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REZUMAT 

Riscul devine o frână în desfăşurarea activităţii economice şi, implicit, a expansiunii ei. Riscul legat de proprietatea intelectuală este 

un risc speculativ, deoarece este legat, în mod organic, de deciziile ce se iau în companie. 

 
ABSTRACT 

The risk becomes a brake in pursuing the economic activity and, consequently, its expansion. The risk connected to the intellectual property is a 

speculative risk, because it is related, organically speaking, to the decisions that are taken in the company. 

 
Riscul este un concept cu aplicaţie socială, economică, 

politică sau naturală, a cărui origine se află în 

incertitudinea care poate sau nu să genereze o pagubă 

datorată ezitărilor şi inconsistenţei în luarea deciziei. 

Riscul devine o frână în desfăşurarea activităţii 

economice şi, implicit, a expansiunii ei, acest impact 

necontrolat ducând la îngreunarea procesului de decizie 

prin: 

● reducerea volumului de afaceri; 

● suportarea unor pagube materiale de mai mică sau 

mai mare amploare. 

Desfăşurarea unei activităţi eficace şi creatoare se 

poate realiza numai în condiţiile în care cei ce o 

înfăptuiesc sunt puşi la adăpost de efectele nefaste ale 

riscului. 

Pentru înţelegerea noţiunii de risc se porneşte de la 

termenul de incertitudine, termen ce exprimă o stare de 

nesiguranţă cu privire la viitor. [COS 97] 

Nesiguranţa economică are ca sursă fie caracterul 

obiectiv, impredictibil al unui proces economic, fie 

caracterul incomplet, aproximativ al cunoştinţelor 

existente la un moment dat. 

Incertitudinea se referă deci la starea de nesiguranţă 

legată de rezultatele scontate a se obţine în urma unei 

acţiuni economice. Astfel, o acţiune este considerată 

incertă atunci când este posibilă obţinerea mai multor 

rezultate, fără să se cunoască probabilitatea de apariţie a 

unuia sau a altuia dintre ele. 

Spre deosebire de incertitudine, riscul se caracterizează 

prin posibilitatea descrierii unei legi de probabilitate 

pentru rezultatele scontate, indicând posibilitatea 

cunoaşterii acestei legi de către agenţii economici. 

Riscul şi incertitudinea se întâlnesc combinate în 

diferite proporţii; în realitate, incertitudinea nu poate fi 

eliminată. 

Astfel, evenimente imprevizibile pot provoca abateri 

care să schimbe fundamental configuraţia datelor puse în 

evidenţă prin observaţiile statistice anterioare. Orice 

proces decizional, bazat pe analiza datelor statistice 

raportate la o stare anterioară şi pe încercarea de validare a 
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unei eventuale distribuţii de probabilităţi aplicabile 

viitorului, implică un anumit grad de incertitudine. 

Incertitudinea devine o potenţială sursă de risc, atunci 

când decurge dintr-o informare incompletă sau din 

apelarea la surse adesea incompatibile. 

Majoritatea agenţilor economici consideră esenţiale 

metodele de măsurare a riscului cu ajutorul teoriei 

probabilităţilor. 

Subliniem faptul că probabilitatea şi riscul sunt 

concepte diferite. 

Probabilitatea ne indică în ce măsură este posibilă 

producerea unui anumit eveniment în condiţii bine 

determinate. Deci, practic, pentru fiecare eveniment există 

o anumită probabilitate de apariţie. 

Riscul este o caracteristică specifică întregii distribuţii 

de probabilităţi. 

Riscul şi probabilitatea se pot interpreta atât obiectiv 

cât şi subiectiv. 

* Probabilitatea obiectivă şi riscul asociat aşa-numitei 

distribuţii obiective de probabilităţi reflectă caracteristicile 

concrete situaţiei existente, starea de fapt a evenimentelor. 

Probabilitatea obiectivă se bazează pe evidenţa istorică a 

datelor statistice. În multe cazuri o astfel de evidenţă nu 

este disponibilă şi atunci se poate apela la estimări de 

situaţii probabile. 

* Probabilitatea subiectivă şi, respectiv, aprecierea 

subiectivă a riscului poartă amprenta personalităţii fiecărui 

individ, reflectând mentalitatea, obiceiurile şi, implicit, 

măsura în care acesta se bazează pe intuiţie sau, 

dimpotrivă, pe observaţii minuţioase pentru luarea 

deciziilor. Deci, riscul obiectiv inerent oricărei acţiuni 

caracterizate prin variabilitatea rezultatelor probabile este 

o variabilă independentă de individ. 

Riscul subiectiv este o estimare a riscului obiectiv şi 

depinde de individ. Riscul nu poate fi suprimat, din 

moment ce el există în lumea afacerilor. Riscul se asociază 

cu o probabilitate de apariţie a unor evenimente nedorite. 

Cu cât consecinţele sunt mai nedorite, cu atât este mai 

riscantă decizia ce a fost adoptată. Se definesc două mari 

categorii de risc: riscurile pure şi riscurile speculative. 

Riscurile pure sunt consecinţa unor evenimente 

accidentale, care nu pot fi prevăzute.  

Se definesc riscurile pure ca probabilitatea apariţiei 

pierderii capitalului, fără posibilitatea recuperării lui. 

Evenimentele accidentale care, de cele mai multe ori 

sunt tragice, pot fi: uragane, cutremure, incendii, inundaţii, 

războaie, atentate etc. 

Riscurile speculative sunt legate de deciziile ce se iau 

într-o companie, constituind evenimente cu o probabilitate 

de apariţie mare, depinzând în mare măsură de profit şi de 

mediul în care aceasta acţionează. 

Faţă de cele de mai sus, riscul legat de proprietatea 

intelectuală nu poate fi un risc pur, ca probabilitate a 

pierderii capitalului fără posibilitatea recuperării lui, 

deoarece el nu apare ca o consecinţă a unor evenimente 

accidentale, ci ca urmare a unor evenimente sigure: 

încălcarea de drepturi. 
 

 

Fig. 1. Încadrarea proprietăţii intelectuale în categoriile de risc. 

 
Riscul legat de proprietatea intelectuală este un risc 

speculativ, deoarece este legat, în mod organic, de deciziile 

ce se iau în companie.  

Acesta este motivul pentru care acest tip de risc este 

unul cu caracter speculativ complex. 

Deciziile care se pot lua în companie pot fi cu caracter: 

a) pur intern:  

– protejarea unor intangibile pentru creşterea calităţii şi 

valorii întreprinderii în timp; 

Riscurile pure:  
- probabilitatea pierderii – de 
către vinovat - a capitalului 
fără posibilitatea recuperării 
lui.  
- evenimente accidentale care 
nu pot fi prevăzute.  
 

 
Riscul legat de 
proprietatea 
intelectuală este unul 
cu caracter speculativ 
complex  

Riscurile speculative: 
 - evenimente cu o 
probabilitate de apariţie 
mare depinzând în mare 
măsură de profit şi de 
mediul în care aceasta 
acţionează. 
- posibilitatea reală de a 
recâştiga capitalul pierdut 
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– protejarea unor intangibile pentru profit imediat; 

b) mixt, intern – extern: 

– protejarea unor intangibile pe piaţa internă pentru 

obţinerea de monopol pe aceeaşi piaţă, cu respectarea 

legislaţiei concurenţei [*** 96b], [*** 91a], [*** 93], [*** 
92a], [*** 56], [*** 02c], [*** 01b], [*** 00g], [MIH 01]; 

– protejarea unor intangibile pe piaţa internă şi externă 
pentru obţinerea de monopol pe aceeaşi piaţă, cu 
respectarea legislaţiei internaţionale [*** 01c], [*** 03c], 
[TCH 01], [MIH 01]; 

– studiul pieţei intangibilelor, pentru a nu încălca 
drepturile altor titulari de marcă, de brevete de invenţie, de 
desene – modele industriale, de topografii de circuite 
integrate, de autor etc. 

Încălcarea oricărui drept de proprietate intelectuală 
reprezintă un risc major şi imediat. Astfel, aşa cum 
prevede legea [*** 98b], contrafacerea unei mărci de 
produs sau serviciu poate duce, la cererea părţii vătămate, 
nu numai la pierderea cantităţii de produs contrafăcut, dar 
şi la confiscarea materialelor sau echipamentelor care au 
servit nemijlocit la comiterea infracţiunilor, implicit a 
utilajelor şi maşinilor care au concurat la producerea faptei. 

Din punct de vedere matematic, probabilitatea ca riscul de 
încălcare a proprietăţii intelectuale să devină realitate este de 
50%. Ea reprezintă, de fapt, decizia părţii vătămate de a porni 
sau nu un proces de recuperare de drepturi. 
 

Prisc (riscul de încălcare a proprietăţii intelectuale să devină 
realitate) = 0,5                                                                        (1) 
 

Dintr-un alt punct de vedere, mai realist, factorii ce pot 
influenţa demersurile împotriva încălcărilor de drepturi pot 
fi împărţiţi astfel: 

a) factori interni firmei: 

1. existenţa unui management performant al calităţii; 
2. existenţa unui management performant al proprietăţii 

intelectuale: 
– cunoaşterea legislaţiei DE PROTECŢIE; 
– cunoaşterea formelor active PREVENTIVE; 
– cunoaşterea legislaţiei de ACŢIUNE ÎMPOTRIVA 

activităţii în contrafacere, piraterie şi concurenţă neloială; 
3. înţelegerea noţiunii de risc în marketing; 
4. formarea unei atitudini corecte a angajaţilor faţă de 

drepturile colegilor, unii faţă de alţii, dar şi faţă de drepturile 
firmei angajatoare; 

5. formarea unei atitudini corecte a firmei angajatoare 
faţă de drepturile angajaţilor; 

b) factori externi firmei: 
1. slabul sau ineficientul control vamal, cu referire la 

drepturile de proprietate intelectuală în activitatea de 
vămuire, atât la importul cât şi la exportul mărfurilor [*** 
00g], [*** 05b]; 

2. legislaţie contradictorie referitoare la drepturile de 
proprietate intelectuală [*** 00h]; 

3. încălcarea voită a drepturilor de proprietate 
intelectuală de către persoane fizice şi juridice externe 
firmei, în ţară sau/şi în străinătate, pe piaţa relevantă; 

4. incorecta rezolvare de către instanţe (organe de 

cercetare penală, parchet, instanţe de judecată) a proceselor 

în încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

Dacă notăm cu: 

– Pmpc – probabilitatea existenţei unui management 

performant al calităţii; 

– Pmppi – probabilitatea existenţei unui management 

performant al proprietăţii intelectuale; 

– Pnrm – probabilitatea ca noţiunea de risc în marketing 

să fie înţeleasă; 

– Paca – probabilitatea existenţei unei atitudini 

CORECTE a angajaţilor faţă de drepturile altor 

persoane; 

– Pacf – probabilitatea existenţei unei atitudini 

CORECTE a firmei angajatoare faţă de drepturile 

angajaţilor; 

– Pcve – probabilitatea existenţei unui control vamal 

eficient în proprietate intelectuală; 

– Plegef – probabilitatea existenţei unei legislaţii 

eficiente în PI; 

– Pacp – probabilitatea existenţei unei atitudini corecte a 

persoanelor faţă de PI; 

– Prcinst – probabilitatea rezolvării corecte de către 

instanţe (organe de cercetare penală, procuratură, 

instanţe de judecată) a proceselor în încălcarea 

drepturilor de proprietate intelectuală, atunci 

Probabilitatea ca autorul sau titularul de drepturi să îşi 

recupereze corect drepturile este: 

 

= × × × × ×

× × ×

rez mpc mppi nrm aca acf cve

legef acp rcinst

P P P P P P P

P P P
 (2) 

  

Evaluarea incorectă a drepturilor reprezintă, în fapt, 

Probabilitatea de risc. 

 

 Prisc = 1 – Prez   (3) 

 

Probabilitatea de risc în managementul proprietăţii 

intelectuale mai comportă încă o componentă: diferenţa de 

percepţie asupra PI între inginer şi economist. Şi aceasta 

este cu atât mai mare, cu cât cei doi sunt mai departe de 

fabricarea produsului protejabil.  

Este, aici, rolul esenţial al managerului de societate 

productivă în a conştientiza şi apropia cele două servicii. 

În aceeaşi măsură este evident motivul pentru care 

excepţionali directori tehnici au devenit manageri generali 

incompetenţi (Principiul lui Peter, confirmat). 

În legătură cu Managementul Proprietăţii Intelectuale, 

putem să îl definim ca pe o activitate de protejare şi 

evaluare permanentă a rezultatelor Managementului 

Calităţii, prin soluţii tehnice şi/sau economice, ce ţin direct 

sau indirect de produs, folosind pârghii legale, într-un 
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mediu de risc permanent, având ca factor perturbator 

activ, omul. 

Soluţiile de protejare tehnice şi economice legale, ce 

ţin direct de produs sunt: forme specifice dreptului de 

autor (efectul direct al legii, publicitate, contract de 

muncă, contract de editare, contract de mentenanţă / 

service, licenţă, cesiune etc.), brevetul de invenţie, 

certificatul de desen – model industrial, certificatul de 

topografie de circuit integrat, prevederi specifice ale 

legislaţiei concurenţei neloiale etc. 

Soluţiile de protejare tehnice şi economice legale, ce 

ţin indirect de produs, sunt: certificatul de marcă, numele 

comercial, contracte, prevederi specifice ale legislaţiei 

concurenţei neloiale, legea concurenţei, actele normative 

referitoare la protecţia consumatorului, legislaţia vamală etc. 

Relaţia de incluziune este următoarea: 

 

Managementul proprietăţii intelectuale   

 Managementul calităţii  (4) 

 

sau 

 

Manag. Propriet. Intel. = f(Manag. Calităţii, Legile Propr.  

 Intel., etică)  (5) 

 

deoarece, în mod evident, în evoluţia unui produs, plusul 

de valoare real este dat de creşterea calităţii, ce implică 

cheltuirea unei valori, a unui efort material sau imaterial – 

posibil de cuantificat în sume de bani. La plusul de valoare 

real se poate adăuga plusul de valoare dat de specularea 

pieţei (cerere mare, vechime, prestigiu etc.). 

Realitatea ne arată că, la acest moment, managementul 

calităţii este clar structurat, spre deosebire de managementul 

proprietăţii intelectuale - PI, care încă este în stadiul de 

structură semidisparată. Doar formula finală a unei 

evaluări de active intangibile, care însumează fiecare 

intangibil, poate da imaginea unui management al PI, atâta 

vreme cât specialistul în nemateriale (intangibile) oferă 

două, uneori mai multe valori, care pot reprezenta tot 

atâtea strategii pe termen scurt sau mediu. 

Pe parcursul unui curs de şcoală doctorală având ca 

temă „legislaţie şi etică în cercetarea ştiinţifică”, la care 

studenţii erau licenţiaţi din diverse domenii, printre care 

ingineri şi economişti, studiind legislaţia concurenţei 

neloiale, s-au evidenţiat în mod pregnant două opinii: 

– prima, aceea a inginerilor, susţinea chiar în amănunt 

prevederile art. 4. din Legea nr. 298 din 7 iunie 2001 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 

privind combaterea concurenţei neloiale (a se vedea 

Anexa 1 şi Anexa 2), manifestând indignare la 

explicarea abrogării art.4,e) din Legea nr. 11 din  

29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei 

neloiale („Constituie contravenţie: … încheierea de 

contracte prin care cumpărătorul ar urma să 

primească un premiu, care depinde exclusiv de o 

tragere la sorţi sau de hazard”…); 

– a doua, aceea a economiştilor, susţinea faptul că 

aceste prevederi nu numai că îngrădesc diseminarea 

produsului, dar susţinea în mod incorect, nelimitat, 

necesitatea ca gândirea umană stimulată de atmosfera 

de lucru să nu mai fie privată, deoarece opreşte 

dezvoltarea societăţii. 

Evident, actul creativ nu a fost pus în discuţie de către 

economişti. Dar, nici factorul economic – profitul din 

vânzare în timp optim – de către ingineri...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Subiecte relaţionale lacunare (inginerie vs.  

studii economice). 

A fost nevoie să argumentăm noţiunea de drept 

exclusiv de exploatare a proprietăţii intelectuale şi să 

arătăm că, exceptând marca („intangibil de marketing” !!!) 

– ce se poate reînnoi la infinit, toate celelalte intangibile, 

dar mai cu seamă invenţiile, designul industrial şi 

topografia de circuit integrat („intangibile de tehnologie”) 

au timp limitat de protecţie de la 5 la 15 ani, perioadă ce 

este dată de plata – pentru mulţi, prohibitivă – taxelor 

anuale de menţinere în vigoare. 

Cu alte cuvinte, LEGISLAŢIA INTERNAŢIONALĂ 

PROTEJEAZĂ MAI MULT ACTUL COMERCIAL 

DECÂT ACTUL CREATIV INDUSTRIAL TEHNIC. 

În încheiere, doresc să punctez câteva idei pe care le 

consider deosebit de importante:  

1. Neutilizarea unui drept exclusiv de exploatare poate 

duce, după o perioadă de timp, la posibilitatea decăderii 

din drepturi. 

Subiecte relaţionale lacunare 

(inginerie vs. studii economice): 

a) Responsabilitate etică vs. 
Responsabilitate profesională 

b) Responsabilitate (socială, 
comercială, profesională) vs.   
    Comportament (social, comercial, 
profesional) 
c) Profesionalism vs. Rolul de angajat 
d) Tratarea separată şi profundă a 
următoarelor noţiuni: 

Responsabilitate = obligaţia 
de a da socoteală 

Comportament = modalitate 
de a acţiona în anumite împrejurări sau 
situaţii, exteriorizarea vieţii psihice. 
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2. Tot astfel, folosirea unei mărci, fără acordul 

titularului, mai mult de cinci ani, duce la acordarea, prin 

efectul legii, a unei licenţe tacite. 

3. Câteva subiecte relaţionale vor trebui tratate în mod 

deosebit la nivel universitar, deoarece se remarcă o lacună 

de esenţă la ambele specialităţi (inginerie – studii 

economice): 

a) Responsabilitate etică vs. Responsabilitate 

profesională. 

b) Responsabilitate (socială, comercială, profesională) 

vs. Comportament (social, comercial, profesional). 

c) Profesionalism vs. Rolul de angajat. 

d) Tratarea separată şi profundă a următoarelor noţiuni: 

Responsabilitate = obligaţia de a da socoteală. 

Comportament = modalitate de a acţiona în anumite 

împrejurări sau situaţii, exteriorizarea vieţii psihice. 

Specialitatea „inginerie economică” poate integra 

organic noţiunile de mai sus. Însă, cred că ea ar trebui să 

se transforme într-o materie din programa universitară 

nelipsită în ambele facultăţi, ca o realitate obiectivă în care 

legea care protejează creativitatea – fie ea inginerească sau 

economică – a pătruns adânc, cu implicaţii uriaşe, în viaţa 

socială. 
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