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                                                          FIŞA DISCIPL INEI/M ODULULUI  

MD-2004, CHIŞINĂU, bd. Ștefan cel Mare, 168 tel:  +373 22- 23-78-61,  www.utm.md 
 

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

1. Date despre disciplină/modul 
Facultatea Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 
Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studii 0721.1. Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice. 

0721.2. Tehnologia Produselor Alimentare.  
0721.3. Tehnologia Vinului şi a Produselor obţinute prin Fermentare.  
0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară 
0711.4. Biotehnologii Industriale.  
1010.1. Servicii publice de nutriție. 

Anul de studii Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

zi II III 
 

E U – disciplină 
de orientare 
socio-umană 

O – disciplină 
obligatorie 

2 

f/r II IV E U – disciplină 
de orientare 
socio-umană 

O – disciplină 
obligatorie 

2 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect 
de an 

Studiul 
materialului 

teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

zi 60 30 - - 21 9 
f/r 60 12 - - 31 17 

 

3. Precondiţii de acces la disciplină/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

- documentare în diverse surse cu caracter tehnico-ştiinţific, în particular în 
baze de date electronice, de analiză, sinteză şi sistematizare a materiei care va 
fi studiată auditorial şi în lucrul independent, cu referire la disciplinile studiate 
anterior; 
- autoinstruire, autoevaluare a performanţelor personale formate anterior în 
cadrul studiului disciplinilor universitare care se referă la cunoştinţele 
acumulate anterior. 

Conform competenţelor - capacităţii de analiză, sinteză şi de utilizare adecvată a ansamblului integrat, 
coerent, dinamic şi deschis de cunoştinţe şi abilităţi, în vederea aplicării lor 
asupra diferitor raporturi juridice; 

http://www.utm.md/
https://utm.md/wp-content/uploads/2021/05/IMIA.pdf
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- capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric. 
 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 
 

Curs Sală dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de predare multimedia. 
Prezența la ore este obligatorie. 
 

Laborator/seminar  
 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 Definirea activităților pe etape și repartizarea acestora subordonaților cu 
explicarea completă a îndatoririlor, în funcție de nivelurile ierarhice, asigurând 
schimbul eficient de informații și comunicarea interumană. 

 

6. Obiectivele disciplinei/modulului 
Obiectivul 
general 

Obiectivul general disciplinei este de a transmite studenților caracterul firesc al 
protecției juridice a rezultatelor activității intelectuale, de a obține competențe 
inițiale în utilizarea legală a acestora și asigurarea drepturilor asupra lor, dar și de a 
îmbina cunoștințele însușite în cadrul altor discipline cu conceptul proprietății 
intelectuale, principiile și specificul funcționării ei. Un important obiectiv al 
disciplinei este și abordarea interdisciplinară a proprietății intelectuale în calitate de 
domeniu ce ține de fenomenele de ordin juridic, economic, social, tehnologic etc. 
ce însoțesc activitățile de elaborare, protecție și valorificare a rezultatelor activității 
intelectuale. În acest sens,  toate activitățile educaționale și de cercetare realizare în 
cadrul orelor de Dreptul de  proprietatea intelectuală prevăd însușirea de către 
studenți a celor mai generale cunoștințe teoretice și competențe privind drepturile 
asupra creațiilor intelectuale, respectarea cărora a devenit actualmente un imperativ 
al timpului, ce se încadrează în valorile societății informaționale. 

Obiectivele 
specifice 

În predarea disciplinei studentul va fi orientat spre înțelegerea și aplicarea practică 
a legislației naționale și a celei internaționale în domeniul dreptului de autor și al 
drepturilor conexe, al dreptului brevetelor, precum și în domeniul mijloacelor 
echivalente de individualizare a participanților circuitului civic;  va fi orientat spre 
formarea de competențe în a formula calificat și a utiliza definițiile juridice în 
domeniul dreptului în general și al proprietății intelectuale în particular; va fi 
orientat să opereze liber cu noțiunile și categoriile juridice în domeniul protecției 
fiecărui obiect al dreptului de proprietate intelectuală; va fi orientat să analizeze 
urmările juridice și economice ale faptelor și fenomenelor în domeniul creării, 
utilizării și transmiterii drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIŞA DISCIPLINEI 

Cod: FD/M 8.1 
Ediţia 1 

Revizia 0 
Pagina  

 
 

 

7. Conţinutul disciplinei/modulului 
 

 
 

8. Referinţe bibliografice 
Principale 1. BOSTAN, I., URSU, V., PISARENCO, O., CHIRIAC, N. Bazele statului și 

dreptului. Suport de curs. Chișinău: Arva color, 2017; 
2. CHIROȘCA, D., GRIBINCEA, D., RUSU, Iu., BARBA, V., MACOVEI, Gh. 
Protecţia proprietăţii intelectuale. Drept concurenţial. Procedura insolvabilităţii. 
Chişinău: Elan Poligraf.  
3. ALBUȘEL, I., BUDILEANU, C. Proprietate intelectuala. Drepturi de autor. 
Marci. Brevete - Volumul I, Jurisprudența C.J.U.E. in procedura trimiterilor 
preliminare. București: Ed. Hamangiu, 2016;  
4. SPERIUSI, V.-A., Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală. București: 
Ed. Universul Juridic, 2014; 
5. CHIROȘCA, D., Conţinutul şi natura juridică a dreprului subiectiv de autor. 
Chişinau: AGEPI, 2007.  

Suplimentare 1. SPINEANU-MATEI, O., Proprietate intelectuală (3)/ Practică judiciară 2007-
2008. Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2009. 
2. COHEN, D., Le nouveau droit des dessins et modéles. ed. Economica-2002. 
3. PIOTRAUT, J.-L., DECHRISTE, P.-J. Jugements et arrets fondamentaux de la 
propriété intellectuelle. Paris: Tec et Doc, 2002. 

 
 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica cursurilor 
T1.  Întroducere în studiul dreptului. 4 2 

T2.  Dreptul de proprietate. 4 1 
T3.  Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. 4 1 
T4.  Subiectele dreptului de proprietate intelectuală. 3 1 
T5.  Considerații generale privind dreptul de autor. Protecția juridică a 
creației intelectuale prin dreptul de autor. 

4 2 

T6.  Particularitățile reglementării juridice a invențiilor, mărcilor, 
desenelor și modelelor industriale – ca obiecte de proprietate 
industrială. 

4 2 

T7.  Particularitățile reglementării juridice a denumirilor de origine, 
indicaţiilor geografice, produselor tradiţionale garantate, soiurilor de 
plante, topografiilor circuitelor integrate, denumirii de firmă - ca 
obiecte de proprietate industrială. 

3 1 

T8.  Transmiterea drepturilor asupra obiectelor de proprietate 
industrială. 

4 2 

Total curs: 30 12 
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9. Evaluare 

Forma de 
învățământ  

Periodică   
Curentă   Lucrul 

individual  Examen final  Atestarea 
1  Atestarea 2  

Cu frecvență  30%  -  15%  15%  40%  
Cu frecvență 
redusă  

25%  25%  50%  

Standard minim de performanţă  
- prezența și activitatea la prelegeri și orele de consultații; 
- cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise; 
- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a limbajului juridic predat, precum şi a noţiunilor specifice 

disciplinei Dreptul proprietății intelectuale;  
- elaborarea unui proiect (referat), incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, procedurilor şi 

instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi conceptelor juridice specifice 
disciplinei; 

- soluţionarea corecta a minimum 50% din totalul subiectelor din testul de examinare final. 
 


	T2.  Dreptul de proprietate.

