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FIȘA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei  PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPT DE AUTOR 

Titularul disciplinei Iurie BADÂR, conf. univ., dr. 

 Ciclul III, Doctorat 

   Profilul științific –  521. Economie, business, administrare; 522. Finanțe, contabilitate, analiză economică 

   Anul de studii: Anul I, sem. II 

Numărul de ore 
Nr de credite 

Forma de evaluare 

Total Prelegeri  Seminare Lucrul individual 

210 8 8 194 7 Examen  

Fundamentare  Cursul  Proprietate intelectuală și drept de autor reprezintă un curs integrat (disciplină ştiinţifică) alcătuind 

un mozaic din informaţii a mai multor obiecte de proprietate intelectuală, şi anume noţiuni de inovaţie, de 

creativitate economică, jurisprudenţă, elemente de cercetare şi proiectare a fenomenelor economice, etc. 

Scopul principal al disciplinei este nu numai de a efectua cercetări ştiinţifice în domeniu, dar şi de a ajuta 

studenţii-doctoranzi să înţeleagă esenţa reglementărilor juridice care ordonează regimul juridic al obiectelor 

proprietăţii intelectuale. 

Printre obiectivele principale ale cursului pot fi evidențiate următoarele: 

- a familiariza studenții- doctoranzi cu principiile de bază ale protecției juridice a rezultatelor activității de 

creație; 

- a forma la aceștia o conștiință juridică în domeniul dreptului proprietății intelectuale, ca subdomeniu al 

dreptului civil; 

- a pregăti studenții- doctoranzi pentru utilizarea în practică a cunoștințelor juridice obținute în cazul 

organizării introducerii în circulația civilă, în cadrul viitoarei activități profesionale, și în calitate de manageri, 

și de lucrători de creație; 

- a-i învăța să aplice măsurile prevăzute de legislație atât pentru prevenirea încălcării drepturilor proprietății 

intelectuale, cât și pentru restabilirea și ocrotirea acestor drepturi. 

Competenţele 

obţinute 

La sfârșitul cursului, studentul-doctorand trebuie să poată să se orienteze în legislația națională în domeniul 

dreptului de autor și al drepturilor conexe, al dreptului brevetelor, precum și în domeniul mijloacelor 

echivalente de individualizare a participanților circuitului civic; să știe să formuleze calificat și să utilizeze 

definițiile juridice, să opereze liber cu noțiunile și categoriile juridice în domeniul protecției dreptului de autor 

privind operele de creație; să știe să analizeze urmările juridice și economice ale faptelor și fenomenelor în 

domeniul creării, utilizării și transmiterii drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală. 

Conţinutul 

disciplinei 

1. Proprietatea intelectuală – element integru al relațiilor de proprietate, adecvat economiei de piață 

2. Conceptul șumpeterian al Inovatorului și replicele moderne ale acestuia 

3. Dezvoltarea inovațională - sursă a avantajelor concurențiale în condițiile concurenței perfecte 

4. Coraportul dintre noțiunile de marcă, marcă notorie și brand în aspect istoric și modern 

5. Analiza comparativă a modalităților de acordare și asigurare a protecției juridice a obiectelor proprietății 

industrial și dreptului de autor. Plusurile și minusurile acestora. 

6. Constituirea și funcționarea organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor în RM 

7. Proprietatea privată și publică asupra creațiilor intelectuale și intercalarea lor 

8. Trăsături specifice ale gestionării activităților de creație și inovare 

9. Specificul funcționăriii pieței obiectelor de proprietate intelectuală 

10. Goodwillul: originea, natura economică și expresia contabilă 
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