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PRELIMINARII

Dreptul proprietății intelectuale constituie o disciplină la nivel de licență și de 
master, având ca obiect de studiu relațiile în domeniul apariției, utilizării și protecției 
obiectelor de proprietate intelectuală. Proprietatea intelectuală este un set de drepturi 
exclusive ale unui cetățean sau ale unei entități juridice asupra rezultatelor activității 
creative, intelectuale, precum și asupra mijloacelor de individualizare a persoanelor 
fizice și juridice, a produselor, a lucrărilor și a serviciilor (denumirea companiei, marca 
de produs, marca de serviciu etc.) echivalat cu acestea conform regimului juridic. Glo-
balizarea comerțului şi intensificarea comerțului online impun schimbarea abordărilor 
privind supravegherea şi protecția proprietății intelectuale prin aplicarea eficientă a 
mecanismelor și a instrumentelor juridice și/sau economice.

Cu referire la practica Uniunii Europene se constată că, în prezent, libera circula-
ţie a mărfurilor este calea de realizare a unei pieţe deschise pentru afaceri în Europa. 
Noul cadru legislativ privind comerţul în Uniunea Europeană a fost transpus treptat 
în sistemul Republicii Moldova prin armonizarea legislației din domeniul proprietății 
intelectuale, fiind un răspuns la tendința de integrare europeană. Acesta constă dintr-un 
pachet larg de măsuri menite să elimine obstacolele rămase în calea liberei circulaţii a 
produselor şi oferă un impuls major pentru comerţul cu bunuri între statele membre ale 
Uniunii Europene.

Prin elementele noi incluse în Notele de curs la disciplina „Dreptul proprietății in-
telectuale” se urmărește o abordare inovativă care creează premisele consolidării unui 
sistem de protecție a proprietății intelectuale, menit să contribuie la dezvoltarea econo-
mică, socială și culturală a Republicii Moldova prin elucidarea principalelor categorii 
ale proprietății intelectuale (drepturile proprietății industriale, dreptul de autor și drep-
turile conexe) și prin identificarea și valorificarea drepturilor conferite de proprietatea 
intelectuală.

Scopul principal urmărit la elaborarea Notelor de curs este concretizat prin forma-
rea și dezvoltarea disciplinei la nivel de master, Dreptul proprietății intelectuale al ur-
mătoarelor competențe profesionale: cunoașterea conceptelor, teoriilor, paradigmelor 
şi metodologiei din domeniul proprietății intelectuale; utilizarea cunoștințelor în cule-
gerea datelor şi a informațiilor referitoare la probleme concrete de drept al proprietății 
intelectuale; aplicarea legislației Republicii Moldova, a altor instrumente juridice eu-
ropene şi internaționale; aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice din domeniul 
juridic la soluționarea problemelor de ordin practic; exprimarea viziunilor proprii faţă 
de reglementări sau coliziuni de drept; utilizarea de tehnici, metode şi procedee în ve-
derea formulării soluțiilor interpretative ale normelor juridice; formularea propunerilor 
în vederea perfecţionării cadrului legal existent; îndeplinirea la termen, riguroasă şi res-
ponsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 
principiilor eticii juridice; utilizarea eficientă a resurselor de comunicare, a surselor 
de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație 
internațională.

Insistând asupra caracterului complementar al Notelor de curs la disciplina „Drep-
tul proprietății intelectuale”, atenționăm că lucrul cu prezenta lucrare nu poate substitui 
cercetarea surselor normative și a literaturii științifice. Respectiv, studenții vor apela, în 
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primul rând, la studierea temei propuse, în al doilea rând, cercetarea surselor normative 
și a literaturii pentru a completa cunoștințele obținute și, în final, prin verificare, reali-
zarea sarcinilor propuse prin teste-grilă. Suplimentar, aceasta va contribui la o abordare 
vizuală și logică a materialului prezentat de către titularii de curs.

Notele de curs constituie rezultatul unor observări și experiențe constante efectu-
ate de către autori pe parcursul realizării proiectului „Jean Monnet Support to Associ-
ations in European Integration and Intellectual Property Protection Studies” ce aduce 
o valoare adăugată lucrării. Preconizată pentru stimularea reflecției independente, a 
capacității de analiză și înțelegere a realităților raporturilor juridice cu elemente străine, 
lucrarea îi va ajuta pe studenți în cadrul cursurilor și al orelor practice, realizate atât în 
studiile de licență, cât și în cele de masterat. 

Notele de curs „Dreptul proprietății intelectuale” sunt alcătuite în baza legislației 
în vigoare, a literaturii juridice de specialitate, a practicii judiciare, fiind destinate pen-
tru a fi utilizate în instituțiile de învățământ superior cu profil juridic, economic, pre-
cum și de către practicieni: avocați, mandatari autorizați, judecători ș.a.


