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PUBLICITATEA, UTILIZATĂ DESEORI ȘI SUB NOŢIUNEA DE RE-
CLAMĂ, O ÎNTÂLNIM ZILNIC: LA TV, LA RADIO, PE STRADĂ, 

ÎN INCINTA DIVERSELOR LOCALURI ETC. ACEASTA ESTE UTILIZATĂ, 
CEL MAI DES, PENTRU A PROMOVA CEVA, PENTRU A PREZENTA 
O INFORMAŢIE DESPRE CEVA, CU SCOPUL FINAL DE A OBŢINE UN 
AVANTAJ: FIE VENIT, FIE RENUME.

În prezent, observăm că publicitatea înseamnă 
mult mai mult decât o simplă imagine sau un slo-
gan, consumatorul fi ind mai degrabă un spectator 
al unor adevărate opere care atrag prin creativitate, 
talent, abilităţi artistice etc.

Iată de ce, în materialul de faţă, ne vom opri, pe 
scurt, inclusiv prin prisma cadrului legal, asupra le-
găturii dintre publicitate și dreptul de autor.

Legea cu privire la publicitate defi nește publi-
citatea (reclama) drept informaţie publică despre 

persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţi-

ative (informaţie publicitară, material publicitar) 

menită să suscite şi să susţină interesul public faţă 

de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi 

să ridice prestigiul producătorului.1

Codul serviciilor media audiovizuale prevede 
că publicitatea este un mesaj, sub orice formă, 

difuzat în scop de autopromovare sau difuzat în 

schimbul unei plăţi, fi e al unei retribuţii similare, 

de către o persoană juridică sau fi zică, în legătură 

cu un domeniu de activitate, cu o activitate co-

1 Art. 1, Legea cu privire la publicitate nr. 1227/1997, Moni-
torul Ofi cial nr. 67-68/555 din 16.10.1997.

mercială, cu o meserie ori profesie, în scop de pro-

movare a furnizării unor bunuri şi servicii, inclusiv 

bunuri imobiliare, sau a unei cauze, a unei idei, ori 

a unor drepturi şi obligaţii.2

Legea privind dreptul de autor și drepturile co-
nexe prezintă o listă a obiectelor dreptului de autor 
asupra cărora se extinde dreptul de autor. Aceasta 
nu este exhaustivă, respectiv ea ar putea cuprinde 
și alte opere neindicate expres, spre exemplu, pu-
blicitatea, luând în consideraţie că norma legală 
prevede că:

1. „benefi ciază de protecţie toate operele expri-

mate într-o anumită formă obiectivă din domeniul 
literar, artistic şi ştiinţifi c, indiferent de faptul dacă 
acestea au fost sau nu aduse la cunoştinţa publicului”;

2. „protecţia dreptului de autor se extinde asupra 
formei de exprimare, dar nu se extinde asupra ide-
ilor, teoriilor, descoperirilor ştiinţifi ce, procedeelor, 
metodelor de funcţionare sau asupra conceptelor 
matematice ca atare şi nici asupra invenţiilor cuprinse 
într-o operă, oricare ar fi  modul de preluare, explicare 
sau de exprimare”;

3. „operele…benefi ciază de protecţie dacă sânt 

originale în sensul că reprezintă prin sine înseşi crea-
ţii intelectuale de autor. Nu se aplică alte criterii, cum 
ar fi  caracteristicile de ordin cantitativ, calitativ sau 
estetic, pentru a determina dacă aceste opere sânt pa-
sibile de protecţie”.
2 Art. 1, Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018, 
Monitorul Ofi cial nr. 462-466/766 din 12.12.2018.
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Ce trebuie să cunoaștem mai exact?
Autorul spotului publicitar este nemijlocit per-

soana prin a cărei activitate creativă a fost creat 
spotul, iar, potrivit normelor legale, acesta, din 
momentul creării operei, benefi ciază de protecţia 
dreptului de autor. De asemenea, autorul este cel 
care are dreptul exclusiv să permită sau să interzică 
terţilor utilizarea creaţiei sale.

În cazul publicităţii, cel mai des întâlnim situaţiile 
în care aceasta este creată de către un salariat în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu. În acest caz, dacă 
nu există un contract în care să fi e incluse alte clau-
ze, salariatului îi aparţin doar drepturile morale asu-
pra creaţiei, pe când angajatorul are dreptul exclu-
siv de a permite sau a interzice utilizarea ulterioară 
a operei.

Mai avem și situaţii când, pentru crearea 
publicităţii, se apelează la serviciile unui specialist/
unei agenţii specializate. În acest caz, este foarte 
important de a se stabili detaliat în contract toate 
aspectele ce ţin de drepturile și obligaţiile fi ecărei 
părţi, așa încât, după executarea comenzii, cel care 
a solicitat crearea spotului publicitar să fi e asigurat 
că deţine ulterior dreptul de a-l utiliza.

Există păreri potrivit cărora publicitatea se înca-
drează mai degrabă în categoria operelor audiovi-
zuale, din moment ce se prezintă ca o succesiune 
de imagini coerente fi xate, însoţite sau nu de sune-
te, producând impresia mişcării, destinată percepe-
rii vizuale şi auditive (în cazul în care imaginile sunt 
însoţite de sunet) prin intermediul unui anumit dis-
pozitiv.

Spre exemplu, un agent economic, pentru a-și 
promova produsele/serviciile și a avea venituri mari 
de la comercializarea/prestarea acestora, apelează la 
adevărate creaţii publicitare în acest sens, care conţin 
imagini, fotografi i, sloganuri, fragmente muzicale 
etc., acestea fi ind ulterior difuzate inclusiv la TV. 

Ce urmează să reţinem în acest caz?
Legea face distincţie între autorul unei opere 

audiovizuale (cel care a contribuit în mod creativ 
la realizarea operei) și producătorul unei astfel de 
creaţii, reieșind din faptul că, potrivit regulii genera-
le, în cazul încheierii unui contract de autor pentru 
crearea unei opere audiovizuale, autorul operei, în 
schimbul unei remuneraţii, transmite producătoru-
lui anumite drepturi de utilizare a operei, inclusiv 

reproducerea, distribuirea, interpretarea, comu-
nicarea, retransmisia prin cablu etc. Ulterior deja, 
producătorul este cel care are dreptul să-şi indice 
numele sau denumirea ori să ceară acest lucru, la 
orice utilizare a operei, iar autorul creaţiei audiovi-
zuale nu se poate opune publicării operei.

Norma legală dă posibilitatea titularului de drep-
turi să benefi cieze de o remuneraţie pentru difu-
zarea operei sale la posturile TV, în situaţia în care 
acesta este liber să transmită acest drept în gesti-
unea unei organizaţii de gestiune colectivă avizate 
de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectu-
ală, aceasta fi ind astfel responsabilă de eliberarea 
licenţei pentru difuzare, negocierea remuneraţiei, 
acumularea și achitarea acesteia către titular sau 
poate gestiona de sine stătător acest drept, în baza 
unor contracte directe cu posturile de televiziune. 
Chiar dacă suma primită nu este tocmai semnifi cati-
vă, aceasta ar putea acoperi unele cheltuieli supor-
tate pentru crearea operei.

Cu referire la publicitare, pentru Republica Mol-
dova este specifi că situaţia când aceasta se face la 
comandă, în baza unui contract de prestări servicii, 
care, de foarte multe ori, conţine clauze generale, 
ambigue chiar, privind aspectele ce ţin de dreptul 
de autor. 
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REZUMAT

Publicitatea prin prisma drepturilor de au-

tor și conexe. Publicitatea este utilizată, cel mai 
des, pentru a promova ceva, pentru a prezenta o 
informaţie, un mesaj sub orice formă cu scopul 
fi nal de a obţine un avantaj: fi e venit, fi e renume. 
Publicitatea înseamnă mult mai mult decât o sim-
plă imagine sau un slogan, consumatorul fi ind mai 
degrabă un spectator al unor adevărate opere care 
atrag prin creativitate, talent, abilităţi artistice etc. 
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Din aceste considerente, autorul prezentului ma-
terial supune analizei, inclusiv prin prisma cadrului 
legal, legătura dintre publicitate și dreptul de autor.

Cuvinte-cheie: publicitate, reclamă, informaţie, 
drept de autor, operă, Agenţia de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală.

ABSTRACT

Advertising in the Light of Copyright and 

Related Rights. Advertising is most often used to 
promote something, to present information, a mes-

sage in any form with the ultimate goal of gaining 
an advantage: either income or fame. Advertising 
means much more than a simple image or slogan, 
the consumer being rather a spectator of real works 
that attract through creativity, talent, artistic skills, 
etc. For these reasons, the author of this material 
submits to the analysis, including in the light of the 
legal framework, the relationship between adverti-
sing and copyright.

Keywords: advertising, advertisement, informati-
on, copyright, work, State Agency on Intellectual Pro-
perty.


