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Pe orizontală: 
1. Semn care servește la deosebirea produselor și serviciilor unei 

întreprinderi de cele ale altora.

2. Grup de plante din cadrul unei specii care are un set comun 
de caracteristici.

3. Cum se numește persoana care solicită înregistrarea unui 
obiect de proprietate intelectuală?

4. Care este instituția responsabilă pentru acordarea protecției 
obiectelor de proprietate intelectuală?

5. Persoană care creează o operă literară, artistică, științifi că 
sau publicistică.

6. Rezolvarea unei probleme de tehnică sau de organizare 
a muncii cu scopul îmbunătățirii (productivității) muncii, 
perfecționării tehnice.

7. Unde merg loturile de produse contrafăcute după arestarea 
la vama?

8. Rezultatul care reprezintă noutate și progres. 

9. Totalitatea bunurilor unei companii.

10. Descărcarea ilegală a fi lmelor,  muzicii, programelor 
pentru  calculator, cărţilor.

11. Rezultat al unei activități creatoare. 

12. Inventatorul insulinei.

Pe verticală: 
13. Copierea unui produs original și vânzarea acestuia 

drept autentic.

14. Lucrări copiate de pe internet și prezentate drept creații 
personale.

15. Titlu ofi cial de protecție pentru o invenție.

16. Unul din cele mai scumpe branduri.

17. Formular care se depune la înregistrarea unei mărci.

18. Unul din cele mai scumpe branduri.

19. Titlu ofi cial de protecție pentru un soi de plantă.

20. Însușirea de a fi  primul în timp la înregistrarea unui obiect 
de proprietate intelectuală.

Această publicaţie a fost produsă cu suportul 
Proiectului fi nanţat  de Uniunea Europeană 
„Suport pentru Asigurarea Respectării 
Drepturilor de Proprietate Intelectuală”
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Te-ai „inspirat" de undeva când ai pregătit 
referatul la geografie, dar ai zis că este 
lucrarea ta?

Te-ai gândit că pozele pe care le aveai 
pe calculator nu se pierdeau dacă instalai 
un soft licențiat?

Ți s-a întâmplat să descarci/plasezi 
muzică, filme, cărți, jocuri, softuri
în condiții neautorizate?

Ți s-a întâmplat ca perechea ta favorită de 
blugi să se decoloreze și să se deformeze 
după prima spălare?

Ce-ai zice dacă ai depista că noua ta 
tabletă sau telefonul mobil s-a defectat 
după o săptămână de utilizare?

Ai primit în dar un Lego căruia nu-i 
coincideau piesele sau se deteriorau?

PIRATERIA - utilizarea ilegală (fără acordul 
autorului) a programelor pentru calculator, 
fi lmelor, muzicii, aplicațiilor mobile etc. 

Produse care pot fi  piratate: muzică, fi lme, 
cărți, jocuri, fotografi i, imagini, produse 
software etc.

CUM POȚI EVITA PIRATERIA?

Folosește soft-uri open source sau procurate 
din magazine specializate.

Descarcă muzică, fi lme, cărți, jocuri doar 
de pe site-uri autorizate (amazon, scribd, 
i-Tunes etc.).

Indică sursele de „inspirație" la referatul tău 
(internet, cărți etc.).

CUM POȚI EVITA CONTRAFACEREA?

Folosește produse cu ambalaj intact, 
calitativ, personalizat.

Cumpără produse direct din magazine 
specializate.

Solicită vânzătorului certifi catul de origine 
a produsului.

Verifi că dacă codul de bare coincide cu țara 
producătoare.

FiiFii  AUTENTIC,  AUTENTIC,

Folosește Folosește 

produse originale!produse originale!

Fii ORIGINAL,Fii ORIGINAL,

Utilizeazã opere Utilizeazã opere 

licenlicenŢŢiate!iate!

CONTRAFACEREA - copierea unui produs 
original și vânzarea acestuia drept unul autentic.

Produse care pot fi  contrafăcute: 
medicamente, cosmetice, textile, jucării, 
gadgeturi, piese auto etc.

NO FAKEFii COOL,Fii COOL,

încurajează încurajează 

creativitatea! creativitatea! 


