
Drepturile de Autor şi Drepturile Conexe 

ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE AUTOR 
PRESUPUNE:

Invocarea răspunderii civile, și anume:
•  repararea materială a prejudiciului moral
•  restabilirea situaţiei existente până la violarea 
dreptului și încetarea acţiunilor care comportă 
violarea dreptului sau creează pericolul violării lui
• recuperarea pierderilor, inclusiv a bene�ciului 
ratat, suportate de partea lezată 
•  perceperea pro�tului obţinut ilegal de persoa-
na care a violat drepturile
•  achitarea unei compensaţii de la 500 până la 
500000 de lei pentru dreptul încălcat 

Invocarea răspunderii contravenţionale, 
și anume:
•  amendă de la 80 până la 150 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei �zice
•  amendă de la 200 până la 350 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere

Invocarea răspunderii penale 
(dacă valoarea drepturilor violate  depășește 
suma de 50000 lei), și anume:
•  amendă de la 800 până la 5000 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei �zice
•  amendă de la 2000 până la 10000 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere
•  muncă neremunerată în folosul comunităţii 
de la 180 până la 240 de ore
•  închisoare de la 3 până la 5 ani
•  privarea de dreptul de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 1 până la 5 ani 
sau lichidarea persoanei juridice

Titularul dreptului exclusiv de autor asupra PC 
poate să-l înregistreze la AGEPI în decursul terme-
nului de protecţie a dreptului de autor. În acest 
sens, se va depune:
•  cererea pentru înregistrare
•  PC în două exemplare identice, cu semnătura 
autorilor pe �ecare pagină. De asemenea, pe 
pagini A4 tipărite se va prezenta o adnotare 
(descriere) succintă a programului dat, denumirea 
acestuia și semnătura autorilor
•  procura, dacă cererea se depune prin interme-
diul reprezentantului sau de către o altă  persoană 
împuternicită de autori
•  dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit sau 
documentul care con�rmă scutirea, după caz
•  copia actului de identitate al autorilor
•  contractul de autor în cazul transmiterii drepturi-
lor patrimoniale
•  alte documente, precum: copia certi�catului de 
înregistrare a întreprinderii, copia extrasului din 
Registru (dacă titularul este o persoană juridică), 
certi�catul de moștenire, certi�catul de deces al 
autorului (în cazul în care obiectul este înregistrat 
de către succesorii de drepturi)

Înregistrarea PC comportă următoarele avantaje: 
•  constituie o probă pentru demonstrarea paterni-
tăţii asupra PC în instanţa de judecată sau în raport 
cu terţii
•  PC se depozitează la AGEPI și, la solicitare, poate 
� transmis în formă de copie autorului sau titularu-
lui de drepturi
•  Procedura de înregistrare se realizează în termen 
de 30 de zile

CONTACTE AGEPI:
str. Andrei Doga 24, bloc 1, MD-2024, 

Chișinău, Republica Moldova
Tel: 400-555; 400-552

o�ce@agepi.md; www.agepi.md

ÎNREGISTRAREA PC
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Programul pentru calculator (PC) este ansam-
blul de instrucţiuni, comenzi și/sau de coduri 
exprimate în orice formă sau mod, destinate 
funcţionării calculatorului pentru a atinge un 
anumit scop sau rezultat. Noţiunea „program 
pentru calculator” se extinde și asupra progra-
mului încorporat în memoria calculatorului, a 
materialului de însoţire a unui program creat, a 
materialului pregătitor obţinut în procesul 
elaborării unui program, cu condiţia că acesta 
este conceput și exprimat într-o astfel de formă 
încât se poate solda ulterior cu elaborarea 
programului de calculator. Programul de calcu-
lator poate � exprimat în orice limbaj, �e în cod-
sursă, �e în cod-obiect.

Legislaţia naţională 
•  Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe
•  Legea nr. 1459/2002 cu privire la difuzarea 
exemplarelor de opere și fonograme
•  Hotărârea Guvernului nr. 111/2012 privind 
aprobarea Regulamentului cu privire la înregis-
trarea obiectelor dreptului de autor și drepturi-
lor conexe

Legislaţia internaţională 
•  Convenţia cu privire la protecţia operelor 
literare şi artistice (Berna, 09.09.1886) 
•  Acordul privind aspectele comerciale 
ale drepturilor de proprietate intelectuală 
(Marrakech, 15.04.1994)
•  Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale privind dreptul de autor 
(Geneva, 20.12.1996)

CONDIŢII GENERALE DE PROTECŢIE

•  Autorul PC este persoana �zică, prin a cărei 
activitate intelectuală a fost creat PC

•  PC bene�ciază de protecţie dacă este original 
și este exprimat într-o formă obiectivă, indiferent 
de faptul dacă a fost sau nu adus la cunoștinţa 
publicului

•  Dreptul de autor nu depinde de dreptul de 
proprietate asupra obiectului material în care și-a 
găsit expresie PC respectiv. Procurarea unui 
asemenea obiect nu conferă proprietarului 
acestuia nici unul din drepturile acordate autorului

•  Drepturile patrimoniale pot aparţine autoru-
lui ori altei persoane �zice sau juridice care 
deţine, în mod legal, drepturile respective 
(titularul de drepturi) 

•  Protecţia dreptului de autor se extinde 
asupra formei de exprimare, dar nu și asupra 
ideilor, teoriilor, descoperirilor știinţi�ce, proce-
deelor, metodelor de funcţionare sau asupra 
conceptelor matematice ca atare și nici asupra 
invenţiilor cuprinse într-un PC, oricare ar � 
modul de preluare, explicare sau de exprimare

•  Dreptul de autor asupra unui PC, creat prin 
efortul comun a două sau al mai multor persoa-
ne, aparţine coautorilor în comun, iar relaţiile 
dintre coautori se stabilesc în baza unui contract

•  Drepturile patrimoniale asupra PC, creat ca 
urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 
aparţin angajatorului. Autorul nu are dreptul să 
interzică angajatorului să publice informaţia 
despre PC sau să o facă accesibilă pentru public 
în alt mod. La valori�carea PC de serviciu, 
numele autorului se indică în cazul când acest 
lucru este realmente posibil. Angajatorul are, de 
asemenea, dreptul să ceară indicarea numelui 
său la orice valori�care a PC de serviciu

Autorul unui PC are următoarele 
drepturi morale:
•  dreptul la paternitate 
•  dreptul la nume 
•  dreptul la respectarea integrităţii PC
•  dreptul la divulgarea PC 
•  dreptul la retractarea PC 
Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei 
renunţări sau cesiuni și sunt imprescriptibile, 
chiar și în cazul în care autorul cedează drepturi-
le sale patrimoniale 

Drepturile patrimoniale
Titularul dreptului de autor poate să permită 
sau să interzică valori�carea PC, inclusiv prin: 
•  reproducerea PC
•  distribuirea PC 
•  închirierea PC
•  importarea PC
•  punerea la dispoziţie în regim interactiv a PC
•  adaptarea sau alte modi�cări ale PC
Drepturile patrimoniale se protejează  toată 
viaţa autorului și timp de 70 de ani după dece-
sul acestuia

Contractul de autor 
Contractul de autor trebuie să �e încheiat în 
formă scrisă și să prevadă:
•  modul de valori�care a PC
•  termenul de valabilitate
•  teritoriul de acţiune
•  cuantumul și condiţiile de plată a remuneraţiei

Autorii sau alţi titulari ai dreptului de autor pot 
transmite drepturile lor patrimoniale prin:
•  contract de cesiune 
•  contract de licenţă exclusivă 
•  contract de licenţă neexclusivă 
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