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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Studierea Proprietăţii intelectuale are ca fundament necesitatea cunoaşterii rezultatelor activităţii intelectuale 

ce au ca obiecte produse intelectuale (opere literare, ştiinţifice etc., invenţii, desene şi modele industriale, mărci 

etc.), cunoştinţe, informaţii, potenţial profesional, ştiinţific, spiritual şi cultural care, actualmente, reprezintă forţa 

motrice a creşterii economice ce determină competitivitatea economiei ţărilor civilizate.  

Cursul dat are drept scop principal îmbogăţirea cunoştinţelor studenţilor privind reglementarea juridică a 

relaţiilor privind rezultatele activităţii intelectuale, cunoaşterea obiectelor de proprietate intelectuală, a 

problemelor ce se întâlnesc în acest compartiment al dreptului şi formarea unor aptitudini necesare unui jurist 

pentru a se orienta şi a putea găsi soluţii juste la soluţionarea acestora aplicând corect legislaţia Republicii 

Moldova, legislaţia europeană şi cea internaţională. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale:  

- competenţe de explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei): 

- să explice materia cu cuvinte proprii şi cu utilizarea termenilor de specialitate; 

- să explice esenţa principiilor dreptului proprietăţii intelectuale şi aplicabilitatea lor practică; 

- să explice înţelesul articolelor din legi; 

- să interpreteze  hotărârile instanţelor de judecată pe anumite cauze şi deciziile Comisiei de Apel a AGEPI. 

Competențe specifice: 

- să aprecieze importanţa dreptului proprietăţii intelectuale în sistemul de drept naţional; 

- să analizeze practica judiciare naţionale în raport cu cea europeană; 

- să coreleze legislaţia şi doctrina naţională cu cea a altor state. 

Finalităţi de studii 

Studenții vor putea: 

-  comenta principalele caracteristici distinctive legate de obiectele de proprietate intelectuală; 

-  întocmi cereri de înregistrare/brevetare a obiectelor de proprietate intelectuală; 

- aplica mecanismele de analiză și identificare a obiectelor de proprietate intelectuală; 

- comentaimportanţaînregistrării/brevetării obiectelor de proprietate intelectuală; 

- să descrie tipurile de obiecte de PI; 

- să descrie particularităţile de acordare a protecţiei a diferitor obiecte; 

- să compare tipurile de protecţie a obiectelor de PI. 

Condiții prerechizit 

Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 6, conform ISCED – licenţă, domeniul general de 

studiu Filologie. 



Teme de bază: Brevetele de invenţii şi succesul în afaceri. Strategia brevetării.Dreptul de a depune o cerere de 

brevet de invenţie.  Dreptul la brevet. Efectele brevetului şi a cererii de brevet de invenţie. Protecţie provizorie. 

Obiectul invenţiei brevetabile. Obiecte excluse de la brevetabilitate. Excepţii de la brevetabilitate. Identificarea 

invenţiilor brevetabile. Cererea de brevet de invenţie: cerinţele, depunerea. Data de depozit a cererii, condiţiile de 

atribuire. Descrierea invenţiei: structura  ei. Particularităţile redactării revendicărilor pentru diferite obiecte. 

Prioritatea invenţiei. Procedura de examinare a cererii de brevet. Criteriile de brevetabilitate a invenţiei. Divulgări 

neopozabile. Hotărârile emise şi căile de atac ale acestora.Obiectul invenţiei prin brevet de invenţie de scurtă 

durată.Transformarea cererii. Certificatul complementar de protecţie. Aranjamente, convenţii şi tratate 

internaţionale în domeniul protecţiei invenţiilor. Protecţia soiurilor de plante. Istoricul apariţiei mărcilor.Rolul 

economic şi funcţiile mărcilor.Clasificarea mărcilor. Drepturile conferite de o marcă înregistrată. Examinarea 

mărcilor. Hotărârile emise şi căile de atac. Transmiterea drepturilor. Desenele şi  modelele industriale (DMI). 

Drepturile conferite de DMI.  Examinarea DMI. Hotărârile emise şi căile de atac. Transmiterea drepturilor. 

Coliziunile dintre marca comercială şi DMI. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Protecţia indicaţiilor 

geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate. Bazele de date naţionale şi 

internaţionale utilizate pentru documentarea obiectelor de proprietate intelectuală. Clasificarea internaţională de 

brevete. Clasificarea mărcilor şi a DMI. Documentaţia de brevet. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, activități în grup, platforma e-learning, proiecte, consultaţii. 

Evaluare 

Evaluarea este realizată prin diverse metode: prezentări, rapoarte, participări la discuţii, portofolii etc. Nota finală 

se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  cel puţin 2 evaluări curente  (40%), 

evaluarea calităţii lucrului individual  al studentului  (20%). 

Bibliografie selectivă: 

1. Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI (adoptata la 07.03.2008, in vigoaredin 04.10.2008). 

2. Legea privind protecţia soiurilor de plante nr. 39-XVI (adoptata la 29.02.2008, in vigoaredin 06.09.2008).  

3. Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI (adoptata la 29.02.2008, in vigoaredin 06.09.2008).  

4. Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine si specialităţilor tradiţionale garantate 

nr.66-XVI (adoptata la 27.03.2008, in vigoaredin 25.10.2008). 

5. Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe nr. 139 (adoptata la 02.07.2010, in vigoaredin 

01.01.2011).  

6. Legea privind protecţia desenelor si modelelor industriale nr. 161-XVI (adoptata la 12.07.2007, in vigoare 

din 01.12.2007). 

7. Regulamentele conexe aplicarii legilor speciale privind protectia proprietatii intelectuale 

(http://www.agepi.md/md/legislation/national.php). 

8. Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietarii Industriale 

(http://www.agepi.md/md/legislation/international.php). 

9. Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 

(http://www.agepi.md/md/legislation/international.php). 

10. Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor (PCT) (http://www.agepi.md/md/legislation/international.php). 

11. Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme in scopul 

asigurării protecţiei lor prin brevete  (http://www.agepi.md/md/legislation/international.php). 

12. Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene si modele industriale 

(http://www.agepi.md/md/legislation/international.php). 
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