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aspectele legale 
ale iniţierii afacerii

4.1. Alegerea statutului juridic al afacerii
4.1.1. Întreprinderea individuală
4.1.2. Societatea cu răspundere limitată
4.1.3. Societatea pe acţiuni
4.1.4. Societatea în nume colectiv
4.1.5. Societatea în comandită
4.1.6. Cooperativa de producţie
4.1.7. Cooperativa de întreprinzători

4.2. Protecţia proprietăţii intelectuale 
4.2.1. Brevetul de invenţii
4.2.2. Marca 
4.2.3. Modelul de utilitate
4.2.4. Modelul sau desenul industrial
4.2.5. Dreptul de autor
4.2.6. Secretul comercial 

Un factor important al mediului antreprenorial, care reglementează şi influenţea-
ză asupra desfăşurării activităţii întreprinderii, este cel juridic, de aceea întreprin-
zătorul trebuie să cunoască şi aspectele legale ale afacerii.

În acest capitol sunt prezentate informaţiile de bază referitoare la alegerea statu-
tului juridic şi protecţia proprietăţii inte-
lectuale. Cunoştinţele obţinute din pre-
zentul capitol vor contribui la înţelegerea 
aspectelor legale ale antreprenoriatului, 
aici fiind analizate principalele acte le-
gislative ce reglementează activitatea 
respectivă. Însă, din cauza faptului că 
în legislaţie intervin frecvent modifi-
cări, este binevenit ca, înainte de a lua 
o decizie referitoare la aspectele date, 
să fie studiată ultima variantă a actu-
lui legislativ şi/sau să fie consultat un 
jurist.

capitolul IV

Capitolul IV. Competenţe:

► cunoaşterea formelor organizatori-
co-juridice de bază ale activităţii de an-
treprenoriat;

► analiza avantajelor şi dezavantaje-
lor diverselor forme organizatorico-ju-
ridice;

► înţelegerea criteriilor de alegere a 
statutului juridic pornind de la particu-
larităţile afacerii şi interesul personal;



74

Aspectele legale ale iniţierii afacerii

4.1. Alegerea statutului juridic al afacerii 
Una dintre primele decizii pe care 

trebuie să le ia întreprinzătorul în mo-
mentul lansării în afaceri este cea referi-
toare la alegerea formei organizatorico-
juridice a acesteia. Deoarece nu există o 
formă juridică bună şi alta rea, pentru a 
lua o decizie corectă se va ţine cont de 
domeniul de activitate ales, de resurse-
le disponibile, precum şi de aşteptările 
întreprinzătorului de la afacere. La fel, 
întreprinzătorul trebuie să analizeze şi 
următorii factori:

- Este pregătit să-şi asume respon-
sabilitatea pentru desfăşurarea afa-
cerii de unul singur sau doreşte să 
o împartă cu altă persoană?

- Dispune de cunoştinţele şi abilită-
ţile necesare pentru a gestiona afacerea de unul singur? 

Figura 4.1. Formele organizatorico-juridice de bază

► cunoaşterea aspectelor legale pri-
vind proprietatea intelectuală;
► ilustrarea procesului de obţinere a 
brevetului;
► înţelegerea necesităţii de creare şi 
înregistrare a mărcii;
► identificarea deosebirilor dintre mo-
delul de utilitate şi modelul sau desenul 
industrial;
► cunoaşterea obiectelor dreptului de 
autor şi înţelegerea importanţei înregis-
trării acestora; 
► înţelegerea noţiunii de secret comer-
cial şi identificarea măsurilor pentru apă-
rarea acestuia în cadrul întreprinderii.
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- Este capabil să lucreze în echipă sau preferă să se bazeze numai pe propriile 
puteri?

- În ce domeniu doreşte să se lanseze?
- Dispune de resurse financiare suficiente pentru a se lansa în afacerea respectivă?
- Ce venit planifică să obţină şi este gata să-l împartă cu cineva?
- Cum va fi ţinută evidenţa contabilă? etc.
În funcţie de răspunsuri, întreprinzătorul va alege statutul juridic care se potri-

veşte cel mai bine aşteptărilor şi posibilităţilor sale.
Potrivit legislaţiei republicii Moldova, activitatea de antreprenoriat poate fi des-

făşurată în calitate de persoană fizică – întreprinzător individual sau în calitate de 
persoană juridică (figura 4.1). Cel mai des întâlnite forme organizatorico-juridice 
sunt: întreprinderea individuală, societatea cu răspundere limitată, societatea pe ac-
ţiuni şi cooperativele. În figura 4.2 este prezentată cota întreprinderilor înregistrate 
după statutul organizatorico-juridic.

4.1.1. Întreprinderea individuală 
Una dintre cele mai accesibile forme organizatorico-juridice de desfăşurare a 

activităţii de antreprenoriat este întreprinderea individuală (ÎI). Aceasta se explică 
prin faptul că întreprinderea individuală 
poate fi întemeiată de o singură persoană 
sau de membrii unei familii, cheltuielile 
suportate de întreprinzător pentru înre-
gistrarea întreprinderii sunt reduse, iar 
modalitatea de înregistrare este simplă. 

 

Alte
5%

Cooperative
3%

Societăţi pe 
acţiuni

3%

Societăţi cu 
răspundere 

limitată
45%

Întreprinzători 
individuali

44%

Figura 4.2. Cota întreprinderilor înregistrate după forma organizatorico-juridică,
la data 1 ianuarie 2010

Sursa: Camera Înregistrării de Stat, www.cis.gov.md

Întreprinderea individuală – for-
mă de desfăşurare a activităţii de între-
prinzător în mod individual, în numele 
şi pe riscul propriu.
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Pentru înregistrarea de stat a întreprinderii individuale, la Camera Înregistrării de 
Stat se depun următoarele acte:

- cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de 
stat (figura 4.3);

- buletinul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împu-
ternicit prin procură autentificată;

- documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Figura 4.3. Model de cerere de înregistrare a întreprinzătorului individual

 

 
Camera Înregistrării de Stat 

 
 
<Data depunerii> 
 

CeReRe 
de înregistrare a întreprinzătorului individual 

<Numele, prenumele> 
 

 
Subsemnatul, <Numele, prenumele>,  solicit înregistrarea în calitate de întreprinzător 
individual cu înscrierea în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, pentru care 
fapt comunic următoarele date: 
 
1. Numele şi prenumele: <Numele, prenumele> 
2. Numărul de identificare personal: <IDNP> 
3. Domiciliul: <Adresa> 
4. Telefon, fax, e-mail: <Datele de contact> 
5. Forma juridică de organizare a activităţii: <Întreprinzător individual>  
6. obiectul principal de activitate <Obiectul de activitate> 
 
În susţinerea cererii prezint următoarele documente: 
<Lista actelor> 
 
 
Note:  

1) Întreprinzătorul individual poartă răspundere civilă, administrativă sau penală, 
conform legislaţiei, pentru prezentarea la înregistrare a datelor şi documentelor false, 
precum şi pentru activitate frauduloasă sau folosirea calităţii de întreprinzător individual 
în alte scopuri decât cele de întreprinzător. 
2) În caz de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat, întreprinzătorul individual 
se obligă să le înregistreze la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat în termen de 
3 zile. 

   
 

 

Solicitant <Numele, prenumele>                                                         Semnătura 
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În regim obişnuit, decizia de înregistrare a întreprinderii se adoptă în termen de 
3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. În caz de urgenţă, înregistrarea 
poate fi realizată în 24 sau în 4 ore, taxa de înregistrare majorându-se de 2 sau de 4 ori 
respectiv, în zi de odihnă sau de sărbătoare – de 2 ori.

Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului 
(familiei) şi a altor surse neinterzise de legislaţie. 

Denumirea întreprinderii individuale trebuie să conţină numele proprietarului, 
de exemplu, dacă întreprinderea individuală este fondată de Dan-Constantin Vârlan, 
atunci denumirea întreprinderii va fi Î.I. „Vârlan Dan-Constantin”. În cazul în care 
aceasta coincide cu denumirea unei întreprinderi individuale deja înregistrate, se 
practică indicarea domeniului de activitate. 

Întreprinzătorii care sunt dispuşi să aleagă forma organizatorico-juridică respec-
tivă trebuie să ţină cont şi de limitele acesteia.

Deoarece patrimoniul întreprinderii individuale este indispensabil de bunurile 
personale ale întreprinzătorului, acesta poartă răspundere nelimitată pentru obliga-
ţiile întreprinderii cu întreaga sa avere. Întreprinderea individuală are posibilităţi 
limitate de dezvoltare şi de obţinere a creditelor bancare. Nu mai puţin important 
este şi faptul că nu întotdeauna proprietarul are aptitudinile şi experienţa necesare. 
Întreprinderea individuală poate avea şi probleme de personal, care se datorează 
nu atât statutului juridic, cât mărimii întreprinderii, deoarece un profesionist poate 
să ceară o remunerare mai mare decât întreprinderea îi poate oferi, fiind, totodată, 
limitat în ceea ce priveşte ascensiunea pe scara ierarhică.

Alegerea formei organizatorico-juridice de întreprindere individuală este reco-
mandată în cazul în care veniturile aşteptate de întreprinzător sunt relativ reduse, la 
fel fiind şi gradul de risc. 

În agricultură activitatea individuală de întreprinzător se desfăşoară sub formă de 
gospodărie ţărănească (de fermieri).

Gospodăria ţărănească (GŢ) reprezintă o întreprindere individuală, bazată pe 
proprietatea privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca per-
sonală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop 
obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu prepon-
derenţă a propriei producţii agricole. 

Caracteristicile de bază ale gospodăriei ţărăneşti:
- are statut juridic de persoană fizică;
- suprafaţa terenurilor şi mărimea altor bunuri, inclusiv arendate, ale gospodări-

ei ţărăneşti trebuie să asigure utilizarea preponderentă în cadrul acesteia (mai 
mult de 50 la sută anual) a muncii personale a membrilor ei;

- denumirea completă a gospodăriei ţărăneşti conţine cuvintele „Gospodărie 
Ţărănească”, numele fondatorului (conducătorului) şi sediul gospodăriei;

- înregistrarea gospodăriei de fermieri este efectuată la primăria localităţii în 
care se află lotul de pământ;

- membrii gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere solidară nelimitată pentru 
obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor.
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4.1.2. Societatea cu răspundere limitată 
Societatea cu răspundere limitată (SRL) este o societate comercială cu perso-

nalitate juridică, al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform actului de 
constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii.

Societatea poate fi fondată de una sau 
de mai multe persoane, numărul maxim 
de asociaţi constituind 50 de persoane. 
Capitalul social minim necesar pentru 
înregistrarea societăţii cu răspundere li-
mitată este de 5400 lei.

Pentru înregistrarea de stat a societăţii cu răspundere limitată, la Camera Înregis-
trării de Stat se depun următoarele acte:

- cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de 
stat (figura 4.4);

- buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentantului acestora, îm-
puternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi ale 
administratorului persoanei juridice;

- hotărârea de constituire şi contractul de constituire sau statutul, în două 
exemplare. Fondatorii încheie un contract de constituire, care conţine pre-
vederi referitoare la denumirea societăţii, obiectul de activitate, cuantumul 
capitalului social, modul de constituire şi de funcţionare a organelor de con-
ducere, temeiul şi modul de reorganizare şi lichidare a societăţii etc. În cazul 
în care societatea cu răspundere limitată este fondată de o singură persoană, 
contractul de constituire este substituit cu statutul societăţii, conţinând ace-
leaşi informaţii;

- documentul ce confirmă depunerea de către fondatori a aportului în capitalul 
social al persoanei juridice. La momentul înregistrării societăţii se deschide 
un cont bancar provizoriu la care se depune cel puţin 40 la sută din capitalul 
social, fapt confirmat prin documentele bancare respective, celelalte 60% fiind 
trecute pe contul societăţii nu mai târziu de 6 luni de la data înregistrării ei. 
Asociatul unic varsă integral aportul până la data înregistrări societăţii;

- documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
În regim obişnuit, înregistrarea societăţii cu răspundere limitată, precum şi a altor 

întreprinderi – persoane juridice se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
depunerii documentelor. În caz de urgenţă, înregistrarea poate fi realizată în 24 sau în 
4 ore, taxa de înregistrare majorându-se în acest caz de 2 sau de 4 ori respectiv, în zi 
de odihnă sau de sărbătoare – de 2 ori. 

Pe lângă capitalul social, societatea cu răspundere limitată este obligată să forme-
ze un capital de rezervă de cel puţin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul 
de rezervă al societăţii poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor sau pentru 
majorarea capitalului social şi se formează prin vărsăminte anuale din beneficiul 
societăţii, în proporţie de cel puţin 5% din beneficiul net, până la atingerea mărimii 
stabilite în actul de constituire.

Asociat – orice persoană care po-
sedă o cotă-parte în capitalul social al 
unei societăţi.
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organul suprem de conducere al societăţii cu răspundere limitată este adunarea 
generală a asociaţilor. Societatea cu răspundere limitată poate crea şi un consiliu al 
societăţii, format din cel puţin 3 persoane, dacă aceasta este prevăzut în statut sau 
în contractul de constituire. 

Figura 4.4. Model de cerere de înregistrare a persoanei juridice
 

                  
Camera Înregistrării de Stat 

                                                                                           
<Data depunerii> 

CeReRe 

de înregistrare a persoanei juridice 
“<Denumirea completă>”  

 
Solicităm înregistrarea persoanei juridice şi înscrierea ei în Registrul de stat al persoanelor 
juridice, pentru care fapt comunicăm următoarele date: 
 
1. Denumirea completă: <Denumirea completă> 
                   prescurtată: “<Denumirea prescurtată>”  
2. Forma juridică de organizare a persoanei juridice: <Forma  juridică> 
3. Termenul de activitate a persoanei juridice: 
4. Sediul persoanei juridice: <Adresa juridică> 
5. Componenţa nominală a organului de conducere: 
     Administratorul: < Numele administratorului> 
6. Componenţa nominală a organului de supraveghere: 
7. Componenţa nominală a organului de control: 
8. Genurile principale de activitate: 

-  <Lista genurilor de activitate> 
9. Capitalul social: <Suma> lei 
10. Fondator(i):  
 <Lista fondatorilor şi cotele de participare> 
 
În susţinerea cererii prezentăm următoarele acte: 
<Lista actelor> 

 

Note:  

1) Fondatorul (asociatul) şi administratorul poartă răspundere civilă, administrativă sau 
penală, conform legislaţiei, pentru prezentarea la înregistrare a datelor şi documentelor 
false, precum şi pentru activitatea frauduloasă a persoanei juridice sau folosirea acesteia în 
alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţie sau actele de constituire.  
2) În caz de modificare a datelor din actele de constituire şi a datelor înscrise în Registrul 
de stat, fondatorul (asociatul) se obligă să le înregistreze la oficiul teritorial al Camerei 
Înregistrării de Stat în termen de 30 de zile. 
 

Fondator(i): Semnătura: 
<Lista fondatorilor> ______________ 
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Gestionarea societăţii este realizată de administratorul acesteia, desemnat de 
adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul societăţii. În calitate de administra-
tor poate fi numit unul dintre asociaţi sau un terţ. 

Pentru efectuarea controlului asupra modului de gestionare a societăţii şi acţiunilor 
administratorului, adunarea generală a asociaţilor poate desemna unul sau mai mulţi 
cenzori dintre asociaţi sau dintre terţi. Dacă numărul asociaţilor depăşeşte 15, nu-
mirea cenzorului este obligatorie. Numărul de cenzori se stabileşte prin actul de 
constituire al societăţii. Cenzorul este desemnat pentru o perioadă de 3 ani şi poate 
fi oricând revocat.

Principalele avantaje oferite de societatea cu răspundere limitată sunt:
- modalitatea relativ simplă de constituire – formalităţile pentru întemeiere sunt 

puţine, iar cheltuielile – relativ reduse;
- statutul legal bine definit – în anul 2007 a fost aprobată Legea Republicii 

Moldova privind societăţile cu răspundere limitată, care stabileşte modul de 
constituire, funcţionare, reorganizare şi de lichidare a societăţii cu răspundere 
limitată; 

- riscurile financiare mai mici;
- conducerea relativ simplă; 
- inexistenţa obligaţiei de a face publice rapoartele financiare, acestea prezentân-

du-se doar la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial; 
- răspunderea limitată a asociaţilor – asociaţii nu răspund pentru obligaţiile 

societăţii, suportând riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii în 
limitele cotei lor în capitalul social. 

Dezavantajele societăţii cu răspundere limitată constau în:
- obligaţia constituirii capitalului social, spre deosebire de întreprinderea 

individuală;
- posibilitatea apariţiei unor neînţelegeri între asociaţi, ce pot conduce la lichi-

darea societăţii.

4.1.3. Societatea pe acţiuni 
Societatea pe acţiuni (SA) este o societate comercială al cărei capital social este 

divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii.
Numărul acţionarilor societăţii pe acţiuni nu este limitat, iar capitalul social mi-

nim necesar pentru înregistrarea aces-
teia constituie 20 mii lei. Societatea pe 
acţiuni poate fi înfiinţată de o singură 
persoană (fondator) numai în cazul în 
care aceasta nu este unicul fondator al 
altei societăţi cu un singur acţionar. 

Formalităţile de înregistrare a societăţii pe acţiuni sunt relativ dificile şi costisi-
toare. Pentru înfiinţarea societăţii pe acţiuni sunt necesare încheierea contractului 
de societate, organizarea adunării constitutive şi aprobarea statutului, subscrierea 
fondatorilor la acţiunile plasate (în cazul constituirii societăţii de către un singur 
fondator, toate acţiunile vor fi achiziţionate de acesta), deschiderea contului bancar 

Acţionar este persoana care a deve-
nit proprietar al unei sau al mai mul-
tor acţiuni ale societăţii.
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provizoriu pentru păstrarea mijloacelor băneşti obţinute de la vânzarea acţiunilor, 
înregistrarea de stat a societăţii pe acţiuni, înregistrarea acţiunilor plasate la Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare, transferul mijloacelor băneşti pe contul de decontare 
al societăţii pe acţiuni etc.

Ca şi în cazul societăţii cu răspundere limitată, societatea pe acţiuni este obligată 
să dispună de un capital de rezervă de cel puţin 10% din mărimea capitalului social. 
Anual, până ce capitalul de rezervă nu va atinge mărimea stabilită de actul de consti-
tuire, nu mai puţin de 5% din beneficiul net se transferă pe contul respectiv. Aceste 
mijloace pot fi folosite doar pentru acoperirea pierderilor societăţii pe acţiuni şi/sau 
pentru majorarea capitalului social al acesteia.

organele de conducere ale societăţii pe acţiuni sunt următoarele: adunarea ge-
nerală a acţionarilor, consiliul societăţii, comitetul de conducere sau de directori şi 
comisia de cenzori.

organul suprem de conducere al societăţii este adunarea generală a acţionarilor, 
care se convoacă obligatoriu cel puţin o dată pe an pentru adoptarea unor decizii 
importante privind activitatea societăţii pe acţiuni, de exemplu: aprobarea statutului 
societăţii, luarea deciziei privind modificarea capitalului social, aprobarea regulamen-
tului consiliului de conducere, alegerea membrilor consiliului societăţii, aprobarea ra-
portului comisiei de cenzori, examinarea dărilor de seamă financiare anuale, aproba-
rea normativelor privind repartizarea profitului, reorganizarea şi lichidarea societăţii. 

Consiliul societăţii reprezintă interesele acţionarilor şi exercită conducerea ge-
nerală şi controlul asupra activităţii societăţii în perioada dintre adunările genera-
le. Consiliul societăţii pe acţiuni este subordonat adunării generale a acţionarilor şi 
prezintă acesteia un raport anual cu privire la activitatea sa şi a societăţii în general. 
Componenţa numerică a consiliului societăţii pe acţiuni se stabileşte de adunarea 
generală a acţionarilor, dar nu poate fi mai mică de 3 persoane. În societăţile cu un 
număr de acţionari mai mic de 50, atribuţiile consiliului societăţii sunt exercitate de 
adunarea generală a acţionarilor. 

Comitetul de conducere este organul executiv al societăţii pe acţiuni, care asigu-
ră îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acţionarilor, a deciziilor consiliului 
societăţii şi este subordonat lor. organul executiv poate fi colegial (comitetul de 
conducere) sau unipersonal (directorul general). În cazul existenţei concomitente 
la societatea pe acţiuni a ambelor organe executive menţionate, directorul general 
îndeplineşte funcţia de conducător al comitetului de conducere.

Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii financiar-economice a so-
cietăţii. Comisia de cenzori se subordonează numai adunării generale a acţionarilor 
şi se alege (numeşte) pe un termen de la 2 la 5 ani. Membri ai comisiei de cenzori 
pot fi atât acţionarii societăţii, cât şi alte persoane, condiţia impusă referindu-se la 
numărul lor impar.

o caracteristică definitorie a societăţilor pe acţiuni este faptul că acestea au drep-
tul de a emite valori imobiliare: acţiuni şi obligaţiuni. 

Acţiunea atestă dreptul proprietarului acesteia (acţionarul) de a participa la con-
ducerea societăţii, de a primi dividende, precum şi o parte din bunurile societăţii, în 
cazul lichidării acesteia. 
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Obligaţiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deţinătorului 
de obligaţiuni de a primi de la emitent valoarea ei nominală şi dobânda aferentă în 
mărimea şi în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaţiunilor.

Valoarea nominală a tuturor obligaţiunilor plasate ale societăţii nu trebuie să de-
păşească mărimea capitalului ei social.

Avantajele de bază ale societăţii pe acţiuni sunt:
- durata de viaţă mai mare în comparaţie cu alte forme organizatorico-juridice, 

datorită transmiterii libere a proprietăţii prin tranzacţiile de vânzare-cumpărare a 
acţiunilor;

- posibilitatea de atragere a resurselor financiare suplimentare prin emitere de 
obligaţiuni;

- răspunderea proprietarului în limita valorii acţiunilor care îi aparţin.
Dezavantajele societăţii pe acţiuni sunt determinate de:
- formalităţile multiple pentru înfiinţare, în comparaţie cu alte forme organi-

zatorico-juridice, deoarece, pe lângă înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat, 
este necesară organizarea emisiunii de acţiuni şi înregistrarea de stat a acestora la 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

- cheltuielile mai mari pentru înregistrare (tabelul 4.1);
- plafonul legal al capitalului social mai ridicat – minim 20000 lei, spre deo-

sebire de societatea cu răspundere limitată – minim 5400 lei; 
- obligativitatea de a dezvălui public informaţia, prin publicarea în mijloacele 

de informare în masă a rapoartelor financiare (bilanţul contabil şi raportul privind 
rezultatele financiare), în cazul în care:

- capitalul social are o valoare de cel puţin 500000 lei şi numărul de acţionari 
este mai mare de 50, împreună cu acţionarii reprezentaţi de deţinătorul no-
minal; 

- valorile mobiliare ale societăţii se cotează pe piaţa bursieră; 
- este bancă comercială, companie de asigurări, fond de investiţii, fond nestatal 

de pensii, societate pe acţiuni în proces de privatizare sau societate pe acţiuni 
care a plasat public valori mobiliare în perioada de circulaţie a acestora; 

- societatea pe acţiuni este calificată ca entitate de interes public.

4.1.4. Societatea în nume colectiv 
Societatea în nume colectiv (SNC) reprezintă o societate comercială creată prin 

încheierea unui contract între persoane fizice sau între persoane fizice şi juridice în 
scopul desfăşurării în comun a activităţii de antreprenoriat.

Numărul asociaţilor societăţii în nume colectiv nu poate fi mai mic de 2 şi mai 
mare de 20 (persoane fizice sau juridice). 

Denumirea societăţii în nume colectiv trebuie să includă sintagma în limba de stat 
„societate în nume colectiv” sau abrevierea „SNC”, urmată de numele sau denumi-
rea asociaţilor. Denumirea societăţii trebuie să conţină numele sau denumirea tuturor 
asociaţilor, ori numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre asociaţi şi sintagma în 
limba de stat „şi compania” sau abrevierea „şi Co”.
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Asociaţii societăţii în nume colectiv 
poartă răspundere pentru obligaţiile aces-
teia atât prin cotele de participare, cât şi 
prin toată averea lor personală în mod 
solidar, adică colectiv şi fiecare asociat 
în parte. În cazul reorganizării societăţii 
în nume colectiv în societate pe acţiuni, 
în societate cu răspundere limitată sau în 
cooperativă, asociaţii continuă, pentru 
un termen de 3 ani, să răspundă solidar şi 
nelimitat pentru obligaţiile asumate până 
la reorganizare. 

Avantajele alegerii formei de organi-
zare societate în nume colectiv sunt:

- formalităţile puţine pentru constituirea societăţii;
- cheltuielile reduse pentru înregistrare;
- lipsa unei prevederi legale privind mărimea minimă a capitalului social.
În acelaşi timp, forma dată nu este recomandată începătorilor, deoarece este ne-

cesară încrederea deplină între parteneri, ca urmare a faptului că fiecare partener este 
responsabil pentru datoriile societăţii, chiar dacă acestea sunt cauzate de alt partener.

 
4.1.5. Societatea în comandită 
Societatea în comandită (SC) se constituie în urma încheierii unui contract de 

asociere a două sau mai multe persoane fizice şi juridice în scopul desfăşurării în 
comun a activităţii de antreprenoriat sub aceeaşi firmă. 

Societatea în comandită are în componenţa sa cel puţin un comanditat şi un co-
manditar. Comanditaţii, sau asociaţii cu cota deplină de participare, poartă răspunde-
re nelimitată şi solidară pentru obligaţiile societăţii. Asociaţii numiţi comanditari 
sunt membrii-finanţatori ai societăţii în comandită, care răspund pentru obligaţiile 
asociaţiei numai în limita cotei de participare, neavând dreptul să participe la condu-
cerea şi administrarea societăţii şi să conteste hotărârile comanditaţilor în ce priveşte 
dirijarea activităţii societăţii. 

În momentul înregistrării societăţii în comandită, comanditarul este obligat să 
verse cel puţin 60% din participaţiunea la care s-a obligat, urmând ca diferenţa să fie 
vărsată în termenul stabilit în actul de constituire. Depunerea aportului se confirmă 
prin certificatul de participare eliberat de societate.

Ca şi în cazul societăţii în nume colectiv, denumirea societăţii în comandită tre-
buie să includă sintagma în limba de stat „societate în comandită” sau abrevierea 
„SC”, urmată de numele sau denumirea asociaţilor. Dacă nu sunt incluse numele sau 
denumirea tuturor asociaţilor, denumirea societăţii trebuie să cuprindă numele sau 
denumirea a cel puţin unuia dintre asociaţi şi sintagma în limba de stat „şi compania” 
sau abrevierea „şi Co”.

În cazul reorganizării societăţii în comandită în societate pe acţiuni, în societate 
cu răspundere limitată sau în cooperativă, comanditaţii continuă, pentru un termen 

PENTRU INFORMAŢII: 
La 1 ianuarie 2010 în republica 

Moldova erau înregistrate:
• 65 de societăţi în nume colectiv;
• 11 societăţi în comandită;
• 855 de cooperative de producţie (in-

clusiv agricole);
• 194 de cooperative de întreprinzători.

Sursa: Registrul de stat 
al unităţilor de drept 

după forma juridică de organiza-
re, http://www.registru.md/stat5_md/
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de 3 ani, să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute până la reorgani-
zare. În ceea ce priveşte comanditatul, acesta nu este absolvit de răspundere nici în 
cazul în care înstrăinează, până la expirarea termenului de 3 ani, dreptul de partici-
paţiune la capitalul social. 

În republica Moldova, numărul întreprinzătorilor care aleg statutul juridic 
respectiv este redus, cauzele fiind următoarele: comanditatul răspunde nelimitat 
şi solidar pentru obligaţiile societăţii, iar comanditarul, cu toate că alocă resurse 
financiare, nu poate participa la conducerea şi administrarea societăţii.

 
4.1.6. Cooperativa de producţie 
Cooperativa de producţie este o întreprindere fondată de 5 sau de mai multe 

persoane fizice care au atins vârsta de 16 ani, asociate benevol în calitate de membri 
în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economi-
ce, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor 
de participare la capitalul acesteia.

Cooperativa de producţie este persoană juridică şi activează în baza statutului. 
Procedurile de înregistrare de stat a acesteia sunt similare celor pentru societăţile 
comerciale, actele necesare fiind prezentate la Camera Înregistrării de Stat.

Ca şi în cazul societăţii cu răspundere limitată şi societăţii pe acţiuni, pe lângă ca-
pitalul social (a cărui mărime minimă nu este specificată în lege) cooperativa de pro-
ducţie este obligată să formeze şi un capital de rezervă. Mărimea minimă a acestuia 
este stabilită în statut şi constituie cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei. 
Capitalul de rezervă se formează prin defalcări anuale din profitul net al cooperativei 
şi este destinat acoperirii pierderilor de bilanţ ale acesteia. Prin defalcări anuale din 
profitul net al cooperativei se constituie şi fondul de dezvoltare, având drept scop 
dezvoltarea activităţii de producţie a cooperativei. Mărimea acestui fond este stabi-
lită de cooperatori la adunarea generală. 

organul suprem de conducere al cooperativei de producţie este adunarea generală 
a membrilor, care alege consiliul de administrare, preşedintele cooperativei şi comi-
sia de revizie a cooperativei sau revizorul. 

o variantă a cooperativelor de producţie în mediul rural sunt cooperativele agricole 
de producţie, care se caracterizează prin faptul că cel puţin 50% din volumul anual de 
vânzări constituie producţia agricolă obţinută de cooperativă, inclusiv produsele obţi-
nute în urma prelucrării primare a acesteia.

Membrii cooperativei agricole de producţie transmit cooperativei pe un termen 
de cel puţin un an terenurile agricole care le aparţin cu titlu de proprietate.

Cooperativa agricolă de producţie are dreptul să cumpere terenuri cu destinaţie 
agricolă de la alţi proprietari, inclusiv de la membrii cooperativei, care devin propri-
etate comună a membrilor cooperativei.

Avantajele de bază ale cooperativei sunt:
- administrarea pe principii democratice a activităţii;
- lipsa unei prevederi legale privind mărimea minimă a capitalului social al 

cooperativei; 
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- unitatea intereselor de muncă, contribuţia economică şi ajutorul reciproc al 
membrilor cooperativei;

- răspunderea cooperatorilor pentru obligaţiile cooperativei de producţie în li-
mitele cotelor pe care le deţin în patrimoniul cooperativei (cu excepţia cazu-
lui în care valoarea cotei este insuficientă, cooperatorii purtând răspundere 
suplimentară cu averea personală).

Dezavantajele cooperativei constau în:
- pot apărea discuţii interminabile şi fără rezultat datorate modului democratic 

de luare a deciziilor;
- pot apărea neînţelegeri între cooperatori referitor la contribuţia fiecăruia şi 

distribuirea veniturilor, care pot conduce la lichidarea cooperativei.

4.1.7. Cooperativa de întreprinzători 
Cooperativa de întreprinzători (CÎ) este o organizaţie comercială care poate fi 

fondată de 5 sau de mai multe persoane fizice şi/sau juridice în scopul desfăşurării 
în comun a activităţii de întreprinzător. 

Scopul cooperativei de întreprinzător este de a contribui la obţinerea profitului 
de către membrii săi. În funcţie de genul de activitate se disting cooperative de 
prelucrare, cooperative de prestări servicii, inclusiv agricole şi de consultanţă, coo-
perative de economii şi împrumut etc. 

Printre trăsăturile specifice care deosebesc cooperativa de întreprinzători de cea 
de producţie enumerăm:

- actele de constituire ale cooperativei sunt contractul de constituire şi statutul;
- cooperativa este obligată să livreze (presteze) cel puţin 50 la sută din volumul 

total al producţiei (serviciilor) proprii membrilor săi şi/sau să procure (să be-
neficieze) de la membrii săi cel puţin 50 la sută din volumul total al producţiei 
procurate (serviciilor primite) de către cooperativă;

- pe lângă membrii cooperativei, care deţin cote ordinare şi au drept de vot, 
există şi membri-asociaţi ai cooperativei, care deţin doar cote preferenţiale, 
care le oferă dreptul exclusiv la dividende şi dreptul preferenţial la patrimo-
niul liber de datorii în cazul lichidării cooperativei, fără a acorda deţinătorilor 
acestora dreptul de vot.

Cooperativa, ca formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat, este 
preferată de persoanele care dispun de anumite calificări pentru a desfăşura activi-
tatea în comun.

4.2. Protecţia proprietăţii intelectuale

Pentru a reuşi pe piaţă şi a fi competitivă, întreprinderea trebuie să introducă ino-
vaţii, să lanseze noi produse şi modele industriale, să aplice noi tehnologii sau să le 
îmbunătăţească pe cele existente, creând noi mărci comerciale. Deoarece rezultatele 
activităţii de cercetare-dezvoltare constituie un bun al întreprinderii, care a necesitat 
investiţii, precum şi pentru stimularea creării de noi bunuri, este important şi necesar 
ca drepturile de proprietate intelectuală (DPI) ale întreprinzătorilor să fie protejate.
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Drepturile de proprietate intelectuală se referă la: 
- obiectele de proprietate industrială, care cuprind invenţii, modele de utilitate, 

soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale 
produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale. 
Aceste drepturi pot fi protejate numai după înregistrarea de stat la AGEPI;

- obiectele dreptului de autor şi ale 
drepturilor conexe. Dreptul de au-
tor se extinde asupra operelor li-
terare, artistice, ştiinţifice etc., in-
clusiv programe pentru calculator, 
baze de date, website-uri, şi apare 
odată cu crearea operei; 

- secretul comercial (know-how) etc.
Cu toate că mulţi întreprinzători asociază proprietatea intelectuală cu între-

prinderile mari sau cu centrele ştiinţifice de cercetare, orice afacere, indiferent de 
mărime, utilizează şi/sau creează obiecte ale proprietăţii intelectuale. Întreprinză-
torul care deţine informaţii referitoare la procesele de producţie sau alte aspecte ale 
activităţii confidenţiale pe care nu doreşte să le dezvăluie publicului larg, care are 
o marcă comercială ce permite diferenţierea produselor sale de cele ale concuren-
ţilor sau care lansează produse noi trebuie să aplice eficient sistemul proprietăţii 
intelectuale. Conform datelor AGEPI, numărul obiectelor proprietăţii intelectuale 
înregistrate şi protejate este în creştere. Astfel, până la 1 ianuarie 2009 în republica 
Moldova au fost înregistrate 17256 de mărci comerciale, 3393 de brevete de invenţii 
etc. (vezi tabelul 4.2).

Tabelul 4.2
Statistica privind obiectele proprietăţii intelectuale

înregistrate la AGEPI (1995 – 2008)

Obiectele proprietăţii
intelectuale

Numărul total,
unităţi

Media pe an,
unităţi

Brevete 3393 261

Mărci 17256 1327

Desene şi modele industriale 1016 78

Modele de utilitate 160 12

Sursa: www.agepi.md

În activitatea antreprenorială este importantă nu numai protecţia drepturilor intelec-
tuale proprii, ci şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale altor afaceri. 
Astfel, înainte de a lansa un produs, o marcă comercială sau un model industrial, este 
necesar a verifica dacă acestea nu au fost deja înregistrate de alte persoane. În caz con-

Agenţia de Stat pentru Proprieta-
tea Intelectuală (AGEPI) – instituţie 
publică ce organizează şi efectuează 
protecţia juridică a proprietăţii intelec-
tuale pe teritoriul republicii Moldova.
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trar există probabilitatea ca întreprinderea 
să fie trasă la răspundere pentru încălca-
rea dreptului asupra proprietăţii intelectu-
ale (vezi boxa 4.1).

Informaţii oficiale despre obiectele 
de proprietate industrială înregistrate pe 
teritoriul republicii Moldova pot fi gă-
site în revista AGEPI „Buletinul oficial 
de Proprietate Industrială (BoPI)” sau în 
registrul electronic al titlurilor obiecte-
lor de proprietate intelectuală, accesând 
adresa http://www.db.agepi.md. Docu-
mentându-se, întreprinderea va putea 
evita învinuirile privind încălcarea drep-
tului asupra proprietăţii intelectuale şi, 
în acelaşi timp, va putea verifica dacă nu 
sunt lezate drepturile ei. 

Un alt aspect important cu privire la respectarea drepturilor de proprietate inte-
lectuală se referă la contrafacere şi piraterie. Întreprinderile mici şi mijlocii sunt, 
de regulă, cele mai afectate de acest fenomen, deoarece dispun de resurse (de timp, 
financiare şi umane) limitate pentru a-i urmări pe falsificatori. Combaterea contra-
facerii şi pirateriei este nu doar o problemă internă a întreprinderii, ci şi una statală, 
având drept consecinţă reducerea încasărilor la buget, prin netransferarea taxelor şi 
impozitelor aferente.

4.2.1. Brevetul de invenţie 
Fiind considerată motorul progresului tehnic şi un factor de susţinere şi accelera-

re a dezvoltării economice, invenţia constituie o rezolvare sau o realizare într-un do-
meniu tehnic care prezintă noutate şi progres faţă de stadiul cunoscut până atunci. 

Protejarea invenţiilor se realizează prin brevete de invenţii. Conform legislaţiei 
din republica Moldova, brevetul de in-
venţii se eliberează de AGEPI, pentru un 
produs şi/sau un procedeu. De exemplu, 
„instalaţie pentru acumularea şi epurarea 
biogazului” sau „filtru pentru purificarea 
apei” se referă la invenţia unui produs, 
iar propunerea unui nou „procedeu de 
epurare a biogazului” – se referă la procedeu. La fel, obiect al unei invenţii poate fi 
concomitent atât produsul, cât şi procedeul, de exemplu, „procedeu şi linie de pro-
ducere a făinii de calcar”. 

Pentru a fi brevetabilă, invenţia trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
- să fie nouă, necuprinsă în stadiul tehnicii, necunoscută la momentul înre-

gistrării;

Boxa 4.1 
Condamnare pentru Microsoft

Un tribunal din Texas a condamnat 
Microsoft la plata unei amenzi de 290 
de milioane de dolari şi la interdicţia 
de a vinde Word în SUA, pentru vio-
lare de brevet. 

Microsoft a fost dat în judecată, în 
2007, de o mică întreprindere canadia-
nă, care în 1998 a înregistrat un brevet 
privind limbajul XML. Gigantul ame-
rican a integrat tehnologia acoperită de 
acest brevet în Word, pe care îl comerci-
aliza din 1983.

Sursa: www.fabricadebani.ro 
(citat 14.08.2009)

Brevetul de invenţie reprezintă titlu-
rile de protecţie ce conferă titularu-
lui, inventatorului sau întreprinzăto-
rului dreptul exclusiv de exploatare 
a invenţiei.
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- să fie aplicabilă industrial, adică să poată fi utilizată practic;
- să implice o activitate inventivă – se presupune că, pentru un specialist din 

domeniu, invenţia nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în sta-
diul tehnic;

- să nu reprezinte descoperiri, teorii ştiinţifice şi metode matematice; creaţii 
estetice; planuri, principii şi metode de executare a activităţilor intelectuale, 
în materie de jocuri sau programe de calculator; prezentări de informaţii.  

 Justificată 

Respingerea 

Depunerea cererii de brevet la AGEPI 

  Eliberarea brevetului şi publicarea în 
BOPI a menţiunii privind eliberarea 

brevetului 

Respingerea cererii 

Examinarea cererii 
(formală/preliminară) 

Acceptarea cererii 

Publicarea cererii în BOPI 

  Examinarea în fond a cererii 

Acordarea brevetului 

Respingerea cererii   Publicarea Hotărârii privind brevetul în 
BOPI 

   Opunerea publică                    
(depunerea contestărilor) 

Figura 4.5. Procedura de eliberare a brevetului

Procedura de eliberare a brevetului de invenţii începe cu depunerea cererii de 
brevet la AGEPI şi include mai multe etape (vezi figura 4.5). Dacă se constată că 
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cererea de brevet şi invenţia care face obiectul acesteia satisfac cerinţele legale, 
AGEPI ia hotărârea de acordare a brevetului, care este publicată în BoPI. În termen 
de 6 luni de la data publicării hotărârii privind acordarea brevetului, orice persoană 
se poate opune, prin depunerea unei cereri la AGEPI, opoziţia (contestarea) fiind 
examinată în termen de 3 luni. În cazul în care aceasta este respinsă, AGEPI eli-
berează brevetul, cu condiţia plăţii taxelor stabilite, şi publică în BoPI menţiunea 
privind eliberarea brevetului. Brevetele eliberate se înscriu în registrul naţional 
de brevete de invenţii. De regulă, durata de la momentul depunerii cererii până la 
primirea brevetului este de cel puţin 18 luni.

Invenţiile care au fost create de salariat în virtutea funcţiilor sale aparţin între-
prinderii, inventatorul beneficiind de o remunerare suplimentară stabilită prin con-
tract. În cazul unui contract de cercetare încheiat între două sau mai multe unităţi, 
invenţiile aparţin unităţii care a comandat cercetarea, în lipsa unei clauze contrare.

Drepturile titularului brevetului de invenţii sunt protejate pe teritoriul republicii 
Moldova pe parcursul a 20 de ani, începând cu data de depunere a cererii de brevet, 
şi timp de 6 ani în cazul invenţiilor de scurtă durată.

Deşi procesul de brevetare a invenţiei necesită anumite cheltuieli de timp şi bani, 
întreprinzătorul trebuie să fie conştient de faptul că invenţia poate fi protejată numai 
dacă este înregistrată. Beneficiile oferite de brevetarea invenţiei, precum şi posibile-
le riscuri legate de nebrevetarea acesteia sunt prezentate în tabelul 4.3.

Dreptul la brevet poate fi transmis total sau parţial prin:
- cesiune – titularul brevetului (cedent) transmite (vinde) către o persoană sau 

o întreprindere (cesionar) dreptul de proprietate asupra invenţiei protejate de 
brevet;

Tabelul 4.3
Necesitatea brevetării invenţiei

Beneficiile brevetării Riscurile nebrevetării

-  dreptul exclusiv privind utilizarea invenţiei pe 
toată durata perioadei de protejare; 

-  obţinerea unei poziţii sigure pe piaţă datorită 
exclusivităţii producerii;

-  interzicerea  fabricării  sau  utilizării  invenţiei 
respective  de  către  alte  întreprinderi,  fără 
acordul titularului brevetului;

-  posibilitatea  de  a  încasa  plăţi  suplimentare 
în  urma  comercializării  invenţiei  sau  oferirii 
licenţei pentru utilizarea acesteia;

-  posibilitatea de a iniţia acţiuni în instanţa de 
judecată  în cazul  încălcării dreptului privind 
utilizarea invenţiei, în scopul recuperării pier-
derilor, inclusiv a câştigului nerealizat etc.

-  o altă persoană/întreprindere poate 
să breveteze invenţia;

-  concurenţii  pot  prelua  invenţia  şi 
realiza produsul obţinut în urma in-
venţiei fără consimţimântul autorului 
şi achitarea taxelor pentru aplicarea 
acesteia;

-  imposibilitatea comercializării inven-
ţiei sau oferirea licenţei.
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- licenţă – titularul brevetului transmite drepturile de exploatare a invenţiei, 
rezervându-şi dreptul de proprietate asupra acesteia. În cazul în care licenţa se 
acordă unei singure persoane, aceasta este exclusivă. Licenţele acordate mai 
multor întreprinderi sunt neexclusive sau parţial exclusive;

- succesiune legală sau testament.
Pentru a intra în vigoare, contractul de cesiune sau de licenţă se înregistrează la 

AGEPI, iar informaţia privind transmiterea dreptului la brevet se publică în BoPI.
În unele cazuri, prin decizia instanţei judecătoreşti, poate fi acordată licenţa obli-

gatorie, dacă „persoana interesată s-a străduit să obţină autorizarea de la titularul 
de brevet în condiţiile şi în modalităţile comerciale rezonabile şi, cu toate eforturile 
sale, nu a reuşit să facă acest lucru într-un termen rezonabil”10. Procedura de acorda-
re a licenţei obligatorii şi condiţiile de aplicare sunt reglementate prin Legea privind 
protecţia invenţiilor.

10 Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 7 martie 2008, art. 28 alin. (2).

 

 

Boxa 4.2 
Pentru informaţie  

IBM, lider în ceea ce priveşte numărul brevetelor în Statele Unite 
 
Conform datelor Oficiului pentru Brevete şi Mărci Înregistrate (OBMI) din SUA, în ultimii 15 ani 
compania IBM a înregistrat cele mai multe brevete pentru invenţiile sale tehnologice. Astfel, numai în 
anul 2008, IBM a înregistrat 4169 de brevete, fiind urmată de compania coreeană Samsung Electronics 
Co., Ltd., care înregistrase în SUA 3502 brevete şi de compania japoneză Hitachi cu 2197 de brevete.  
Este important a menţiona că toate cele 10 companii din topul OBMI se regăsesc şi în clasamentul 
Forbes privind 2000 cele mai mari companii mondiale în 2009. 
 

Poziţia 
U.S. Patents* Întreprinderea 

Brevete 
eliberate în 

2008 

Poziţia în 
clasamentul 

Forbes ** 

Valoarea de 
piaţă, mld. 

dolari 

1.    IMB  4169  28  123.47 

2.    Samsung Electronics Co., Ltd.  3502  47  45.82 

3.    Hitachi Ltd.  2197  496  8.43 

4.    Canon K.K.  2153  122  32.05 

5.    Microsoft Corp.  2943  49  143.58 

6.    Intel Corp.  1772  95  70.86 

7.    Panasonic Corp.  1760  89  28.93 

8.    Toshiba Corp.  1575  219  7.94 

9.    Fujitsu Ltd.  1475  375  7.13 

10.    Sony Corp.  1461  82  17.12 
 

Sursa: * Top 300 organizations Granted U.S. Patents in 2008, Intellectual Property owners Association, 
www.ipo.org 
**Forbes: The Global 2000, www.forbes.com/lists/2009 
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Marca poate fi înregistrată în orice 
culoare sau combinaţie de culori, inclu-
siv în alb-negru. Marca înregistrată în 
alb-negru poate fi folosită în orice cu-
loare sau combinaţie de culori. Semnul 
solicitat în calitate de marcă color se înregistrează şi se protejează numai în gama de 
culori prevăzută de înregistrare. 

Marca poate fi:
- individuală – aparţine unei singure persoane fizice sau juridice;
- colectivă – este destinată pentru a deosebi produsele fabricate şi comerciali-

zate ori serviciile prestate de membrii unei uniuni sau asociaţii economice de 
cele aparţinând altor persoane fizice sau juridice;

- de conformitate (de certificare) – este aplicată sau emisă pe baza regulilor 
unui sistem de certificare, indicând cu un grad suficient de încredere că produ-
sul, procesul sau serviciul în cauză este conform cu un standard sau cu un alt 
act normativ specific;

- notorie – este aplicată produselor sau serviciilor în cadrul unui segment rele-
vant de public, inclusiv ca urmare a promovării ei în republica Moldova, la 
data depunerii cererii de înregistrare sau la data invocată în cerere.

Procedura de înregistrare a mărcii începe cu depunerea cererii de înregistrare. 
După ce a fost examinată respectarea condiţiilor de depunere a cererii de înregistra-
re, aceasta se publică în BoPI. În termen de 3 luni de la data publicării, orice per-

4.2.2. Marca 
Marca este orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deo-

sebirea produselor şi/sau serviciilor unui comerciant (sau ale unui grup de comerci-
anţi) de cele ale altora.

Marca poate fi constituită din cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, 
desene, combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special 
forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum şi orice combinaţii ale acestor 
semne (figura 4.6).

 
         tridimensională 

   verbală 

      figurativă         

combinată 

Figura 4.6. Cele mai frecvente tipuri de mărci

Marca înregistrată protejează modul 
de identificare a unui producător sau 
a altei surse de reputaţie.
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soană interesată poate face o opoziţie la intenţia de a înregistra marca. În urma exa-
minării opoziţiei, precum şi a îndeplinirii condiţiilor de protecţie a mărcii, se adoptă 
decizia privind înregistrarea mărcii. Datele privind înregistrarea mărcii se înscriu 
în registrul naţional al mărcilor şi se publică în BoPI, iar titularului i se eliberează 
certificatul de înregistrare a mărcii. 

Spre deosebire de brevetul de invenţii, marca se înregistrează pentru o perioadă 
nelimitată, iniţial pe un termen de 10 ani, începând cu data de depozit. La cererea 
titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, termenul poate fi 
reînnoit pentru perioade consecutive de 10 ani ori de cîte ori este necesar, cu condiţia 
achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi. 

Tabelul 4.4

Beneficiile înregistrării mărcii

-  obţinerea dreptului exclusiv asupra mărcii şi utilizării acesteia pe un anumit teritoriu;

-  interdicţia pentru alte persoane de a utiliza marca în activitatea lor comercială, fără 
consimţământul titularului; 

-  obţinerea de venituri suplimentare prin comercializarea mărcii sau încheierea con-
tractului de licenţă;

-  posibilitatea de a  iniţia acţiuni  în  instanţa  judecătorească  în cazul  încălcării drep-
turilor  asupra mărcii  şi  de  a  obţine  despăgubiri  pentru  venitul  ratat  şi  cheltuielile 
suportate;

-  interzicerea importului produselor sub această marcă;

-  posibilitatea ulterioară de înregistrare internaţională a mărcii;

-  folosirea marcajului ® sau a unui text care indică faptul că marca este protejată în 
Republica Moldova.

o caracteristică esenţială a mărcii este faptul că aceasta reprezintă un activ ne-
material, care generează venituri, iar valoarea acesteia, în cazul unor întreprinderi, 
poate fi chiar mai mare în raport cu activele materiale. De exemplu, conform topului 
BrandZ 100, marca Google este estimată ca cea mai valoroasă din lume, depăşind 
cifra de 100 mld. dolari, pe când valoarea activelor, conform datelor prestigioasei 
reviste americane Forbes, constituie 31,77 mld. dolari.11 Alte mărci comerciale valo-
roase din clasament sunt Microsoft, Coca-Cola, IBM şi McDonald’s (tabelul 4.5).

Drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau parţial prin cesiune, licenţă 
sau succesiune. Cesiunea reprezintă o înţelegere privind transmiterea drepturilor 
sale asupra mărcii de către titularul mărcii (cedent) unei alte persoane (cesionar). 
Marca poate fi cesionată independent de transferul întreprinderii, pentru toate sau 
pentru o parte dintre produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată. Trans-
ferul întreprinderii în totalitate implică cesiunea mărcii.

11 Forbes: The Global 2000, www.forbes.com/lists/2009 (citat 10.09.2009).
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În cazul contractului de licenţă titularul mărcii înregistrate (licenţiar) transmite 
dreptul de utilizare a acesteia oricărei alte persoane (licenţiat), rezervându-şi dreptul 
de proprietate asupra mărcii. Marca poate face obiectul licenţelor pentru toate sau 
pentru o parte dintre produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată. Con-
tractul de licenţă include clauza potrivit căreia produsele licenţiatului, după calitatea 
lor, nu pot fi inferioare celor ale licenţiarului, licenţiarul exercitând controlul asupra 
îndeplinirii acestei clauze. De asemenea licenţiarul poate solicita licenţiatului anu-
mite plăţi. 

Marca poate face şi obiectul unui gaj, al altor drepturi reale, precum şi al unei 
executări silite.

Contractul de cesiune, de licenţă sau de gaj se înregistrează la AGEPI, iar infor-
maţia privind transmiterea dreptului asupra mărcii se publică în BoPI.

Tabelul 4.5

Cinci cele mai valoroase mărci comerciale internaţionale în 2009

Sursa: Brandy Top 100 most valuable global brands 2009, MillwardBrown Optimor, p. 17 
http://www.brandz.com/upload/brandz-report-2009-complete-report (1).pdf.

4.2.3. Modelul de utilitate
În calitate de model de utilitate poa-

te fi înregistrată o executare constructivă 
a mijloacelor de producere şi a obiectelor 
de consum sau a părţilor integrante ale 
acestora.

Ca şi în cazul brevetului, modelul de utilitate este înregistrat la AGEPI dacă 
prezintă o soluţie nouă şi aplicabilă industrial, iar titularul modelului de utilitate 
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi titularul brevetului.

În acelaşi timp, există o serie de deosebiri între brevetul de invenţii şi modelul 
de utilitate:

- cerinţele de înregistrare nu sunt atât de stricte în comparaţie cu cele înaintate 
pentru obţinerea brevetului;

Model de utilitate – o formă nouă dată 
unui produs cunoscut, prin care acesta 
dobândeşte o calitate tehnică nouă. 

Nr. 
crt. Marca comercială Valoarea mărcii, 

mld. 
Schimbarea valorii în 

2009 faţă de 2008 

1.   
 

100,039  16 % 

2.      76,249  8% 

3.   
 

67,625  16 % 

4.      66,622  20% 

5.      66,575  34 % 
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- perioada de protecţie este mai redusă. Certificatul de înregistrare se acordă 
pentru o perioadă de 5 ani de la data constituirii depozitului naţional regle-
mentar la AGEPI. Valabilitatea certificatului poate fi prelungită, la cererea ti-
tularului, pentru o perioadă de încă 5 ani;

- procedura de înregistrare este mai simplă; 
- cheltuielile pentru înregistrare sunt mai mici.
În practică, modelele de utilitate sunt folosite în cazul unor invenţii mai puţin 

complicate din punct de vedere tehnic sau în cazul unor invenţii cu o durată comer-
cială mai redusă.

4.2.4. Modelul sau desenul industrial
Prin desen sau model industrial se 

înţelege aspectul exterior al unui produs 
sau al unei părţi a lui, rezultat, în special, 
din caracteristicile liniilor, contururilor, 
culorilor, formei, texturii şi/sau ale ma-
terialelor şi/sau ale ornamentaţiei produsului în sine.

În republica Moldova sunt protejate prin lege:
- desenele sau modelele industriale înregistrate pe baza cererii de înregistrare 

depuse la AGEPI. Perioada maximă de protecţie este de 25 de ani (iniţial 5 ani, 
începând cu data de depozit, apoi poate fi reînnoită pentru mai multe perioade 
de câte 5 ani);

- desenele sau modelele industriale internaţionale înregistrate conform Aranja-
mentului de la haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi mode-
lelor industriale, adoptat la 6 noiembrie 1925, pe o durată similară înregistrării 
naţionale;

- desenele sau modelele industriale neînregistrate, pe parcursul unei perioade 
de 3 ani de la data la care au fost făcute publice pentru prima oară în republica 
Moldova, fără depunerea cererii de înregistrare.

Deosebirea dintre desen şi model industrial constă în numărul de dimensiuni, 
astfel cele bidimensionale (desene de etichete, afişe, ţesături etc.) sunt considerate 
desene, iar cele tridimensionale (cutii, mobilier, încălţăminte, jucării, articole de me-
naj etc.) – modele industriale.

Pentru a beneficia de protecţie, desenele sau modelele industriale trebuie:
- să fie noi, adică niciun desen sau model industrial identic să nu fi fost publicat, 

utilizat, comercializat sau dezvăluit public;
- să poarte un caracter individual, adică impresia globală pe care o produce asu-

pra utilizatorului avizat să fie diferită de impresia produsă de orice alt desen 
sau model industrial făcut public.

Titularul poate aplica pe produs un marcaj de avertizare constând din litera D, în-
scrisă într-un cerc, însoţită de numele său ori de numărul certificatului de înregistrare.

Drepturile aferente desenului sau modelului industrial pot fi transmise integral 
sau parţial prin cesiune, contract de licenţă şi succesiune, iar datele despre transmi-
terea drepturilor se publică în BoPI.

Desen sau model industrial – o formă 
nouă dată unui produs industrial în 
scopul individualizării estetice. 
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Desen Modele 

Figura 4.7. Exemple de desene şi modele industriale publicate în BoPI

4.2.5. Dreptul de autor
Dreptul de autor reprezintă o formă de protecţie a operelor de creaţie intelec-

tuală în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei. Autorul operei (lucrării) beneficiază de 
protecţie patrimonială şi morală odată cu crearea acesteia, indiferent de faptul dacă 
lucrarea este sau nu publicată. 

Legea Republicii Moldova privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe pre-
vede că sunt protejate atât operele pre-
zentate în formă scrisă, cât şi cele orale, 
audio sau video-imprimate, imaginile, 
sculpturile, machetele, construcţiile, pre-
cum şi alte forme cunoscute în prezent sau care vor fi descoperite în viitor.

Constituie obiecte ale dreptului de autor:
- operele literare şi publicistice (cărţi, broşuri, articole, programe pentru com-

puter etc.);
- operele dramatice şi muzical-dramatice, scenariile, proiectele de scenarii, 

libretele, sinopsisul filmului;
- operele ştiinţifice scrise sau orale, cum ar fi comunicările, studiile, cursurile 

universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice; 
- compoziţiile muzicale cu sau fără text;
- operele coregrafice şi pantomimele;
- operele audiovizuale (filme, formate de emisiuni etc.);
- operele de pictură, sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică;
- operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă (schiţe, planşe, mache-

te şi lucrări grafice ce formează proiecte de arhitectură etc.);
- operele de artă aplicată; 
- operele fotografice şi operele obţinute printr-un procedeu analogic fotografiei;

Dreptul de autor se extinde asupra 
expresiilor, şi nu asupra ideilor, proce-
deelor, metodelor de funcţionare sau 
conceptelor matematice ca atare.
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- hărţile, planurile, schiţele şi ope-
rele plastice referitoare la geogra-
fie, topografie, arhitectură şi alte 
ştiinţe;

- traducerile, adaptările şi orice alte 
prelucrări ale operelor literare, 
de artă, ştiinţifice, aranjamentele 
operelor muzicale, precum şi en-
ciclopediile, antologiile, culegeri-
le, bazele de date etc. 

- alte opere (planuri de afaceri, documente de audit, propuneri de eficienti-
zare etc.).

Nu constituie obiecte ale dreptului de autor:
- documentele oficiale (legile, hotărârile judecătoreşti, alte documente), precum 

şi traducerea lor oficială;
- simbolurile şi semnele statului;
- expresiile folclorice;
- noutăţile zilei şi faptele cu caracter de simplă informaţie.
Creatorul sau titularul dreptului de autor poate permite sau interzice:
- reproducerea operei sub diferite forme, cum ar fi publicaţiile tipărite sau înre-

gistrările audio;
- înregistrarea operei, de exemplu sub formă de CD sau DVD;
- difuzarea exemplarelor operei, inclusiv prin comercializare, închiriere şi prin 

alte modalităţi;
- demonstrarea publică a operei;
- interpretarea publică a operei, cum ar fi piesele de teatru sau concertele;
- traducerea operei în altă limbă sau adaptarea acesteia.
Deşi dreptul de autor apare odată cu crearea operei, înregistrarea acestuia la 

AGEPI oferă autorului o serie de beneficii, printre care:
- posibilitatea valorificării comerciale a operei;
- în caz de litigiu, recunoaşterea înregistrării de către instanţa judecătorească 

drept prezumţie a paternităţii, dacă nu se va dovedi altfel;
- posibilitatea informării publicului despre drepturile sale, prin imprimarea pe 

fiecare exemplar al operei a simbolului ocrotirii dreptului de autor: ©, a nu-
melui (denumirii) titularului drepturilor exclusive de autor şi a anului primei 
publicări a operei;

- protejarea drepturilor de autor atât pe teritoriul republicii Moldova, cât şi pe 
plan internaţional.

În ceea ce priveşte termenul de valabilitate, dreptul de autor se conferă pe întrea-
ga perioadă a vieţii autorului plus 70 de ani după deces, în cazul operei audiovizuale 
– pe 50 de ani, iar al operei de artă decorativă şi aplicată – timp de 25 de ani de la data 
apariţiei legale a operelor sau de la data creării, dacă nu a fost publicată.

Autorul operei poate să transmită drepturile patrimoniale în baza contractului 
de autor privind transmiterea drepturilor de autor exclusive (licenţă exclusivă) sau 

Dreptul de autor include: 
- drepturile patrimoniale legate de 
utilizarea şi difuzarea operei;
- drepturile morale (personale) ce se 
referă la recunoaşterea paternităţii, 
numelui autorului, integrităţii operei 
etc. Drepturile morale nu pot fi înstră-
inate şi rămân valabile în cazul cedării 
drepturilor patrimoniale.
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în baza contractului de autor privind transmiterea drepturilor de autor neexclusive 
(licenţă neexclusivă):

- licenţa exclusivă prevede transmiterea drepturilor de valorificare a operei într-
un anumit mod şi în limitele stabilite de contract unei singure persoane, care se 
învesteşte cu dreptul de a permite sau de a interzice altor persoane valorificarea în 
mod analog a operei;

- licenţa neexclusivă permite beneficiarului să valorifice opera în aceeaşi măsură 
cu o altă persoană, căreia i s-a acordat dreptul de valorificare a aceleeaşi opere, în 
acelaşi mod, fără dreptul de a permite sau de a interzice altor persoane valorificarea 
sub orice formă şi în orice mod a acestei opere.

Dacă în contractul de autor nu este indicat termenul lui de valabilitate, se con-
sideră că acesta a fost încheiat pe un termen de 3 ani de la data încheierii – pentru 
contractele de valorificare a operelor fără modificări şi pe un termen de 5 ani – pen-
tru contractele de valorificare a operelor prelucrate sau traduse.

Tabelul 4.6
Statistica privind certificatele de înregistrare 

a dreptului de autor în Republica Moldova

2005 2006 2007 2008 2009
(ian. - nov.)

Cereri de înregistrare, total 176 283 355 331 343

Certificate eliberate, total 176 283 355 330 343

inclusiv:
- baze de date
- programe de calculator

3
6

3
28

7
57

54
4

2
21

Sursa: www.agepi.md

4.2.6. Secretul comercial

Deoarece brevetele, mărcile, desene-
le şi modelele industriale etc. pot fi pro-
tejate numai după înregistrare la AGEPI, 
pentru aceasta fiind necesare resurse de 
timp şi financiare, multe afaceri nou-cre-
ate, pentru protecţia proprietăţii intelectuale, folosesc secretul comercial. 

Prin secret comercial se înţeleg informaţiile care ţin de producţie, tehnologie, 
administrare, activitatea financiară şi de altă natură a agentului economic, a căror 
divulgare poate să aducă atingere intereselor lui.

Conform Legii cu privire la secretul comercial, pentru ca informaţia să constituie 
secret comercial, aceasta trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

- să aibă o valoare comercială reală sau potenţială pentru întreprinzător;
- să fie secretă, să nu fie cunoscută şi accesibilă publicului larg;

Pentru protecţia secretului co-
mercial nu este necesară înregistra-
rea de stat la AGEPI.
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- deţinătorul ei să ia măsuri de protejare, inclusiv prin clauza de confidenţialitate;
- să nu fie protejate de dreptul de autor şi de brevet.
obiecte ale secretului comercial (know-how) pot fi informaţiile despre diferite 

aspecte şi domenii ale activităţii economice de producţie, de administrare, tehni-
co-ştiinţifice, financiare a agentului economic, a căror protecţie este condiţionată 
de interesele concurenţei şi de posibila periclitare a securităţii economice a agen-
tului economic.

Fiecare întreprinzător stabileşte inde-
pendent ce informaţie va constitui secret 
comercial pentru afacerea sa. De exem-
plu, rezultatele unei cercetări de mar-
keting sau baza de date a clienţilor pot 
constitui un secret comercial, întreprinde-
rea nedorind să le facă publice. Pentru 
ca informaţia să fie considerată secret 
comercial şi să poată fi ulterior protejată 
prin lege, la întreprindere va fi elaborat şi 
aprobat Regulamentul privind asigurarea 
păstrării secretului comercial, care stabi-
leşte modul de atribuire a informaţiilor, lucrărilor şi articolelor la categoria „secret co-
mercial”, procedura de admitere a persoanelor la informaţia secretă, responsabilitatea 
pentru divulgarea secretului comercial etc. 

Avantajele protecţiei proprietăţii intelectuale prin aplicarea secretului comercial:
- soluţia tehnică poate fi protejată dincolo de limita de 20 de ani pe care o con-

feră protecţia prin brevet de invenţie;
- soluţia tehnică nu este divulgată în procesul înregistrării;
- nu sunt necesare cheltuieli pentru înregistrare, care în cazul brevetului de in-

venţie pot depăşi 600 de euro; 
- are o acţiune imediată.
Aplicarea acestui tip de protecţie are şi o serie de limite:
- este imposibilă protecţia secretului comercial dacă acesta a fost divulgat, în-

treprinzătorul având posibilitatea să-şi recupereze prejudiciul doar parţial;
- soluţia tehnică poate fi dedusă şi de alte persoane, acestea înregistrând-o în 

calitate de brevet;
- dacă secretul comercial a fost divulgat, va fi imposibilă interzicerea accesului 

la informaţia dată. 
organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (oMPI) propune următoarele 

măsuri pentru apărarea secretului comercial şi a accesului la el:12

1) dacă secretul comercial este brevetabil, este binevenită protejarea prin patent;
2) doar un cerc limitat de persoane trebuie să aibă acces la secretul comercial, 

acestea fiind informate referitor la confidenţialitatea informaţiei şi păstrarea 
secretului comercial;

Clauza de confidenţialitate 
Conform Codului muncii al republi-
cii Moldova, după încetarea contrac-
tului de muncă, persoanele care au 
deţinut funcţii de răspundere nu au 
dreptul timp de 1 an să divulge datele 
sau informaţiile care le-au devenit cu-
noscute în virtutea postului pe care îl 
deţineau, pentru celelalte poziţii fiind 
stipulat termenul de 3 luni.

12 Precautionary Measures to be Taken by Your SME, http://www.wipo.int/sme/en/
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3) în contractul de muncă trebuie să fie inclusă clauza de confidenţialitate, care 
prevede că angajatul, pe toată durata contractului individual de muncă şi pe o 
perioadă anumită după încetarea acestuia, nu are dreptul să divulge date sau 
informaţii de care a luat cunoştinţă în perioada desfăşurării activităţii la între-
prinderea respectivă;

4) în relaţiile cu partenerii de afacerii, întreprinzătorul trebuie să stipuleze exact 
care sunt informaţiile ce constituie secret comercial, prin semnarea unor acor-
duri de confidenţialitate.

Sumar
- Una dintre primele decizii pe care trebuie să le ia întreprinzătorul este alegerea 

formei organizatorico-juridice a afacerii. Pentru luarea unei decizii corecte, 
antreprenorul trebuie să ţină cont de domeniul de activitate ales, de resursele 
disponibile, precum şi de aşteptările sale de la afacere.

- Conform legislaţiei republicii Moldova, activitatea de antreprenoriat poate fi 
desfăşurată în calitate de persoană fizică – întreprinzător individual sau în cali-
tate de persoană juridică. Cele mai des întâlnite forme organizatorico-juridice 
sunt întreprinderea individuală, societatea cu răspundere limitată, societatea 
pe acţiuni şi cooperativele.

- Întreprinderea individuală reprezintă o formă de desfăşurare a activităţii de 
întreprinzător în mod individual, în numele şi pe riscul propriu. 

- Societatea cu răspundere limitată este o entitate comercială cu personalitate 
juridică, al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform actului de 
constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii. Socie-
tatea cu răspundere limitată poate fi fondată de una sau de mai multe persoane, 
numărul maxim de asociaţi fiind de 50.

- Societatea pe acţiuni este o societate comercială al cărei capital social este 
divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii.

- Drepturile de proprietate intelectuală se referă la obiectele de proprietate in-
dustrială, la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, la secretul 
comercial (know-how) etc.

- obiectele de proprietate industrială acoperă invenţii, modele de utilitate, so-
iuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale pro-
duselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale. 
Aceste drepturi pot fi protejate numai după înregistrarea de stat la AGEPI.

- Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, de artă, de ştiinţă etc., 
inclusiv programe pentru calculator, baze de date, website-uri. Autorul ope-
rei (lucrării) beneficiază de protecţia patrimonială şi morală odată cu crearea 
acesteia, indiferent de faptul dacă lucrarea este sau nu publicată. 

- Prin secret comercial se înţeleg informaţiile ce ţin de producţie, tehnologie, 
administrare, activitatea financiară şi de altă natură a agentului economic, a 
căror divulgare poate să aducă atingere intereselor lui.
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Întrebări pentru discuţii
1. Numiţi formele organizatorico-juridice de desfăşurare a activităţii de antre-

prenoriat.
2. Care sunt avantajele şi dezavantajele întreprinderii individuale şi ale societăţii 

cu răspundere limitată?
3. Numiţi caracteristicile de bază ale societăţii pe acţiuni. 
4. Enumeraţi dezavantajele societăţii în nume colectiv şi societăţii în co-

mandită.
5. Numiţi asemănările şi deosebirile dintre cooperativa de producţie şi coopera-

tiva de întreprinzător.
6. Enumeraţi obiectele proprietăţii intelectuale şi explicaţi necesitatea protecţiei 

proprietăţii intelectuale.
7. Ce reprezintă brevetul de invenţii şi care sunt etapele procesului de brevetare?
8. Care sunt deosebirile dintre modelul de utilitate şi brevetul de invenţii?
9. Ce reprezintă desenul sau modelul industrial şi care este perioada de protecţie 

a acestora?
10. Descrieţi modalităţile de transmitere a drepturilor asupra desenului sau mo-

delului industrial. 
11. Prin ce diferă dreptul de autor de un brevet de invenţii sau o marcă înre-

gistrată?
12. Ce reprezintă secretul comercial şi care sunt criteriile de atribuire a informaţiilor 

la categoria de secret comercial?
13. Numiţi avantajele şi dezavantajele aplicării secretului comercial pentru pro-

tecţia proprietăţii intelectuale.
14. Care sunt măsurile de bază ce pot fi aplicate de întreprinzător pentru apărarea 

secretului comercial şi a accesului la el?

Sarcini pentru orele practice
1. Analizaţi criteriile de care trebuie să ţină cont întreprinzătorul la momentul 

alegerii formei organizatorico-juridice a afacerii.
2. Dacă aţi decide să începeţi activitatea de antreprenoriat, ce formă organizato-

rico-juridică aţi alege? Argumentaţi răspunsul şi estimaţi cheltuielile necesa-
re pentru înregistrare.

3. Sunteţi proprietarul unei afaceri (confecţii; elaborarea de website-uri; produ-
cerea de jucării etc.), ce modalităţi de protecţie a dreptului de proprietate inte-
lectuală aţi alege şi de ce?

4. Folosind presa periodică şi/sau Internetul, prezentaţi exemple ale unor procese 
juridiciare privind nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Care a 
fost decizia judecătorească finală şi ce aţi învăţat din experienţa altora?

5. Analizaţi experienţa străină privind modul de protejare a drepturilor de propri-
etate intelectuală şi lupta împotriva pirateriei şi contrafacerii.
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