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ATUNCI CÂND CUMPĂRĂ (DESCARCĂ) UN PROGRAM (SOFT-
WARE), UTILIZATORII OBŢIN DOAR O LICENŢĂ DE UTILIZARE 

A ACELUI SOFT ÎN BAZA SISTEMULUI DE DREPT DE AUTOR. ACEȘTIA 
NU DEŢIN DREPTURI TOTALE ASUPRA LUI ȘI SE OBLIGĂ SĂ RESPECTE 
CONDIŢIILE DE LICENŢIERE CARE PRECED INSTALĂRILE DE SOFT. 
COSTUL ȘI VALOAREA ADEVĂRATĂ ALE UNUI PRODUS SOFTWARE 
CONSTAU ÎN LINIILE LUI DE COD, ACESTEA FIIND COMENZILE 
VIRTUALE CARE ÎI INDICĂ UNUI CALCULATOR CE ȘI CUM SĂ EXE-
CUTE. ASTFEL, PENTRU CĂ DESEORI HARDWARE-UL ESTE PUS ÎN 
FUNCŢIUNE DE SOFTWARE, DELIMITAREA DINTRE DREPTUL DE AU-
TOR ȘI BREVETELE DE INVENŢIE TREBUIE ATENT ANALIZATĂ.

Cum ne protejăm un program de calculator și ce 
se întâmplă atunci când corelăm acel program de 
calculator cu un produs sau proces inventiv? – aces-
tea sunt întrebările la care  specialiștii din domeniu 
încearcă să răspundă.

Cum protejăm un program de calculator?

Istoric vorbind, odată cu apariţia programului 
pentru computer a apărut și problema defi nitivării 
regimului de protecţie a acestuia. Luându-se în 
considerare mai multe opinii referitoare la această 
problemă, au fost formulate trei accepţiuni privind 
protecţia juridică a programelor pentru computer: 

 – Dreptul de autor;
 – Brevetele de invenţie (în anumite cazuri spe-

cifi ce); 
 – În baza prevederilor ce ţin de combaterea în-

călcărilor secretelor comerciale.
Programele de calculator nu iau forma unor 

obiecte tangibile (precum alte obiecte ale 

proprietăţii industriale). Iată de ce, din cauza fap-
tului că utilizarea acestora nu are mereu un carac-
ter public, a fost stabilită protecţia programelor de 
calculator prin intermediul sistemului de drept de 
autor, acesta fi ind  asimilat operelor literare datorită 
limbajului de codifi care în care sunt scrise progra-
mele de calculator.

Republica Moldova este o ţară semnatară a 
Acordului Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale privind dreptul de autor [1] pre-
cum și a Convenţiei de la Berna privind protecţia 
operelor literare și artistice [2]. Astfel, în conformi-
tate cu art. 4 din Acordul Organizaţiei Mondiale 
a Proprietăţii Intelectuale privind dreptul de 
autor,  programele de calculator sunt protejate 
în calitate de opere literare în sensul art. 2 din 
Convenţia de la Berna. În plus, articolul 10 din 
Acordul privind aspectele comerciale ale drep-
turilor de proprietate intelectuală (Acordul 
TRIPS) stipulează că: „Programe de calculator, fi e 
că sunt exprimate în cod sursă, fi e în cod obiect, 
vor fi  protejate ca opere literare în baza Convenţiei 
de la Berna (1971)” [3].

Mai mult ca atât, la nivel internaţional unele 
ţări au decis să prevadă expres inadmisibilitatea 
brevetării programelor de calculator. Aceeași 
situaţie o regăsim și în legislaţia din Republica 
Moldova, unde,  în temeiul art. 6 alin. (2) lit. c) din 
Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor, 
,,nu sînt considerate invenţii: planurile, principiile şi 
metodele în exercitarea activităţilor intelectuale, în 
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materie de jocuri sau în domeniul activităţilor eco-
nomice, precum şi programele de calculator” [4].

Astfel, conform Legii nr. 139/2010 privind drep-
tul de autor și drepturile conexe, programele pen-
tru calculator reprezintă ,,un ansamblu de instrucţi-
uni, comenzi şi/sau de coduri exprimate în orice formă 
sau mod, destinate funcţionării calculatorului pentru 
a atinge un anumit scop sau rezultat. Noţiunea „pro-
gram pentru calculator” se extinde şi asupra progra-
mului încorporat în memoria calculatorului, a materi-
alului de însoţire a unui program creat, a materialului 
pregătitor obţinut în procesul elaborării unui program 
cu condiţia că acesta este conceput şi exprimat într-o 
astfel de formă încât materialul pregătitor se poate 
solda ulterior cu elaborarea programului de calcula-
tor. Programul de calculator poate fi  exprimat în orice 
limbaj, fi e în codul-sursă, fi e în codul-obiect” [5].

Astfel, putem concluziona că programele de cal-
culator se bucură de protecţie juridică conform sis-
temului dreptului de autor.

Programele de calculator ca obiect al dreptu-

lui de autor

Conform celor menţionate supra, un program 
de calculator original este asimilat unei opere li-
terare, care, odată fi ind într-o formă concretă de 
exprimare, se bucură de protecţie ca atare (toa-
tă viaţa autorului plus 70 de ani după data morţii 
acestuia începând cu 1 ianuarie a anului următor 
morţii acestuia), fără a fi  obligatorii îndeplinirea 
altor formalităţi, ca în cazul brevetelor de invenţie. 
Totuși, dreptul de autor protejează ,,expresia ideii”, 
nu și procedeele, conceptele și metodele ce stau la 
baza programului de calculator. 

În practică acest fapt ar putea presupune că un 
dezvoltator abil de programe de calculator ar putea 
decompila codul sursă al unui program de calcula-
tor și ar putea cu ușurinţă ,,să se inspire” din esenţa 
și funcţionalitatea acestuia.

Astfel, programele de calculator nu se 
manifestă ca fiind doar o altă formă de expresie 
literară, deoarece limbajul de cod ce stă la baza 
funcţionării acestuia nu este corelat direct cu for-
ma de exprimare, ci mai degrabă cu instrucţiunile 
ce reies din aceasta. Acest fapt poate duce la 
situaţii curioase în care, deși codul sursă este 
complet diferit de cel al altui program de calcu-
lator, ambele funcţionează și produc rezultate 
similare, dacă nu chiar identice.

Cum și de ce poţi breveta un program de calcu-

lator?

Pentru ca o invenţie să se bucure de protecţie 
juridică, aceasta trebuie să aibă ca obiect un pro-
dus sau un procedeu din orice domeniu tehno-
logic, cu condiţia ca invenţia să fi e nouă, să im-
plice o activitate inventivă şi să fi e susceptibilă 
de aplicare industrială.

Caracterul de noutate nu reprezintă o provocare 
atât timp cât de regulă protecţia este solicitată pen-
tru noul cod ce aduce o nouă funcţionalitate. Pro-
vocarea de regulă constă în identifi carea activităţii 
inventive a programului de calculator.

Prin urmare,  vor exista desigur programe de calcu-
lator care se vor caracteriza printr-o activitate inven-
tivă, însă majoritatea programelor de calculator sunt 
create prin imbunătăţiri și modifi cări ale unor linii de 
cod deja create anterior, fapt evident pentru o persoa-
nă califi cată în domeniu. Iată de ce aceste programe 
de calculator nu vor putea avea și caracter inventiv. 

Astfel, industria software întâmpină provocări la 
protecţia prin brevet a programelor de calculator, 
odată ce majoritatea programelor de calculator evo-
luează progresiv din versiuni anterioare – lucru ce 
elimină caracterul de noutate al invenţiei din start.

Din acest considerent, software-ul tratat sin-
gular este exclus din domeniul brevetelor, ceea 
ce înseamnă că brevetele nu pot fi  acordate doar 
pentru programul de calculator. Această regulă 
se aplică indiferent de conţinutul programului 
de computer. Pentru a fi  brevetabilă, invenţia 
trebuie să fi e compusă din altceva decât progra-
mul de calculator sau, altfel spus, trebuie să fi e o 
invenţie legată de computer. 

 Aceasta înseamnă că invenţia ar trebui luată în 
considerare în ansamblu atunci când se evaluea-
ză că un efect tehnic apare ca rezultat al software-
ului sau al programului de computer, iar proble-
ma în joc constă în faptul dacă întreaga invenţie, 
creată în baza  combinaţiei dintre un program de 
computer și toate celelalte elemente, este bre-
vetabilă. Prin urmare, ne vom concentra mai de-
grabă pe ceea ce realizează invenţia revendicată 
decât pe modul în care o realizează. 

Această categorie de programe are un dome-
niu de aplicare extrem de larg, deoarece tot mai 
multe invenţii noi implică utilizarea unor progra-
me software care sunt încorporate în dispozitive.
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Brevetarea reprezintă o formă de protecţie ce 
aduce avantaje considerabile în cazul programelor 
de calculator, deoarece aceasta va oferi o protecţie 
mai largă decât dreptul de autor care se limitează 
la protecţia formei de exprimare (opera literară). În 
cazul programelor de calculator, conceptul ce stă la 
baza acestuia este la fel de important, iar brevetarea 
va oferi o protecţie juridică principiilor și funcţiilor 
ce stau la baza invenţiei. 

Totuși, brevetarea oferă o protecţie mai scurtă 
în timp (20 de ani de la data obţinerii depozitului 
naţional) decât cea oferită de dreptul de autor. Mai 
mult ca atât, brevetarea necesită investiţii patrimo-
niale considerabile pentru procedura de înregistrare, 
spre deosebire de înregistrarea dreptului de autor. 
Acest fapt poate duce la o limitare a creativităţii în 
dezvoltarea domeniului dat și la consolidarea jucăto-
rilor mari cu resurse fi nanciare considerabile, în detri-
mentul inovatorilor cu resurse fi nanciare mai reduse.

Protecţia juridică a programelor de calculator

Protecţia prin dreptul de autor a programelor 
de calculator este recompensată de multitudi-
nea de drepturi, atât morale, cât și patrimoniale, 
de care benefi ciază autorul programului.

Potrivit art. 11 lit. k) din Legea nr. 139/2010, „au-
torul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul ex-
clusiv să efectueze, să permită sau să interzică valori-
fi carea operei, inclusiv prin transformarea, adaptarea, 
aranjamentul sau alte modifi cări ale operei”. 

Astfel, orice valorifi care a unui program de calcu-
lator ar putea fi  interzisă de către titularul de drep-
turi.

Mai mult decât atât, titularul de drepturi este în 
drept nu doar să ceară tragerea la răspundere civilă 
a persoanei ce valorifi că programul de calculator, 
dar și să depună un denunţ privind valorifi carea ile-
gală a operei în vederea tragerii aceleiași persoane 
la răspunderea contravenţională (art. 96 alin. (1) Co-
dul Contravenţional [6]) sau la răspunderea penală 
(art. 1851 Cod Penal [7]). 

Cele mai răspândite forme de violare a drep-
turilor de autor asupra programului pentru com-
puter sunt:

 – valorifi carea neautorizată – descărcarea de 
programe contrafăcute din internet, încălcarea 
condiţiilor stipulate în contractele de licenţă a aces-
tora, instalarea pe hard-disk a programului pentru 
computer comercializat ș.a.;

 – vânzarea exemplarelor contrafăcute ale pro-
gramelor pentru computer (inclusiv pe internet, 
prin magazine online, cu încălcarea nu numai a 
dreptului de autor, dar deseori și a dreptului asupra 
mărcii producătorului).

Industria programelor pentru calculator a suferit 
pierderi colosale de pe urma apariţiei fenomenului 
pirateriei în reţeaua internet, a reproducerilor ilega-
le și a vânzărilor exemplarelor piratate.

Pirateria reprezintă o preocupare majoră 
pentru industria software din întreaga lume. În 
medie, pentru fi ecare copie licenţiată de soft în 
uz, se execută cel puţin o versiune neautoriza-
tă sau copie ,,piratată”. În unele ţări se fac până 
la 99 de copii neautorizate pentru fi ecare copie 
licenţiată în uz1, iar popularizarea internetului 
duce la posibilitatea ca un singur produs soft-
ware să fi e piratat de către mii de utilizatori în 
foarte scurt timp.

Piratarea programelor pentru calculator pe 
Internet este o problemă foarte serioasă. Mi-
crosoft încearcă o rezolvare a acestei probleme 
cu ,,arme naturale”: programe de calculator, cu 
aplicaţie în căutarea pe Internet, non-stop, pe 
baza unor cuvinte și fraze, care indică activitatea 
ilegală. Cu ajutorul acestor programe, cunoscu-
te, de obicei, ca „programe reptilă”, s-au depistat 
peste 7.500 de producţii ilegale, în 33 de ţări, au 
fost realizate 64 de raiduri criminale și s-au in-
tentat 17 procese civile, în 15 ţări. Se știe că acest 
tip de program a fost dezvoltat de Microsoft nu 
numai pentru propriile programe, dar și pentru 
cele de muzică și fi lm2.

În cazul încălcării drepturilor asupra invenţiei 
în componenţa căreia este incorporată o invenţie, 
conform art. 20 din Legea nr. 50/2008 pivind 
protecţia invenţiilor, brevetul îi acordă titularului 
dreptul de a interzice terţilor care nu au acordul
său efectuarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a 
următoarelor acţiuni:

a) fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, 
folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a 
produsului care constituie obiectul brevetului;

1 DORONCEANU, D. Lecturi Agepi, Pirateria și contrafacerea 
software, AGEPI, Chișinău, 2005, pg. 191.
2 IDRIS, K. Proprietatea intelectuală, un instrument puternic 
pentru dezvoltarea economică, Traducere, OSIM, 2006, pg. 
181.
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b) folosirea procedeului care constituie obiectul 
brevetului sau, în cazul în care un terţ ştie sau este 
evident din circumstanţe că folosirea procedeului 
este interzisă fără acordul titularului de brevet, ofe-
rirea procedeului spre folosire;

c) oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, im-
portul sau stocarea în aceste scopuri a produsului 
obţinut direct prin procedeul care constituie obiec-
tul brevetului.

Și, de asemenea, ca și în cazul sistemului de 
drept de autor, este posibilă tragerea la răspunde-
re contravenţională și penală a persoanelor care 
încalcă acest drept conform art. 103 al Codului 
Contravenţional și, respectiv, art. 1852  al Codului 
Penal.

Concluzii 

Protecţia creaţiilor intelectuale, inclusiv a pro-
gramelor de calculator, necesită cunoștinţe vas-
te atât în domeniul proprietăţii industriale, cât 
și în cel al dreptului de autor. Pentru protecţia 
sigură și efi cientă a domeniului IT, care este un 
domeniu cu cea mai dinamică evoluţie, se impu-
ne cu necesitate o înţelegere foarte bună a drep-
turilor de proprietate intelectuală.

Programul de calculator reprezintă un obiect 
relativ nou al proprietăţii intelectuale, specifi c în 
esenţa sa, care, de jure, este protejabil prin sistemul 
de drept de autor. Totuși, practica demonstrea-
ză că acesta poate fi  și brevetabil, însă doar atunci 
când devine o parte componentă a unei invenţii. 
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REZUMAT

Consideraţii generale privind regimul juridic 

al programelor de calculator. Autorul sau titula-
rul de drepturi asupra unui program de calculator 
poate benefi cia de mai multe instrumente legale 
de protecţie a acestuia. Programul de calculator 
de sine stătător este protejabil în baza sistemului 
de drept de autor, totuși, în anumite cazuri, acesta 
poate benefi cia de protecţia juridică acordată de 
brevetul de invenţie, precum și de prevederile ce ţin 
de combaterea încălcărilor secretelor comerciale. E 
nevoie de o bună înţelegere a particularităţilor de 
protecţie pentru alegerea celei mai bune și sigure 
strategii de protecţie, fapt ce va conduce autorul/
titularul de drepturi spre cea mai efi cientă valorifi -
care a drepturilor sale.

Cuvinte-cheie: program de calculator; software; 
drept de autor; brevet de inventie.

ABSTRACT

General Considerations on the Legal Regime 

of Computer Programs. The author or the holder 
of rights on a computer program may benefi t from 
several legal instruments for its protection. The 
standalone computer program is protectable un-
der the copyright system, however, in some cases, 
it may benefi t from the legal protection aff orded by 
the patent for invention, as well as the provisions 
relating to combating infringements of trade se-
crets. It takes a good understanding of the particu-
larities of protection to choose the best and safest 
protection strategy, which will lead the author/righ-
tholder to the most effi  cient use of his rights. 

Keywords: computer program; software; copyri-
ght; patent for invention.


