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Această lucrare este elaborată în cadrul proiectului Catedra Jean Monnet în politicile UE pentru 
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MD-EPPJMO-CHAIR, contract nr. 2018-1436 / 001-001. 
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24.12.2019) și aprobat pentru editare de către Comisia metodico-științifică a Facultății Economie 

Generală și Drept a ASEM (proces-verbal nr.01 din 24.06.2020) 
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru 

elaborarea acestei publicații nu constituie o 

aprobare a conținutului, care reflectă doar 

opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă 

la răspundere pentru orice utilizare a 

informațiilor conținute în aceasta. 

 

 

 

Se interzice fotocopierea lucrării date prin punctele de multiplicare. 

Abaterea de la norma dată atrage după sine răspundere contravenţională pentru încălcarea 

dreptului de autor. 

 

Extras din Codului Contravenţional.  

“Articolul 96 Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe  

(1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin:  

a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de 

întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor 

conexe, în special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii 

spre comercializare, importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor de 

opere sau de fonograme în scopurile menţionate, sau orice altă formă de valorificare a obiectelor 

dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obţinerii profitului, fără acordul titularului 

de drepturi; 

se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, 

cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”.  
_________ 
Legile Republicii Moldova 
218/24.10.2008 Codul contravenţional al Republicii Moldova //Monitorul Oficial 3-6/15, 16.01.2009 
 

 

 

 

 

 

 

 


