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Prin dreptul de autor beneficiază de protecţie toate operele 
exprimate într-o anumită formă obiectivă din domeniul literar, 

artistic şi ştiinţific, indiferent de faptul dacă acestea au fost sau 
nu aduse la cunoştinţa publicului.
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Garanții ale creativității
• Constituţia RM garantează protecţia proprietății intelectuale şi 

libertatea creaţiei artistice, literare şi ştiinţifice
• Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe – lege cadru
• Interacțiunea cu alte domenii (Legea presei, Legea cu privire la 

biblioteci, Legea cu privire la publicitate, Codul Audiovizualului, 
Legea cu privire la cinematografie, etc.)

• Convențiile internaționale cu privire la drepturile de autor și 
drepturile conexe la care Republica Moldova este parte

• Directivele Europene



AUTOR - persoana fizică prin a cărei  
activitate creatoare a fost creată opera. 

Autorul beneficiază de dreptul exclusiv 
de autor asupra operei sale din 

momentul creării ei. 

Pentru apariţia şi exercitarea dreptului de 
autor nu se cere înregistrare, alte 

proceduri speciale sau respectarea altor 
formalităţi. 





Care sunt drepturile de autor și drepturile conexe?

DREPTUL DE AUTOR este un termen juridic care 
reglementează raporturile ce apar la crearea şi valorificarea
operelor literare, artistice, ştiinţifice (drept de autor)

a interpretărilor, fonogramelor, videogramelor, emisiunilor 
organizaţiilor de difuziune  (drepturi conexe)



OPERA – rezultat al creaţiei intelectuale originale în 
domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, indiferent de mijloacele de 
creare, de modul concret şi de forma de exprimare, de valoarea şi  
importanţa acesteia.



Originalitatea operei este considerată ca o expresie a 
amprentei personalităţii şi individualităţii autorului

 opera să fie originală, rezultat al activităţii de creaţie 
intelectuală;

 opera să îmbrace o formă concretă de exprimare, 
perceptibilă simţurilor;

 opera să fie susceptibilă de aducere la cunoştinţa
publică.





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;

Obiecte ale dreptului de autor și conexe:



Obiecte ale dreptului de autor și conexe
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.



 Noutăţile zilei şi a diverselor fapte ce reprezintă o 
simplă informaţie

 Ideile, teoriile, descoperirile ştiinţifice, procedeele, 
metodele de funcţionare sau conceptele 
matematice ca atare.



 Actele normative, alte acte cu caracter administrativ, 
politic sau judiciar (legi, hotărîri judecătorești etc.) 
și nici traducerile oficiale ale acestora;

 Simbolurile de stat şi semnele oficiale ale statului 
(steme, drapele, decoraţii, semne băneşti, etc)

 Expresiile folclorice (urături, proverbe, zicători, 
doine, balade, etc.)



Dreptul de autor se constituie din drepturi cu caracter 
patrimonial (economic) şi nepatrimonial (personal, 
moral)
Drepturile morale ale autorului:
• La paternitate
• La nume
• La integritatea operei
• La divulgarea operei
• Retragerea (retractarea) operei



Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul 
exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea 
operei



a) reproducerea operei;
b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;
c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de 

arhitectură şi a operelor de artă aplicată;
d) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al 

exemplarelor confecţionate cu consimţămîntul autorului sau al altui 
titular al dreptului de autor;

e) demonstrarea și interpretarea publică a operei;
g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit 

(tele- radiodifuziune), sau prin cablu;
h) retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin 

cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu;
i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei etc. 



Excepţiile şi limitările se aplică numai în cazurile în care nu contravin valorificării normale a operelor şi dacă nu prejudiciază interesele legitime ale autorilor:
 Reproducerea temporară a operelor;
 Reproducerea operelor în scopuri personale (copia privată);
 Reproducerea reprografică a operelor de către biblioteci, arhive şi instituţii de învăţămînt;
 Utilizarea citatelor, materialul ilustrativ, emisiuni sauimprimări audio sau video de caracter didactic;
 Utilizarea şi decompilarea programelor pentru computer.
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Elementele principale în funcționarea DAC

Autorii sau alţi titulari ai dreptului de autor pot transmite
drepturile sale patrimoniale exclusive prin contract de cesiune,
licență exclusivă sau neexclusivă.



• Forma scrisă – (obligatorie)• Modul de valorificare a operei (drepturile concrete care se transmit prin acest contract) • Termenul de valabilitate,• Teritoriul de acţiune a drepturilor, • Condiţiile şi termenul de plată ale remuneraţiei• Alte clauze (pe care părţile le consideră necesare)

Contractul de autor privind valorificarea operelor publicistice în presa periodică poate fi încheiat şi în formă verbală. 



Orice valorificare a obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor 
conexe sau ale drepturilor sui generis se consideră nelegitimă dacă 
are loc cu încălcarea acestor drepturi.
Încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor conexe sau a drepturilor 
sui generis atrage, după caz, răspundere civilă, contravenţională
sau penală. 



PI = PP →Titularii de drepturi - cel mai mare interes
economic imediat în asigurarea protecţiei acestor
drepturi.

Prin urmare, titularii de drepturi ar trebui să fie
dispuşi în mod special să ajute în eforturile de
asigurare a respectării drepturilor de proprietate
intelectuală prin furnizarea de informaţii exhaustive
pentru identificarea produselor piratate sau
contrafăcute.



Potrivit Business Software Alliance (BSA), în anul
2015, rata pirateriei software în Republica Moldova a
constituit 86%. Valoarea comercială a software-ului
piratat s-a micşorat, în 2015, la 36 milioane de dolari, de
la 45 de milioane, în 2011. În Republica Moldova este
una din cele mai ridicate rate ale pirateriei software din
lume.



În contextul verificării legalităţii utilizării programelor
pentru calculator, organele competente pot solicita orice
acte ce confirmă valorificarea legală a softului, inclusiv:
• facturile fiscale de achiziţie;
• contractul electronic sau tipărit;
• licenţa produsului soft;
• confirmarea comenzii;

În cazul programelor pentru computer cu kit de
instalare, fară sau pe suport de compact disc (CD/DVD) se
verifică existenţa marcajului de control al AGEPI.



Full Packaged Product (FPP)
Destribuită prin reselleri
Flexibilă, nu este restricționată de echipament
1 box = 1 license
Nu poate fi instalată pe mai multe computere in același timp

OEM
Preinstalat pe computerele noi
Este valabil doar pe sistemul pe care a fost instalat produsul pentru prima dată

Tipurile de licență destinate:
Persoane juridice Firmelor IT

Open License – 5 licențeOVS – 5 PC + (downgrade)Select,EA,EAS – 250 PC
Action Pack Subscriptionmsdn subscriptionmaximum – 10 PC



MAI →AGEPI:
• au parvenit 60 de demersuri
• spre examinare au fost prezentate 797 de suporturi

materiale, inclusiv 373 de compact-discuri (CD, MP3,
DVD) și 424 de hard-discuri (HDD).

La solicitarea organelor de control, AGEPI a întocmit 57 de
rapoarte de constatare/expertiză tehnico-ştiinţifică a
exemplarelor de opere sau fonograme ridicate, dintre care
38 – în cadrul dosarelor contravenţionale și
19 – al celor penale
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Dreptul de autor şi drepturile conexe sunt esenţiale pentru 
creativitatea umană prin încurajarea creatorilor sub forma 

unei recunoaşteri morale şi a unei remuneraţii echitabile. 
Datorită acestui sistem de drepturi, autorii sunt siguri că opera 

lor poate fi difuzată fără teamă că ar putea fi copiată sau 
piratată. Acest lucru facilitează cultura, cunoştinţele şi 

divertismentul peste tot în lume.
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