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Abstract: În decursul existenţei sale, omul, având un caracter inovator, a căutat noi soluţii pentru a-şi face 
viaţa mai uşoară, a-şi procura şi prepara mai lesne hrana, să-şi confecţioneze şi apere bunurile dobândite, 
să se trateze etc. Astfel a apărut spiritul de proprietate privată asupra avutului personal sau al socetăţii în 
care trăia. De la protecţia bunurilor pănă la protecţia creaţiei minţii omeneşti a fost un pas, favorizat de 
crearea unei legislaţii potrivite în domeniu.  
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1. Introducere 
Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi de proprietate ca toate celelalte - ele permit 

creatorului sau titularului unui brevet de invenţie, al unei mărci sau al unei opere protejate prin drept de autor 
să beneficieze de pe urma muncii sau a investiţiei sale.  

Obiectele proprietăţii intelectuale sunt următoarele: invenţii, mărci, nume comerciale, desene şi modele 
industriale, drepturi de autor şi drepturi conexe, soiuri de plante, denumiri de origine etc. Protecţia prin 
brevet oferă drepturi exclusive titularului prevăzute de art. 20 din Legea privind protecţia invenţiilor, ceea ce 
înseamnă că invenţia nu poate fi realizată, utilizată, distribuită sau vândută fără consimţământul titularului de 
brevet. Drepturile care decurg dintr-un brevet pot fi apărate în mod normal prin introducerea unei acţiuni în 
faţa unui tribunal. 

 
2. Importanţa protecţiei invenţiilor 
Este important de luat în seamă faptul că invenţiile trebuie numaidecît protejate, mai jos sunt cîteva 

situaţii în care se demonstrează valoarea asigurării protecţiei intelectuale:  
� progresul şi prosperitatea umanităţii depind de creativitatea ei în domeniile tehnic şi cultural; 
� prin acordarea brevetelor de invenţii este stimulată realizarea de invenţii, existând posibilitatea 

recompensării inventatorului şi a celor care îl sprijină. Din acest punct de vedere se încurajează 
investiţia de capital adiţional necesară pentru aplicarea invenţiei. 

� protecţia juridică a creaţiilor noi încurajează investiţiile şi conduc la alte inovaţii; 
� prin acordarea protecţiei se încurajează dezvăluirea cât mai rapidă a inovaţiilor tehnologice, care în 

alte condiţii ar putea fi păstrate secrete. 
� sistemul brevetelor de invenţie stimulează schimbul de produse, servicii şi informatii tehnologice 

peste graniţele naţionale. 
� promovarea şi protecţia proprietăţii intelectuale stimulează creşterea economică, duc la crearea de noi 

locuri de muncă şi noi ramuri de activitate şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
Bazele cadrului legal privind protecţia invenţiilor în Republica Moldova au fost puse în anul 1993, de 

către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), care este totodată oficiu receptor pentru 
cererile internaţionale şi cererile eurasiatice depuse de către solicitanţii naţionali.  

Obiectivul AGEPI constă în: a contribui eficient dezvoltarea unui sistem inovaţional puternic în ţara 
noastră; să asigure creşterea economică durabilă; să rezolve problemele ce ţin de modernizarea tehnologică a 
întreprinderilor mici şi mijlocii; creşterea competitivităţii lor în baza noilor produse şi tehnologii brevetate, a 
noilor obiecte de proprietate intelectuală înregistrate.  

 
3. Inventatori falimentaţi din cauza produselor plagiate.  

I. LEGO a copiat ideea "cărămizilor" de la Kiddicraft 
Producătorul celor mai populare jucării din lume nu este ceea ce pare. Avînd în vedere ideea atît de 

simplă, n-am putea crede vreodată că ideea a fost furată de la alţii. Totusi, LEGO a copiat "caramizile 
colorate" de la Kiddicraft, o companie care inventase înainte cu zece ani acelaşi produs, în 1939. În timp ce 
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LEGO a prosperat, în 1957, Kiddicraft a falimentat. LEGO i-a cinstit memoria, în final, cumpărînd drepturile 
asupra produsului respectiv în anii '80. 

 

 
Fig.1 Jucăriile Lego în comparaţie cu Kiddicraft 
 

II. OREO a copiat Hydrox 
Biscuiţii Oreo sunt celebri în toată lumea. Cultura americană este dominată de brandul Oreo. Compania a 

copiat însă "prăjitura cu cremă" de la Hydrox. Biscuiţii Hydrox au apărut prima dată în 1908, fiind produşi 
de compania Sunshine Biscuits. National Biscuit a fost foarte interesat de biscuţii Hydrox si a hotarat să îi 
copieze, folosindu-se de reţeaua sa superioară de producţie şi distribuţie. Biscuitii Oreo au devenit atît de 
populari, încat consumatorii au început să creadă că de fapt Hydrox realizase "plagiatul", nu invers! Hydrox 
a intrat într-un con de umbră şi Sunshine a fost cumparată în cele din urmă de alte companii.  

 

 
 Fig.2 Biscuiţii Oreo - o copie fenominală a biscuiţilor Hydrox  

 
III. Filmul Pixar "Finding Nemo", inspirat de personajele unei cărţi pentru copii  

În 1995, autorul francez de cărţi pentru copii Franck Le Calvez a scris un scenariu intitulat Pierrot the 
Clownfish - sperînd că acesta să fie transpus într-un film de animaţie. Din păcate, niciun producător nu a fost 
interesat de ideea sa şi Le Calvez a publicat povestea sub forma unei cărţi pentru copii în 2002.  

Chiar daca producătorii Finding Nemo au spus că nu au citit niciodata scenariul "Pierrot the Clownfish", 
cele două poveşti seamănă izbitor. Nemo si Pierrot par doi fraţi (gemeni). Le Calvez, naiv din fire, a dat 
Disney în judecată pentru plagiat. În final, judecătorul a decis că reclamaţia lui Le Calvez este neintemeiată; 
Pierrot si Nemo sunt două personaje diferite, deoarece sunt "colorate" într-o nuanţă diferită de portocaliu, a 
decis instanţa. 

 
 
Concluzie: 

 În ziua de astăzi, o lume în care proprietatea industrială nu este protejată ar fi de neconceput. 
Oamenii de ştiinţă sau inginerii nu ar mai fi motivaţi să lucreze la inovaţii ştiind că acestea pot fi copiate de 
îndată ce apar pe piaţă. Din această cauză este atât de important ca activitatea creatoare a unui inventator 
având ca rezultat obţinerea unui produs nou să fie protejată. Cu cât sunt mai stricte şi mai clare regulile 
privind proprietatea industrială, cu atât vor fi oamenii de ştiinţă mai ambiţionaţi să lucreze la proiectele lor, 
ştiind că vor fi recunoscuţi pentru efortul depus şi remuneraţi corect. 
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