Anexa nr. 1
la ordinul Directorului general
nr. 1 fi ii din "i"WI'
" 7014
l,JI\1 li .. ,.1 ,iA ,~I
.

"

'!

Planul de Învăţământ
şi programele discil)linelor de studii
la Cursurile de instruire "Protecţia proprietăţii intelectuale"
Calificarea "Consilier În proprietatea intelectuală"
(Activitatea de Învăţământ pentru adulţi)

Nr.

Nu mărul de ore

Denumi rea disciplinei de studii

dlo

f---'------

----------

1.

Introducere în prop rietatea intelectuală
Dreptul proprietăţii industriale
-----------

2.
4.

Mărci

6

------------

3.
5.

geografice , denumiri de origine şi spec,ialităţi
tradiţionale garantate
----------Desene şi modele industriale
---_._----Invenţii, inclusiv:

6.

- protecţia invenţiil or prin brevet
- informaţia şi docu-mente
de brevet
-------------Soiuri de plante

Indicaţii

1-----

--8. ~ Dreptul
-~-

9.

de autor

şi

18
30
12
24
30

18
12
12

----------

drepturile conexe

24

------_.~~~~

Economia

şi

evalua rea

proprietăţii

12

intelectuale
- - - - -1-------

168

Total
--~-------

Durata studiilor: II

săptămâni

Examenul de calificare: Obiectele de proprietate

intelectuală şi protecţia

lor juridică.
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Programa de învăţământ
la disciplina "Dreptul proprietăţii industriale"
pentru cursurile de instruire "Protecţia proprietăţii intelectuale"
(numărul de ore - 24)
Autor: Andrei Moisei,
Director Departament juridic AGEPI

NI'.

d/o
Tema 1.

Tema 2.

Denumirea temd
Noţiune

de proprietate

._----~--

Tema 8.

---------

Tema 9.

sistemul ei de

protel::ţie juridică

1. Noţiune de proprietate intelectuală.
2.lnstitutele de bază ale dreptului de. proprietate intelectuală.
Izvoarele dreptului de proprietate intelectuală
1. Legislaţia Republicii Moldova
a) legile Republicii Moldova
b) actele normative subordonate legii
2. Tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte
-----._-_ _---------------_._Scopul protecţiei şi limita acestei protecţii
Invenţia ca obiect al protecţiei, noţiuni gellenlle
_----------------Marca ca obiect al protecţiei, noţiuni generale
Desenul şi modelul industrial ca obiect al protecţiei, noţiuni generale
Protecţia juridică a denumiri lor de firmă
1. Noţiune de denumire de firmă
2. Protecţia denumirilor de firmă în Rcpublica Moldova
__. _ . _ - - - - - Dreptul exclusiv asupra obiectelor de proprietate industrială
1. Termenul de valabilitate a titlurilor de protecţie
2. Reînnoirea termenului de valabilitate a titlurilor de protecţie
3. Dreptul exclusiv. Condiţiile şi particularităţile de a dispune, utiliza, înstrăina
drepturile obţinute. Limitele dreptului exclusiv sau utilizarea obiectelor de
proprietate industrială care nu constituie încălcarea dreptului exclusiv. Dreptul
anterior şi posterior de utilizare a obiectelor de proprietate industrială.
--------------Transmiterea drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială
1. Contractul de cesiune
a) Noţiunea şi condiţiile de validare a contractului de cesiune. Drepturile ŞI
-~-

Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.

intelectuală şi

..

-_._~---_.

-------~-----

-----_._------_._-------------------~----_

..

--------_._-~-----------_.

obligaţiile părţilor;

b) Clasificarea contractelor de cesiune
c) Succesiunea. Moştenirea legală sau testamentară
2. Contractul de licenţă
a) Noţiunea şi conţinutul contractului de licenţă
b) Clasificarea contractelor de licenţă
3. Contractul de franchising
a) Noţiunea contractului de franchising
b) Tipurile contractului de franchising
4. Procedura de înregistrare a contractelor de cesiune,
5. Contractul de know-how
.

Tema 10.

franchising

.

Reglementarea juridică a
1.

licenţă şi

Concurenţa neloială

concurenţei

neloiale

şi căile

- factor negativ în dezvoltarea

de combatere a acesteia

comerţului
------~---

3

------

2:-Actele ce constituie~oncurenţă neloială - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Căile
-------

Tema 11.

Te~a il.

de combatere a concurenţei neloiale

_________________

-

Know-how şi protecţia lui juridică
1. Noţiunea de know-how (secret comercial)
2. Protecţia juridică (contractul de know-how)
_______
Realizarea drepturil~r asupra obiectelor de proprietate industrială. Litigiile
în domeniul proprietăţii industriale, motivele apariţiei şi locul soluţionării lor
1. Titlul de protecţie şi alte acte care confirmă dreptul de utilizare legitimă a
obiectelor proprietăţii industriale
2. Reprezentarea
3. Utilizarea obiectelor de proprietate industrială cu drepturi egale în cazul mai
multor titulari
4. Cauzele apariţiei litigiilor. Organele împuternicite să examineze litigiile
5. Temeiurile atragerii la răspundere penală, administrativă etc.

Programa de învăţământ
la disciplina" Mărci, denumiri de origine,
indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate"
pentru cursurile de instruire "Protecţia proprietăţii intelectuale"
(numărul de ore - 30)
Autor: Natalia Mogol, director adjunct
Departament mărci, desene şi modele industriale
Denumirea temei

Nr.
d/o- - - Introducere
Tema 1.
1.1 Istoricul

apariţiei mărcilor.

Marca ca obiect al

protecţiei

juridice.

1.2 Clasificarea mărcilor.
1.3 Rolul economic
1.4

şi funcţiile mărcilor.

Cadrul juridic naţional, convenţiile şi tratatele internaţionale în domeniul
care Republica Moldova este parte

protecţiei mărciloEJa

Tema 2.

Cererea de înregistrare a

mărcii

(calea

naţională)

2.1 Cererea de înregistrare a mărcii. Cerinţele faţă de completarea cererii şi
documentele necesare pentru constituirea depozitului naţional. Documentele
suplimentare anexate la cerere.
2.2 Introducerea
cererii.

modificărilor.

Retragerea, limitarea, modificarea

2.3 Prioritatea mărcii. Prioritatea convenţională.
Invocarea priorităţii.

Tema 3.

Procedura de înregistrare a
3.1 Examinarea respectării
(examinare formală)

mărcilor

ŞI

divizarea

Prioritah~a cxpoziţională.

pe cale naţională.

condiţiilor

de depunere a cererii de înregistrare
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Observaţiile şi opoziţiile terţilor.

3.2 Publicarea cererii.

3.3 Examinarea de fond.
3.3.1 Motive absolute de refuz.
3.3.2 Motive relative de refuz
3.4 Contestarea deciziilor.

3.S)nregistrarea şi ~Iiberarea certificatl!lui de înregistrare a mărcli~ ____________

Tema 4.

Efectele Înregistrării

mărcii

4.1 Drepturile conferite de marcă. Limitarea drepturilor conferite de marcă.
Principiul specialităţii şi teritorialităţii mărcilor.
4.2 Durata

protecţiei,

4.3 Modificarea

şi

reînnoirea.

divizarea

înregistrării.

4.4 Renunţarea, decăderea din drepturi şi nulitatea mărcii . Procedura, motivele şi
____________ _______________________ consecinţel_e______________________ _

Tema 5.

mărci

Categorii speciale de
5.1. Marca

colectivă şi

marca de certificare.

5.2. Marca notorie. Criteriile de stabilire a

Tema 6

notorietăţii mărcii.

Inregistra-rea internaţională a mărcilor.
6.1. Înregistrarea mărcilor pe teritoriul RM conform Sistemului de la Madrid.
6.2. Protecţia mărcilor în alte state utilizând Sistemul dl: la Madrid (AGEPI ca
oficiu al ţării de origine)

6.3.

Protecţia mărcilor

în alte state utilizând sistemele naponale/regionale

Programa de învăţământ
geografice, denumiri de origine
şi specialităţi tradiţionale garantate"
pentru cursurile de instruire "Protecţia proprietăţii intelectuale"
(numărul de ore - 12)
la disciplina

"Indicaţii

Autor: Conf. Univ., cir. Svetlana Munteanu
Vicedirector
o-eneral AGEPI
--_.~--~------

Nr.

d/o
Tema 1.

Denumirea temei
Generalităţi

1. Indicaţii geografice (10), denumiri de origine (DO)
garantate (STG): noţiuni generale.
2.

Importanţa şi

3. Sistemele de

avantajele economice ale

protecţiei

şi specialităţi tradiţionale

IG, DO

protecţie ale indicaţiilor geografice:

şi

STG.

sui gcncris, prm

mărci

colective şi de certificare, În baza acordurilor internaţionale

5

Tema 2.

Convenţiile şi

tratatele

internaţionale

în domeniul

protecţiei

IG, DO, STG

1. Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau
înşelătoare

2.
3.

4.
5.

Tema 3.

de provenienţa a produselor;
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale.
Prevederile speciale ale Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor
de proprietate intelectuală (TRIPS) referitoare la protecţia indicaţiilor
geografice; protecţia suplimentară p(mtru vinuri şi băuturi alcoolice, excepţii.
Evoluţia negocierilor În cadrul consiliului TRIPS în domeniul IG.
Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi
înregistrarea internaţională a acestora.
Sistemul european de protecţie a IG, DO şi STG.

Prevederile

legislaţiei naţionale

privind

1.

Cerinţe

2.

Motive de refuz la înregistrare.

pentru

protecţia IG~I

DO

STG

obţinerea protecţiei.

3. Caietul de sarcini. Modalitatea de elaborare, aprobare
de sarcini.
4.

şi

şi

modificare a caietului

Rolul organelor competente.

5. Rolul grupurilor de producători. Reguli specifice aplicate grupului. Dreptul de
utilizare a DO sau IG protejate.
6. Durata protecţiei şi reînnoirea dreptului de utilizare. Efectele
IG şi STG. Încetarea protecţiei şi decăderea din drepturi.

înregistrării

DO,

7. Cererea şi documentele ei. Retragerea şi modificarea cerem. Publicarea
cererii. Procedura de opoziţie la înregistrare.
S. Etapele examinării cererii. Înregistrarea DO, IG şi STG şi acordarea dreptului
de utilizare a DO sau IG.
9. Contestarea deciziilor privind cererile de înregistrare a DO, IG
Utilizarea denumirilor omonime. Relaţiile dintre DO, IG şi mărci.

şi

STG.

10. Sistemul de control oficial şi controlul respectării caietelor de sarcini. Condiţii
de utilizare a DO, IG şi a denumirilor STG.
11. Interzicerea utilizării DO, IG sau denumirii STG. Anularea Înregistrării,
revocarea protecţiei sau a dreptului de utilizare.
12.Generalităţi

Tema 4.

privind asigurarea

respectării

Acorduri bilaterale şi regionale privind

drepturilor.

protecţia

IG, DO, STG

1. Acordul între Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu prIVIre la
protecţia indicaţii lor geografice ale produselor agricole şi alimentare.
2. Prevederile Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte,
şi Republica Moldova, pe de altă parte, referitoare la protecţia indicaţiilor
geografice.
3.Acordul privind masurile de prevenire si combatl~re a utilizării mărcilor si
indicaţiilor geografice false, semnat la Minsk.
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Programa de Învăţământ
la disciplina" Desene şi modele industriale"
pentru cursurile de instruire "Prote~:ţia proprietăţii intelectuale"
(numărul de ore - 24)
Autor: Of. Simion Leviţchi,
director Dcpartament mărci, dese~~ şiJ~~~le il~_~ustriale
Denumirea temei

Nr.
d/o
Tema 1.

---_.. _ - - - - - -

Introducere În sistemul de protecţia a desenelor şi modelelor industriale
2. Noţiuni introductive referitor la desene şi modele industriale.
3. Importanţa desenelor şi modelelor industriale, rolul economic şi funcţiile lor.
4. Convenţiile şi tratatele internaţionale în domeniul protecţiei desenelor şi
_______u___ _ modelelor ind~~_trialc, la care Republica Moldova este parte (principii de ba~ă).
Tema 2.
Condiţiile de protecţie a desenelor şi modelelor industriale
2. Obiectul protecţiei.
3. Noutatea şi caracterul individual. Excluderea dc la protecţia juridică.
4. Revendicarea dreptului asupra desenului sau modelului industrial.
5. Clasificarea Internaţională a desenelor şi modelelor industriale (Aranjamentul
de la Locarno). Structura clasil~cării. Efecte şi utilizare. Revizuirea clasificării.
~rema--i--- f~-r~gistrare; dese~elor şi modelelor industriale În Republica-Mold"Ova ----1. Procedura naţională de înregistrare a OM!. Cererea de inregistrare şi
documentele aferente. Reprezentarea.
2. Prioritatea DMI. Prioritatea convenţională. Prioritatea de expoziţie. Importanţa
invocării priorităţii. Procedura invocării priorităţii.
3. Cererea de Înregistrare multiplă. Regimul taxelor. Reduceri de taxe.
4. Etapele examinl'lrii cererii. Examinarea respectării condiţiilor de depunere a
cererii de înregistrare (examinarea formală). Data de depozit.
5. Examinarea preliminară a cererii. Publicarea cererii. Observaţiile şi opoziţiile la
înregistrarea OM l.
6. Examinarea de fond. Condiţii de fond pentru acordarea protectiei. Examinarea
opoziţiilor. Hotărîrile În urma examinării de fond. Contestarea deciziilol'.
7. Înregistrarea si eliberarea certificatului de înregistrare a DMI.
______u___ ~. Durata protecţi~i,_reînnoirea.____________________________
Efectele dreptului asupra desenului sau modelului industrial
Tema 4.
J. Drepturile conferite de desenul sau modelul industria1.
2. Utilizarea unui desen sau model industria1.
3. Limitarea dr~urilor conferite de desenul sau modelul industria1.
--;rema-s.--- -Inregistrarea desc;;~lor şi modelelor industriale În alte state ------------1. Procedura în conformitate cu Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea
internaţională a desenelor şi modelelor industriale.
~_______
~. Pr9!ecţia desen(~.!s~! şi m(~delelor comunitare În Comunitatea Europeană
Interfel'enţe
dintre desene/ modele indus~:riale şi alte obiecte de proprietate
Tema 6.
intelectuală

1.

Interferenţe

dintre desene/modele industriale

şi mărci.

2.

Interferenţe

dintre desene/modele industriale

şi invenţii.

desenelor/modelelor industriale şi Legea privind protecţia dreptului
drePJ_t.!!'~!9r conexe~ _ _ ~ _____________________ _
Administrarea desenelor şi modelelor industriale
J. Selectarea şi asigurarea protecţiei desenelor şi modelelor industriale elaborate
de întreprindere.
2. Cercetările documentare - scopul şi profunzimea cercetării, sursele de
informare, rolul IQI'.
3"

Protecţia

___j_~ autorJi
Tema 7.
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Programa de Î'nvăţământ
la disciplina" Invenţii" pentru cursurile de instruire
"Protecţia proprietăţii intelectuale"
(numărul de ort~ - 18)
Autor: Petru Grosu, director adjunct
Departament invenţii şi. soiuri ~~ plante
Denumirea temei

Nr.

dlo

-

Obiectul invenţiei brevetabile
1.1. Invenţii care au ca obiect un produs
1.2. Invenţii care au ca obiect un procedeu sau metodă
1.3. Invenţii ca!·e au ca obiect aplicarea sau utilizarea unui produs sau procedeu.
Obiectele care nu sunt considerate ca invenţii.
Tema 2
2. _1 Excepţii dt?J.a brevetabilita._t_e._ _
Tema3
3. Identificarea. invenţiilor brevetabile'
Cererea de brevet de invenţie: conţinutul, cerinţele, depunerea
Tema 4
4.1 Prezentarea documentelor
cererii
-,--_._---_.
Data de depozit a cererii, condiţiile de atribuire.
Tema 5
5.1 Condiţii mirlill1e pentru înregistrarea cen~_r_ii____.
Structura descrierii invenţiei
Tema 6
6.1 Domeniul de aplicare a invenţiei
6.2 Stadiul tehnicii relevant
6.3 Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia
6.4 Expunerea invenţiei cu prezentarea avantajelor invenţiei
6.5 Rezultatul invenţiei
6.6 Desenele explicative
6.7 Exemplu(e) de realizare a invenţiei
6.8 Lista surselor de informaţie citate
6.9 Revendicările
6.10 Rezumatul
Tema 7
Prioritatea inv~!!J,-ie_i__
Tema 8
Unitatea invenţie~i
Tema 9
Procedura de examinare a cererii de brevet la AGEPI
1------+Tema 10
Criteriile de brevetabilitate a invenţiei
10.1 Aplicabilitate industrială
10.2 Noutatea. Divulgări neopozabile.
10.3 Activitate inventivă
1-------1-Tema
Il
- - - - - Hotărârile AGE~I şi căile de atac ale acest_o_r_a__
Tema 12
Obţinerea bre,:~ţului
I-T--'.e._m_a_l-"-.3__ +-.-:.0_b.iectul prote~~.ei prin brevet de invenţie de scurtă durată
Tem_a_l_4__ Certificatul cO'!!J.llementar de protecţie.
Tema 15
Aranjamente. Convenţii şi tratate internaţionale În domeniul protecţiei
invenţiilor _ ..._. _____.__.___.
_______.__
Tema 16
Protecţia inven.t!~lor în străinătate
Tema 1

Programa de învăţământ
pentru subdisciplina "Informaţita şi documente de brevet"
la disciplina" Invenţii" pentru cursurile de instruire
"I)rotecţia proprietăţii illltelectuale"
(numărul de ore _. 12)
Autor: Tudor Jovmir, specialist principal,
__________________________________________ ~__~__
Departament invenţii şi soiuri de J?lante
Nr.
Denumirea temei
_~1~______

Tema 1.

Particularităţile şi

structura

informaţiei

______________

de brevet (i.b.)

1. Definiţia informaţiei şi documentului de brevet
2. Funcţiile documentului de brevet şi componentele i.b.
3. Specificul şi avantajele i.b. faţă de alte categorii de informaţii tehnicoştiinţifice
--------

Tema 2.

Documentul de brevet (d.b.)
1.
2.
3.
4.
5.

Categoriile principale ale documentelor de brevet
Familia de brevet; brevetul triadic
Nivelele şi modurile de publicare ale documentului de brevet
Anatomia (structura) d.b. Pagina de capăt
Identificarea informaţiilor bibliografice cu ajutorul codurilor INID
coduri, conform standardelor OMPI (ST.3, ST.9, ST.16)
6. Datele nominale şi temporale din documentul de brevet

Tema 3.

Clasificarea

Internaţională şi Cooperativă

şi

altor

de Brevet

1. Structura taxonomică a clasificării de brevet
2. Relaţia dintre clasificarea internaţională şi clasificarea cooperativă de brevet
3. Formatul indicilor de clasificare de brevet
4. Regulile de bază a clasificării de brevet
5. Sursele de acces la clasificatoarele de brevet IPC şi CPC
-----------

Tema 4.

---------------------~-----

Referinţele

bibliografice din brevet privind Stadiul anterior

1. Tipurile de referinţe bibliografice
2. Raportul de documentare ca sursă de informaţie de brevet
3. Prezentarea referinţelor bibliografice în d.b. publicate de AGEPI
4. Citări de brevet de tip "backward" şi '''forward'' ("amonte"j"aval")
---------------

Tema 5.

Informaţii

----

privind Statutul juridic

1. Tipurile de evenimente juridice reflectate în i.b.

Tema 6.

2. BOPI şi Registrele în calitate de surse de i.b.
3. Surse electronice privind statutul juridic al d.b.
4.
Tipurile de cercetare de brevet

1. Întrebări la care obţinem răspuns În urma cercetărilor de brevet
2. Cercetări după numărul datele bibliografice; după datele nominale
3. Cercetări privind Stadiul anterior
4. Cercetări privind puritatea de brevet sau riscul de conlrafacere
_.2: Cercetări J2ri\/il~d invalidarea brevetul~ _________________________
9

Ti~-;-~ -Bazele strategiei ş"itehnicilor de căutare (documentare) de brevet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operatorii booleeni şi alţi operatori utilizaţi în documentare
Reprezentarea invenţiei prin concepte
Selectarea cuvintelor cheie şi indicilor de clasificare
Alcătuirea tabel ului de concepte ale inventiei
Tehnici de îngustare sau lărgire a căutării de brevet
Utilizarea citărilor de brevet

Raze de Date (RI) publice de brevet

Tema 8.
1.
2.
3.
4.

Tipologia BD de brevet
Punctele de acces la BD de brevet
BD AGEPI "Invenţii" (exerciţii practice)
BD multinaţionale de brevet (exerciţii practice):
Espacenet (OEB);
Patentscope (OMPI);
Lens (Cambia);
5. Descărcarea unor d.b. în format full-text
6. Translarea automată a d.b. Într-o limbă accesibilă utilizatorului

--------

Tema 9.

-----------------

Analiza
1.
2.
3.
4.

-------

şi

utilizarea

informaţiei

de brevet

Utilizarea i.b. pentru evaluarea calitativă a brevetului
Utilizarea i.b. în scopul efectuării cercetiirii competitorilor
Cartarea de brevet şi landşaftul de brevet
Surse privind rapoarte analitice de brevet

------------ ----

J>rograma de învăţământ
la disciplina "Soiuri de plante"
pentru Cursurile de instruire "Protec1tia proprietăţii intelectuale"
(numărul de on~ - 12)

Nr.
d/o
Tema 1.

director Departament
---Denumirea temei

Autor: Ala Guşan,
soiuri de plante

invenţii şi

Introducere în sistemul de protecţie a soiurilor de plante
1. Noţiuni generale despre soiurile de plante.
2. Importanţa selecţiei noilor soiuri de plante
3. Necesitatea şi importanţa protecţiei juridice a soiuri lor ele plante

Tema 2.

Sistemul sui generis de protecţie a soiurilor de plante
1. Convenţia UPOV. Organele UPOV. Organigrama UPOV.
2. Misiunea, principiile şi reglementările de bază ale Convenţiei UPOV.
3. Tratate internaţionale în domeniul plantelor.

Tema 3.

Cadrul juridic al protecţiei soiurilo)' de plante în Republica Moldova
_lJ2ezvolt(~~~a sistemului de proteClţie a soiurilor de planteJ.!!. R~ublica
10

Tema 4.

Moldova.
2. Perfecţionarea bazei legislative
3. Cadrull~~lativ aferent
Dreptul materiali al brevetelor. Domeniul de reglementare
1. Funcţiile brevetului. Dreptul la brevet. Soiurile create sau descoperite
dezvoltate de către angajaţi.
2. Drepturile conferite de brevet. Durata protecţiei. Protecţia provizorie
3. Limitarea drepturilor titularului de brevet
4. Epuizarea drepturilor titularului de brevet
5. Condiţiile de brevetabilitate a soiului: Noutatea, Distinctivitatea,
Uniformitatea, Stabilitatea. Denumirea soiului. Surse cle documentare
----~----_._---------_.

şi

__. _ - - -

Tema 5.

Cererea de brevet
1. Persoanele îndreptăţite de a depune o cerere de brevet.Cererea de brevet
depusă de o persoană neîndreptăţită
2. Depunerea cererii. Conţinutul cererii. Documentele aferente cererii.
Fotografii şi reprezentări grafice. Taxe. Limba de procedură.
3. Data de depozit.
Restabilirea
4. Prioritatea. Dreptul de prioritate. Revendicarea priorităţii.
dreptului de prioritate.

Tema 6.

Procedura de a(~ordare a brevetului
1. Examinarea formală, preliminară, de fond.
2. Publicarea cererii. Obiecţii privind cererea de brevet.
3. Examinarea tehnică a soiului. Raportul de examinare tehnicii.
4. Hotărârile adoptate. Procedura de contestare a hotărârilor.

Tema 7.

Procedura de eliberare şi menţinere a brevetului
1. Eliberarea brevetului.
2. Menţinerea brevetului şi soiului.
3. Nulitatea brevetului.
4. Decăderea din drepturi a titularului.

Tema 8.

Dispoziţii

- - - _ . _ - - - _ . _ - - - _. ._ - - - - - - - j

comune
Prelungirea termenelor şi repunerea în termen.
Restabilirea drepturilor.
Dreptul de folosire posterioară.
Reprezentarea. Procura.
__~frotecţia şi te~tarea soiurilor~_e plant~ În străinătate ..
1.
2.
3.
4.

II

Programa de învăţământ
la disciplina" Dreptul de autor şi drepturile cOlllexe"
pentru cursurile de instruire "Protecţhl proprietăţii intelectuale"
(numărul de ore -- 24)
Autor: Dr.lon

Tîganaş,

Vice<!i.!:~ct(~r

general

-----~--------------

Nr.
dlo - - - - + - - - - - - - - - - - Tema 1.
Introducere În sistemul de
conexe

Denumirea temei
----------------1

protecţia

al dreptului de autor

şi

a drepturilor

1. Definiţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi natura juridică a acestora
2. Locul dreptului de autor În sistemul proprietăţii intelectuale
3. Aspecte istorice ale protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe
4. Izvoarele dre~lui de autor şi a drepturilor conexe
___________________

Tema 2.

Obiectul dreptului de autor
1.Condiţiile protecţiei

obiectelor dreptului de autor
2.Categoriile de opere protejate
3.0perele excluse ele la protecţia dreptului de all_to_r_________________ _

Tema 3.

Subiectul dreptului de autor

1. Autorul
2. Succesorii şi titularii de drepturi
_________--+-_3_._S_o_c_ietăţile de gestiune colectivă

Tema 4.

Conţinutul

dreptului de autor

1.Drepturile morale de autor
2.Drepturile patrimoniale de autor
3.Termenul de protecţie al dreptului de autor

Tema 5.

Limitele şi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tema 6.

------------------1

dreptului de autor

Prevederi generale
Reproducerea în scop privat
Reproducerea reprografică de către biblioteci, arhive şi alte instituţii
Alte excepţii şi limitări
Utilizarea programelor pentru calculator şi a bazelor de date
Utilizarea opere~or orfane

Transmiterea dreptului de autor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tema 7.

excepţiile

Prevederi generale
Formele transmiterii dreptului de autor
Natura juridică a contractului de aulor
Elementele contractului de autor
Conţinutul contractului de autor
Încetarea contra~tului de autor şi răspunderea părţilor

Drepturile conexe

şi

drepturile sui-generis

1. Prevederi generale
2. Protecţia drepturilor interpreţilor
3. Protecţia drepturilor producătorilor de fonograme şi videograme
4. Protecţia drepturilor organizaţiilor de difuziune
5. Protecţia drepturilor producătorilor bazelor de date
6. Limitele şi excepţiile drepturilor conexe

Tema 8.

Gestiunea

colectivă

a drepturilor patrimoniale de autor

1. Obiectivele gestiunii colective
2. Formele gestiunii colective
3. Constituirea, atribuţiile şi obligaţiile

societăţilor

şi

- -----------1

conexe

de gestiune

colectivă

I______--~--------------12

Tema 9.

Asigurarea respectării dreptului de autor şi a drepturilor conexe
1. Prevederi generale
2. Mijloace civile de protecţie
3. Mijloace admini~~trative de protecţie
4. Mijloace penale de protecţie
5. Măsuri întreprinse de autorităţile vamale
6. Măsuri tehnice de protecţie ~i informaţii privind regimul drepturilor
7. Asigurarea respectării drepturilor în mediul digital

Programa de înviiţământ
la disciplina "Economia şi evaluare:a proprietăţii intelectuale"
pentru Cursurile de instruire "I~rotecţia proprietăţii intelectuale"
(numărul de ore - 12)
Autor: Or. Iurie Badâr,
Şef direcţie economic şi finanţe
Nr.
dlo
Tema 1.

Tema 2.

Denumirea temei
Proprietatea intelec tuală şi creşterea economică.
1. Conceptul şi facto rii creşterii economice. Rolul proprietăţii intelectuale În
promovarea progr esului economic şi social.
2. Inovaţiile şi progresul tehnico-ştiinţific în calitate de neofactori ai creşterii
economice. Tranz iţia la modelul inovaţional al creşterii economice.
3. Rolul şi funcţiile·economice ale mijloacelor de individualizare a
întreprinderilor produselor şi serviciilor.
4. Integrarea obiecte lor dreptului de autor şi drepturilor conexe În circuitul
cconomlc.
Piaţa

1.
2.
3.
4.
5.

produselor inteIectuale.
Activitatea intelec tuală şi produsele intelectuale. Bunurile intelectuale şi
utilitatea lor.
Piata produselor intelectuale şi specificul ei. Cererea şi oferta bunurilor
intelectuale.
Modalităţi de com ercializare a produselor intelectuale. Licenţierea şi cesiunea.
Transferul tehuol ogic.
Piaţa obiectelor d reptului de autor şi drepturilor conexe.
Devenirea pieţei l)roduselor intelectuale în Republica Moldova.

Tema 3. Antreprenoriatul şi i nfrastructura inova ţionaIă.
1. DeJinirea şi speci ficul antreprenoriatului inovaţionaI. Modelul shumpeterian al
antreprenoriatului inovaţional.
2. Infrastructura ino vatională şi rolul ei în promovarea activităţilor de inovare.
3. Motivaţiile inovaţ ionale şi necesitatea încurajării lor.
4. Investiţiile În ino vaţii. Necesitatea interacţiunii statului şi a capitalului privat în
domeniul inovaţie mal.

5. Activitatea de ino vare a IMM.
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Tema 4.

Managementul propri etăţii intelectuale
1. Proprietatea intelect uală ca obiect al activităţii manageriale.
2. Modalităţi de gestiu ne a portofoliului obiectelor de proprietate intelectuală la
nivel macroeconomi c. Politici şi strategii ale statului în domeniul proprietăţii
intelectuale.
3. Principii generale al e managementului inovării.
4. Gestiunea imaginei întreprinderii, produselor şi serviciilor.
5. Oportunitatea şi prin cipiile gestiunii colective a obiectelor dreptului de autor şi
drepturilor conexe.

Tema 5.

Evaluarea

proprietăţii

intelectuale.

1. Scopul şi rolul evalu ării proprietăţii intelectuale în economia de piaţă.
2. Abordări şi metode de evaluare a proprietăţii intelectuale.
3. Specificul evaluării diferitor obiecte ale proprietăţii intelectuale
4. Evaluarea proprietăţ ii intelectuale în Republica Moldova în devenire.

Tema 6.

Contabilitatea
1.
2.
3.
4.

propri(~ tăţii

intelectuale.

Argumentarea neces ităţii contabilizării proprietăţii intelectuale.
Definirea activelor imateriale şi tipologia lor.
Procedee de inventa riere a activelor imateriale.
Reflectarea în evide nţa contabilă a activelor imateriale.
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