul de a decide dacă opera va fi adusă la
cunoştinţa publică, în ce mod şi cînd;



Articolul 11. Drepturile patrimoniale exclusive

- reproducerea operei;

- distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;

- închirierea exemplarelor operei;

- importul exemplarelor operei în vederea distribuirii;

- demonstrarea, interpretarea publică a operei;

- comunicarea publică a operei prin eter;

- punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;

- traducerea operei.

• ACCESUL LIBER LA OPERĂ în baza principiului epuizării 
drepturilor.



Obiecte ale dreptului de autor și conexe
1) operele literare;

2) operele dramatice;

3) operele ştiinţifice;

4) operele muzicale;

5) operele de artă plastică

6) operele fotografice;

7) operele de artă aplicată;

8) operele de arhitectură, 

urbanistică şi de artă 

horticolă;

9) programele pentru 

calculator;

10) bazele de date;

11) operele integrante;

12) operele derivate;

13) operele audiovizuale;

14) fonogramele;

15) videogramele;

16) interpretările;

17) operele coregrafice şi 

pantomimele;

18) emisiunile organizaţiilor 

de difuziune.



Articolul 7. Opere protejate de dreptul de autor

Prin dreptul de autor, de asemenea, 
se protejează ca atare şi o parte componentă 
ori un alt element al operei care reprezintă
în sine o creaţie intelectuală.

Părţile componente sau alte elemente ale 
operelor beneficiază de protecţie dacă sînt

originale în sensul că reprezintă prin sine
înseşi creaţii intelectuale de autor. 



INSPIRAȚIE

REPRODUCERE PLAGIAT



Limita de protecție la drepturile de autor

• TIMP – toată viața autorului plus 70 de ni după deces;

- 70 de ani de la publicare pentru opera anonimă;

- 25 de ani pentru opera de artă aplicată. (model,desen industrial)

• SPAŢIU – teritoriul statelor membre la Convențiile de la Berna și Roma.

• OPERA ÎN SINE – cu toate elementele care o caracterizează.



Ce constituie încălcare la dreptul de autor?

Valorificarea neautorizată a operei, inclusiv prin, reproducere,
distribuire, închiriere, cu excepţia operelor de arhitectură şi a
operelor de artă aplicată, importul în vederea distribuirii, inclusiv al
exemplarelor confecţionate cu consimţămîntul autorului sau al altui
titular al dreptului de autor, demonstrarea publică, interpretarea
publică, comunicarea publică prin eter, inclusiv prin satelit (tele-
radiodifuziune), sau prin cablu, retransmiterea simultană şi fără
modificări, prin eter sau prin cablu, punerea la dispoziţie în regim
interactiv, traducerea, transformarea, adaptarea, aranjamentul sau
alte modificări ale operei, cu excepţia cazurilor cînd efectuarea unor
acţiuni din cele enumerate nu se încadrează în forma de exprimare
a operei şi pentru care nu pot fi stabilite sancţiuni.



Reproducere ?
– realizarea unuia ori a mai multor exemplare ale unei opere sau

ale unui obiect al drepturilor conexe, fie directă sau indirectă,

temporară sau permanentă, prin orice mijloc sau sub orice

formă, inclusiv în scopul de imprimare audio ori video şi/sau

al stocării unei opere ori a unui obiect al drepturilor conexe pe

suporturi materiale sau electronice;

valorificare

– orice acţiune ce ţine de utilizarea sub orice formă şi în orice

mod a obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau

ale altor drepturi protejate de prezenta lege;



Reproducerea operelor în scopuri personale. 
Copia privată

Reproducerea unei opere publicate legal se permite 
fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al 
dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraţii 
echitabile (remuneraţie compensatorie),cu 
respectarea condiţiilor:

• reproducerea este făcută de o persoană fizică 
exclusiv pentru uz personal şi privat

• nu urmăreşte obţinerea vreunui avantaj comercial 
direct sau indirect. 



Alte limite și excepții

• Sunt permise fără consimţămîntul autorului sau al 
altui titular al dreptului de autor şi fără plata vreunei 
remuneraţii:

1. Utilizarea unor citate de proporții reduse în cadrul altei 
opere, cu respectarea unor condiții:

• scop de cercetare sau de critică;

• să se refere la o operă care a fost pus la dispoziția 
publicului;

• cu indicarea sursei și numelui autorului.



Alte limite și excepții
• 2. Utilizarea operelor ca material ilustrativ în publicaţii,

emisiuni sau în imprimări audio sau video de caracter
didactic, cu respectarea unor condiții:

• scop necomercial;

• cu indicarea sursei și numelui autorului.

• 3. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate pentru 
relatarea evenimentelor curente, cu respectarea unor 
condiții:

• scop de informare;

• cu indicarea sursei și numelui autorului.



Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi 

a drepturilor conexe 

• 218/24.10.2008 Codul contravențional al Republicii Moldova //Monitorul 

Oficial 3-6/15, 16.01.2009

• (1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin: 

• a) reproducerea operelor ... în scopul comercializării sau oferirii 

spre comercializare, importul, exportul, precum şi ... orice altă 

formă de valorificare ... în scopul obţinerii profitului, fără 

acordul titularului de drepturi; 

• b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia 

terţilor ... fără marcaj de control sau fără permisiunea autorului; 



Transmiterea drepturilor

OPI pot fi transmise sau pot constitui obiectul unor drepturi reale.

Dreptul la OPI, dreptul la acordarea OPI şi drepturile ce decurg dintr-o

cerere sau dintr-un OPI pot fi transmise în totalitate sau în parte.

Transmiterea se poate face prin

contract de cesiune

contract de licenţă

contract de franchising 

succesiune (testament, donație)                               

executare silita.

Obiectele de proprietate intelectuală pot face obiectul unui gaj



Plagiat



DEX

• PLAGIÁT1, plagiate, s. n. Acțiunea de a 
plagia; plagiere. ♦ (Concr.) Operă literară, 
artistică sau științifică a altcuiva, însușită 
(integral sau parțial) și prezentată drept 
creație personală.



ASEM

• Regulamentul privind prevenirea plagiatului în 
rîndul studenților/masteranzilor

• 27.02.2013
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Vă mulțumesc pentru atenție

andrei.moisei@agepi.gov.md

www.agepi.gov.md


