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PRELIMINARII 
 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XX din 18 
aprilie 2002 şi ale Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate 
intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate 
intelectuală nr. 783 din 30 iunie 2003, AGEPI a elaborat programa pentru examenul de atestare a 
evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală (OPI). 

Programa include conţinuturi şi presupune competențe referitoare la problemele teoretice 
şi practice ale protecţiei juridice a obiectelor de proprietate intelectuală, valorificarea, promovarea 
comercializarea şi evidenţa acestora.  

Temele acestei programe pot servi în calitate de curriculum pentru cursurile de pregătire 
a evaluatorilor şi pentru elaborarea subiectelor pentru examenele de calificare a evaluatorilor. 

 
 
 
 

1. Obiectele de proprietate intelectuală şi protecţia juridică  
a acestora 

 
1.1. Noţiuni de proprietate intelectuală. Obiectele de proprietate intelectuală şi 

tipologia acestora 
Conceptul şi sistemul de proprietate intelectuală. 
Evoluţia proprietăţii intelectuale. 
Obiectele proprietăţii intelectuale şi tipologia lor. 
Oportunitatea protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale. Instituţiile de bază ale dreptului 

de proprietate intelectuală. 
Realizarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală. 
Sistemul naţional şi internaţional de protecţie a PI. 
 
1.2. Legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale 
Reglementări naţionale ale domeniului proprietăţii intelectuale: 
a) actele legislative; 
b) actele normative. 
Convenţiile şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
 
1.3. Protecţia juridică a invenţiilor 
Obiectul invenţiilor brevetabile. 
Tipologia brevetelor de invenţie. 
Aspecte juridice privind depunerea şi examinarea cererii de brevet de invenţie. 
Criterii de brevetabilitate a invenţiei. 
Prioritatea invenţiei şi criterii de brevetabilitate. 
Protecţia invenţiilor în străinătate. 
 
 
 
1.4. Protecţia juridică a mărcilor, indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
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specialităţilor tradiţionale garantate  
Cadrul juridic naţional şi internaţional privind protecţia mărcilor. 
Clasificarea mărcilor şi funcţiile lor economice. 
Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a mărcii şi a denumirii de origine a 

produsului. 
Durata protecţiei şi reînnoirea mărcilor. 
Indicaţiile geografice, denumirile de origine şi specialităţile tradiţionale garantate. 
 
1.5. Specificul protecţiei juridice a modelelor şi desenelor industriale  
Rolul şi funcţiile modelelor/desenelor industriale.  
Condiţiile protecţiei modelelor/desenelor industriale. 
Modalităţi de depunere şi examinare a cererilor de protecţie juridică a DMI. 
Interferenţe între DMI şi alte obiecte. 
 
1.6. Protecţia juridică a soiurilor de plante 
Noţiuni generale despre soiurile de plante. 
Cadrul juridic al protecţiei soiurilor de plante. 
Depunerea şi examinarea cererii de brevet pentru soi de plantă. 
Protecţia şi testarea soiurilor de plante în străinătate. 
 
1.7. Dreptul de autor şi drepturile conexe 
Obiectul şi subiecţii dreptului de autor şi drepturilor conexe. 
Conţinutul dreptului de autor şi drepturilor conexe. 
Limitele şi excepţiile dreptului de autor. 
Drepturile conexe dreptului de autor. 
Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe. 
Asigurarea respectării dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 
 
1.8 Informația şi documentele de brevet  
Definirea şi funcţiile informaţiei şi documentului de brevet. 
Tipurile de cercetare de brevet. 
Bazele de date publice de brevet. 
Analiza şi utilizarea informaţiei de brevet. 
 
1.9. Titlul de protecţie − act ce confirmă dreptul de utilizare legitimă a obiectelor 

proprietăţii industriale. 
Dreptul exclusiv asupra obiectelor proprietăţii intelectuale.  
Limitele drepturilor titularului asupra obiectelor proprietăţii intelectuale. 
 
1.10. Sistemul de asigurare, realizare şi transmitere a drepturilor de proprietate 

intelectuală. 
Asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
Modalităţi de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul 

contractelor de licenţă, cesiune, franchising, know-how, de autor. 
 
 

2. Economia proprietăţii intelectuale 
 
2.1. Rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea societăţii                            
Factorii economici şi evoluţia acestora. Inovaţia şi progresul tehnico-ştiinţific ca neo-factor 

al creşterii economice. 
Activitatea (munca) intelectuală şi produsul intelectual. Capitalul intelectual. 
Specificul produselor intelectuale. 
Factorii ce determină necesitatea protecţiei juridice a produselor intelectuale.  
 
 
2.2. Proprietatea intelectuală şi creşterea economică     
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Dimensiunea intelectuală a creşterii economice.  
Teoriile inovării şi conceptul inovatorului. Teoriile ciclurilor economice, avantajelor 

competitive ale ţărilor şi întreprinderilor, ciclului de viaţă al produselor.  
Abordări economice actuale ale procesului inovaţional şi ale rolului economic al 

proprietăţii intelectuale. 
 
2.3. Semnele distinctive ale producătorilor, mărfurilor, serviciilor şi rolul lor în 

promovarea vânzărilor          
Oportunitatea economică a semnelor distinctive.    
Tipologia semnelor distinctive. 
Funcţiile economice ale semnelor distinctive. 
Coraportul dintre marcă şi brand. 
Nume comerciale şi nume de domenii. 
Indicaţiile geografice, denumirile de origine şi specialităţile tradiţionale garantate. 
 
2.4. Rolul economic al dreptului de autor şi drepturilor conexe 
Semnificaţii economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe.  
Rolul industriei culturale în formarea şi completarea bugetelor de stat şi a PIB-ului. 
Modalităţi de remunerare a autorilor. 
Gestiunea colectivă a valorificării obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. 
 
2.5. Valorificarea şi includerea OPI în circuitul economic    
Procedee de valorificare şi includere a OPI în circuitul economic. 
Utilizarea OPI în cadrul întreprinderii-titular. 
Comercializarea OPI. 
Includerea în capitalul social. 
 
2.6. Piaţa obiectelor de proprietate intelectuală      
Principalele segmente ale pieţei OPI. 
Licenţierea şi cesiunea drepturilor asupra OPI. 
Cererea şi oferta pe piaţa produselor intelectuale. 
Rolul monopolului şi concurenţei în activitatea inovaţională. 
Dinamismul pieţei mondiale a produselor intelectuale. 
Devenirea pieţei produselor intelectuale în Republica Moldova.  
 
2.7. Managementul proprietăţii intelectuale      
Factorii ce determină necesitatea gestionării separate a proprietăţii intelectuale la nivel 

macro- şi microeconomic. 
Principiile de organizare a gestiunii corporative a proprietăţii intelectuale. 
Cerinţe şi sarcini ale serviciului de gestionare a proprietăţii intelectuale.  
 
2.8. Atragerea investiţiilor în inovare       
Surse tradiţionale de investiţii. 
Specificul atragerii investiţiilor în sectorul cercetare-dezvoltare şi în activităţile 

inovaţionale. 
Venture capital: noţiuni, surse, modalităţi de utilizare. 
Activitatea fondurilor inovaţionale şi investiţionale de finanţare a procesului de inovare. 
Rolul statului în susţinerea, finanţarea şi atragerea investiţiilor în procesul inovaţional. 
Finanţarea directă şi indirectă, internă şi externă. 
 
2.9.  Încurajarea spiritului inovativ şi a activităţii inovaţionale 
Motivaţiile inovaţionale şi necesitatea încurajării lor. 
Modalităţi financiar-creditare de stimulare a procesului inovaţional. 
Remunerarea pentru elaborarea invenţiilor. 
Generalizarea experienţei mondiale de stimulare a activităţii inovaţionale. 
Stimularea procesului inovaţional în Republica Moldova. 
 
 
2.10. Modalităţi de combatere a contrafacerii şi pirateriei                
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Natura, cauzele şi proporţiile contrafacerii şi pirateriei.  
Piaţa produselor contrafăcute. 
Concurenţa neloială.  
Impactul contrafacerii şi pirateriei asupra economiei şi bugetului de stat.  
Măsuri de contracarare a contrafacerii şi pirateriei. 
 
 

3. Evaluarea proprietăţii intelectuale 
 

3.1. Fundamentele teoriei valorii şi teoriei evaluării 
Premisele evaluării proprietăţii intelectuale. 
Principii conceptuale de evaluare a PI şi tipologia valorilor. 
Noţiunea de active imateriale şi specificul evaluării acestora.  
Scopurile evaluării OPI.  
Principalele direcţii de utilizare a rezultatelor evaluării OPI.  
Tipurile evaluării OPI. 
 
3.2. Evaluarea OPI ca domeniu de activitate. Piaţa serviciilor de evaluare a OPI  
Evaluarea OPI ca domeniu de activitate.  
Cerinţele faţă de specialiştii în evaluare. 
Drepturile şi obligaţiile evaluatorilor. Responsabilitatea evaluatorilor în cazul unor 

prejudicii cauzate de evaluarea incorectă a OPI. 
Noţiunea de independenţă a activităţii de evaluare. 
Asociaţiile profesionale ale evaluatorilor. 
Piaţa serviciilor de evaluare. Remunerarea evaluatorilor. 
 
3.3. Reglementarea de către stat a evaluării OPI. Baza normativă a evaluării OPI 
Necesitatea şi principiile reglementării de către stat a procesului de evaluare a OPI.  
Prevederile legislaţiei economice ce ţin de reglementarea evaluării OPI.  
Legea cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XVI din 18.04.2002.  
Regulamentul cu privire la evaluarea OPI aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783 din 

30.06.2003. 
Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor OPI aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 783 din 30.06.2003. 
 
3.4. Tehnici generale de evaluare 
Valoarea în timp a banilor.  
Tehnici de calcul al valorii actualizate. 
Metoda discounted cash-flow. 
Valoarea actuală şi viitoare a anuităţilor. Tehnici de compunere prin aplicarea ratei 

dobânzii. 
 
3.5. Organizarea procesului de evaluare. Asigurarea informaţională a evaluării 
Principalele etape ale procesului de evaluare. Analiza datelor iniţiale privind evaluarea 

OPI. 
Identificarea OPI supuse evaluării. 
Rolul cercetărilor documentare în evaluarea OPI. 
Cercetările marketing şi analiza pieţei OPI. 
Elaborarea metodologiei de evaluare. 
Etapa calculelor.  
Întocmirea raportului. 
Principalele prevederi ce urmează a fi incluse în contractul de prestare a serviciilor de 

evaluare.  
Participarea beneficiarului la procesul de evaluare. 
Asigurarea informaţională a procesului de evaluare. 
 
 
3.6. Principalele abordări şi metode ale evaluării OPI.       
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Abordarea prin costuri bazată pe active. 
Constatarea cheltuielilor pentru crearea, achiziţionarea şi introducerea OPI în circuitul 

economic. Raportarea cheltuielilor nesimultane la valoarea curentă. 
Abordarea prin piaţă (bazată pe compararea vânzărilor). 
Abordarea prin venit (financiară). 
Principalele metode ale evaluării OPI: vânzărillor comparative; capitalizării veniturilor; 

scutirii de redevenţe; profiturilor suplimentare; costurilor creării (costurilor iniţiale); restaurării 
costurilor; costurilor de înlocuire; actualizării fluxurilor de lichidităţi (discounted cash-flow); regula  
25% etc. 

 
3.7. Specificul evaluării diferitelor obiecte ale proprietăţii intelectuale în diverse 

scopuri     
Calcularea valorii OPI în scopul preluării la balanţă în calitate de active imateriale 

(imobilizări necorporale). 
Calcularea valorii OPI în scopul determinării venitului titularului de drepturi. 
Calcularea valorii OPI în scopuri comerciale. 
Evaluarea brevetelor de invenţii şi a modelelor de utilitate. 
Modalităţi de evaluare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale. 
 
3.8. Modalităţi de evaluare a valorii licenţei 
Calcularea valorii licenţei conform profitului (venitului). 
Calcularea valorii licenţei conform bazei redevenţelor. Modalităţi de calculare a ratei 

redevenţelor (royalty). 
Calcularea valorii licenţei în baza sumelor forfetare (plăţilor pauşale).  
Calcularea valorii licenţei prin modalitate combinată. 
 
3.9.Calcularea cuantumului prejudiciilor cauzate de utilizarea ilicită a OPI 
Noţiunile de contrafacere şi piraterie. Proporţiile utilizării ilicite a OPI. 
Constatarea faptului de încălcare a dreptului titularului OPI. 
Scopurile calculării cuantumului prejudiciilor cauzate titularului OPI în cazul utilizării ilicite 

a acestora: repararea prejudiciilor cauzate, lichidarea consecinţelor utilizării ilicite a OPI, 
contestarea în instanţele judiciare.  

Modalităţi de calculare a prejudiciilor. 
Calcularea cuantumului prejudiciilor în cazul lipsei datelor privind vânzările de producţie 

contrafăcută. 
 
3.10. Procedeele de evaluare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe 
Specificul dreptului de autor şi drepturilor conexe în contextul evaluării OPI. 
Determinarea ratelor onorariilor şi remunerarea autorilor şi interpreţilor. 
Utilizarea ratelor minime ale remunerării autorilor şi interpreţilor în vederea evaluării OPI. 
Modalităţi de repartizare a veniturilor obţinute din utilizarea dreptului de autor şi drepturilor 

conexe între autori, interpreţi şi producători ai produselor audio şi video. 
Evaluarea operelor de artă plastică. 
Evaluarea operelor muzicale. 
Modalităţile de evaluare a producţiei poligrafice. 
Principiile de evaluare a programelor pentru computere şi bazelor de date. 
 
3.11. Evaluarea know-how-lui şi a goodwill-lui 
Definirea noţiunilor de know-how şi goodwill. 
Specificul evaluării know-how-lui. 
Evaluarea good-will-lui. Rolul valorii activelor materiale şi imateriale în calcularea valorii 

good-will-lui. 
 
 
 
 
 
3.12. Modalităţi de estimare a riscurilor inovaţionale 
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Noţiunile de incertitudine şi riscuri economice, clasificarea lor. Riscurile interne şi externe. 
Evaluarea riscurilor inovaţionale. 
Modelarea inovaţională. 
Metoda de corectare a ratei discountului. 
Metoda echivalentelor autentice. 
 
3.13. Întocmirea raportului de evaluare 
Cerinţele înaintate faţă de un raport de evaluare a OPI. 
Principalele compartimente ale raportului de evaluare şi componentele acestora. 
Necesitatea reflectării circumstanţelor speciale şi limitărilor luate în consideraţie în 

procesul de evaluare. 
Aplicarea rezultatelor evaluării expuse în raportul de evaluare. 
 
3.14. Standarde de evaluare. 
Noţiunea de standard de evaluare. 
Rolul standardelor în evaluarea OPI. Experienţa ţărilor occidentale în standardizarea 
evaluării. 
Experienţa ţărilor occidentale în standardizarea evaluării. 
Clasificarea standardelor de evaluare. Standardele naţionale şi internaţionale. 
 
3.15. Evidenţa contabilă a OPI 
Oportunitatea evidenţei contabile a OPI. 
Principii generale ale evidenţei contabile a OPI. 
Inventarierea OPI. 
 

 
 


