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1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI CANDIDAT  
1.1. Nume: DINCĂ 
1.2. Prenume: RĂZVAN 
1.3. Anul naşterii: 1976 
1.4. Gradul didactic: Lector universitar 
1.5. Doctor din anul: 2008 
1.6. Locul de muncă actual: Universitatea din Bucureşti 
1.7. Telefon: 0721753043 
1.8. E-mail: razvandinca2004@yahoo.com 

 
2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
Contractele civile speciale în lumina Noului Cod Civil 

 
3. TERMENI CHEIE (maxim 5 termeni) 

1. Noul Cod civil 
2. vânzare 
3. locaţiune 
4. mandat 
5. împrumut 

 
4. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2 pagini) 
Prin Legea nr. 287/2009 privind codul civil s-a adoptat un nou cod civil. potrivit 
art. 2664 din legea amintită, noul cod civil va intra în vigoare la data stabilită prin 
legea de aplicare. acelaşi articol prevede că proiectul legii de aplicare a codului 
civil va fi supus spre aprobare Parlamentului în termen de 12 luni de la data 
intrării în vigoare a legii. 
În consecinţă, în următorii ani, Codul Civil de la 1864 va fi abrogat fiind înlocuit 
cu Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009. 
Acest nou Cod are ca efect restructurarea din temelii ale tuturor materiilor 
fundamentale ale dreptului privat. De aceea, în următorii ani, revine cercetătorilor 
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în domeniul dreptului să furnizeze soluţiile corecte ştiinţific de interpretare şi 
aplicare a noului cod, în scopul cristalizării cât mai rapide a unei practici judiciare 
coerente. Fără o asemenea practică şi fără interpretarea coerentă a legii care să-i 
asigure previzibilitatea, dreptul nu îşi poate atinge obiectivele de coeziune socială 
pe care le are dintotdeauna, iar securitatea juridică, statică şi dinamică a circuitului 
valorilor economice precum şi protecţia celorlalte valori sociale ar rămâne nişte 
deziderate fără acoperire concretă.  
În domeniul jurisprudenţei civile, marea majoritate  a practicii judiciare şi a 
practicii juridice în general implică aprecieri juridice cu privire la materia 
contractelor speciale. Noul Cod Civil îşi propune o remodelare completă a acestei 
materii, supunând unei noi reglementări toate contractele civile speciale şi 
extinzând domeniul lor de aplicaţie şi la sfera rezervată până în prezent 
contractelor speciale comerciale. Cum această modificare este însoţită şi de 
schimbări fundamentale în materii conexe, cum ar fi dreptul bunurilor, teoria 
generală a obligaţiilor sau dreptul succesoral, este evident că se impune o 
reevaluare completă a materiei contractelor speciale şi că necesitatea sa atinge nu 
numai nevoile studenţilor de a avea un curs universitar actualizat, ci şi nevoia 
practicienilor şi a cercetătorilor domeniului de a se raporta la una sau mai multe 
prezentări doctrinare pertinente şi cuprinzătoare ale problemelor juridice ale 
materiei.  
În acest scop, proiectul de cercetare propus îşi propune să realizeze o prezentare 
monografică a materiei contractelor civile speciale în lumina noului Cod civil sub 
forma unui curs universitar. Obiectul de studiu al acestui curs va cuprinde: 

- Contractul de vânzare 
- Contractul de schimb 
- Contractul de locaţiune 
- Contractul de antrepriză 
- Contractul de mandat 
- Contractul de depozit 
- Contractul de împrumut 
- Contractul de rentă viageră 
- Contractul de întreţinere 
- Jocul şi pariul 
- Contractul de tranzacţie 
- Contractul de societate civilă 
- Contractul de donaţie 

Celor mai sensibile probleme sub aspectul noutăţii reglementării şi aplicabilităţii 
sale practice li se vor rezerva studii distincte care vor fi publicate în literatura de 
specialitate pe parcursul implementării proiectului.  
Cu acest conţinut, proiectul se încadrează în Direcţia II a POS-DRU - cercetări 
socio-economice şi umaniste. 
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5. DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ A PROIECTULUI (maxim 12 pagini) 
 
5.1. SCOPUL PRINCIPAL URMĂRIT 
Clarificarea modificărilor aduse de Noul Cod Civil în materia contractelor civile 
speciale în scopul interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor acestuia, printr-un 
curs universitar adresat studenţilor, cercetătorilor şi practicienilor 

 
5.2. IMPORTANŢA ŞI RELEVANŢA CONŢINUTULUI ŞTIINŢIFIC  
Se va specifica stadiul actual în domeniu, probleme rămase nerezolvate relevante pentru tema 
proiectului. Se va descrie motivaţia proiectului şi gradul de interdisciplinaritate (dacă este cazul). 
 
Până în prezent nu există o lucrare care să evalueze din punctul de vedere al 
ştiinţei juridice ansamblul modificărilor aduse regimului juridic al contractelor 
civile speciale prin noul Cod civil.  
In abordarea acestei probleme este necesar un efort amplu şi temeinic care să 
sintetizeze într-o manieră sistematică modificările aduse de noul cod civil, 
elementele de drept comparat şi de interpretare teleologică care servesc 
interpretării şi aplicării noului Cod civil, aspectele de doctrina si jurisprudenţă 
care îşi vor păstra relevanţa şi sub imperiul noului Cod civil. 
Subsemnatul este titular al unui curs de licenţă de dreptul contractelor civile 
speciale şi al unui curs de master de contracte translative de proprietate în cadrul 
Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti. Este necesară susţinerea acestui 
curs cu un material scris sistematic şi cuprinzător, în beneficiul studenţilor şi al 
nivelului general de performanţă pedagogică în cadrul Facultăţii de drept al 
universităţii din Bucureşti. 
Dată fiind noutatea reglementării tratate şi importanţa sa socială fundamentală, 
acest curs se va adresa însă în general specialiştilor, cercetătorilor, practicienilor   

 
5.3. OBIECTIVELE, METODOLOGIA ŞI REZULTATELE 
PRECONIZATE ALE CERCETĂRII 
Se vor detalia obiectivele proiectului, modul de îndeplinire a acestora şi rezultatele preconizate.  
Se vor specifica contribuţiile cuantificabile ale proiectului. 
  
Obiective 

- redactarea unei monografii/curs universitar rezervate regimului juridic al 
contractelor civile speciale în noul cod civil 

- redactarea a trei articole de specialitate şi prezentarea unei comunicări 
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ştiinţifice privind probleme legate de materia cercetării 
Metodologie 

- cercetarea stadiului actual al legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei în materia 
contractelor speciale 

- identificarea modificărilor impuse acestui stadiu de adoptarea noului cod 
civil 

- identificarea raţiunilor care au determinat modificările aduse de noul Cod 
civil, în scopul corectei lor interpretări şi aplicări 

- identificarea problemelor de drept tranzitoriu 
- identificarea conexiunilor noului Cod Civil cu legislaţia specială  
- identificarea aspectelor de doctrină şi jurisprudenţă care îşi păstrează 

aplicabilitatea şi în noul Cod civil 
- redactarea unei analize întemeiate pe elementele astfel identificate în 

privinţa următoarelor contracte speciale 
- Contractul de vânzare 
- Contractul de schimb 
- Contractul de locaţiune 
- Contractul de antrepriză 
- Contractul de mandat 
- Contractul de depozit 
- Contractul de împrumut 
- Contractul de rentă viageră 
- Contractul de întreţinere 
- Jocul şi pariul 
- Contractul de tranzacţie 
- Contractul de societate civilă 
- Contractul de donaţie 

- în toate aceste etape, se vor folosi metodele interpretării juridice (literală, 
logică, inductivă, deductivă, gramaticală, istorică, teleologică, comparativă, 
analogică etc) 

Rezultate: atingerea obiectivelor menţionate 
Evaluarea rezultatelor: se poate realiza pe baza  publicării lucrărilor de cercetare 
menţionate ca obiective, care reprezintă în consecinţă contribuţii cuantificabile a 
proiectului (în funcţie de nivelul ştiinţific al editurilor sau revistelor în care se va 
face publicarea, numărul citărilor în literatura de specialitate, distincţiile obţinute 
de lucrările publicate etc). 
 

 
5.4. GRADUL DE ORIGINALITATE/INOVARE ŞI IMPACTUL 
PRECONIZAT AL PROIECTULUI 
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Se va specifica gradul de originalitate şi complexitate a metodelor şi soluţiilor propuse raportate 
la realizările recente în domeniu. Se va detalia impactul contribuţiilor proiectului. 
 
Folosindu-se doctrina şi jurisprudenţa dezvoltate sub imperiul Codului civil în 
vigoare, dreptul comparat aplicabil în ţările din a căror reglementare se inspiră 
noul Cod civil, precum şi raţiunea acestei reglementări astfel cum aceasta rezultă 
din lucrările pregătitoare ale codului, proiectul îşi propune să furnizeze   una din 
primele abordări complete ale materiei contractelor speciale, astfel cum este 
aceasta reglementată în noul cod. 
Pe lângă instrumentele curente ale cercetării juridice, autorul va folosi experienţa 
sa acumulată în cadrul comisiilor tehnice de redactare a amendamentelor la 
Proiectul noului Cod civil şi de redactare a proiectului Legii pentru aplicarea 
Codului Civil, astfel încât interpretările şi soluţiile oferite să fie cât mai apropiate 
cu putinţă de voinţa legiuitorului. 
Având în vedere că marea majoritate  a jurisprudenţei civile implică aprecieri 
juridice cu privire la materia contractelor speciale şi având în vedere că noul Cod 
Civil îşi propune o remodelare completă a acestei materii, contribuţia uneia dintre 
primele cercetări destinate impactului noii reglementări ar trebui să fie dintre cele 
mai importante, atât pentru cercetarea ştiinţifică a dreptului privat cât şi din 
punctul de vedere al practicii juridice.  
În plus rezultatul implementării proiectului va constitui material de studiu pentru 
cursul de Drept civil, contracte speciale, pentru cel de Drept civil, contracte 
speciale şi succesiuni şi pentru cel de Drept civil, Contracte translative de 
drepturi la Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti. 

 
5.5. PLANUL DE LUCRU 
  
AN OBIECTIVE ACTIVITĂŢI REZULTATE 

I 1 Identificarea 
diferenţelor dintre 
reglementarea în vigoare 
şi reglementarea 
propusă de noul cod 
civil în domeniul 
contractelor civile 
speciale 

- cercetare 
documentară privind 
textele noului cod 
civil, sursele de 
inspiraţie şi dreptul 
comparat 

- cercetare 
documentară privind 
legislaţia civilă în 
vigoare, doctrina şi 
jurisprudenţa 

- Stabilirea planului 
cursului universitar 
privind Contractele 
civile speciale 
potrivit noului Cod 
civil   
- Rapoarte periodice 
privind evoluţia 
activităţii 
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aplicabile în domeniul 
contractelor speciale 

- redactarea 
planului cursului 

2 Identificarea impactului 
noului cod civil în 
privinţa legislaţiei 
speciale incidente în 
materia contractelor 
speciale, a problemelor 
de drept tranzitoriu şi a 
acelor dezvoltări ale 
doctrinei şi 
jurisprudenţei elaborate 
pe baza legislaţiei în 
vigoare care pot fi 
aplicate şi sub imperiul 
noii reglementări 

- cercetare 
documentară privind 
textele noului cod 
civil, sursele de 
inspiraţie şi dreptul 
comparat 

- cercetare 
documentară privind 
legislaţia civilă în 
vigoare, doctrina şi 
jurisprudenţa 
aplicabile în domeniul 
contractelor speciale 

- redactarea 
planului dezvoltat al 
cursului 

- Stabilirea planului 
dezvoltat al cursului 
- Rapoarte periodice 
privind evoluţia 
activităţii 

II 1 Analiza detaliată a 
impactului noului cod 
civil în materia 
contractului de vânzare 
şi a contractului de 
schimb 

- cercetare 
documentară privind 
textele noului cod 
civil, sursele de 
inspiraţie şi dreptul 
comparat 

- cercetare 
documentară privind 
legislaţia civilă în 
vigoare, doctrina şi 
jurisprudenţa 
aplicabile în domeniul 
contractelor speciale 
menţionate  
- redactarea titlurilor 
din curs rezervate 
contractului de 
vânzare şi 
contractului de 

- Finalizarea titlurilor 
din curs rezervate 
contractului de 
vânzare şi 
contractului de 
schimb  
- Finalizarea unui 
articol de specialitate 
în această materie 
- Rapoarte periodice 
privind evoluţia 
activităţii 
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schimb 
2 Analiza detaliată a 

impactului noului cod 
civil în materia 
contractului de 
locaţiune, contractului 
de antrepriza, 
contractului de mandat, 
contractului de depozit 

- cercetare 
documentară privind 
textele noului cod 
civil, sursele de 
inspiraţie şi dreptul 
comparat 

- cercetare 
documentară privind 
legislaţia civilă în 
vigoare, doctrina şi 
jurisprudenţa 
aplicabile în domeniul 
contractelor speciale 
menţionate  
- redactarea titlurilor 
din curs rezervate 
contractului de 
locaţiune, contractului 
de antrepriza, 
contractului de 
mandat, contractului 
de depozit 

- Finalizarea titlurilor 
din curs rezervate 
contractului de 
locaţiune, 
contractului de 
antrepriza, 
contractului de 
mandat, contractului 
de depozit 
- Finalizarea unui 
articol de specialitate 
în această materie 
- Rapoarte periodice 
privind evoluţia 
activităţii 

III 1 Analiza detaliată a 
impactului noului cod 
civil în materia 
contractului de 
împrumut, contractului 
de rentă viageră, 
contractului de 
întreţinere, jocului şi 
pariului, contractului de 
tranzacţie 

- cercetare 
documentară privind 
textele noului cod 
civil, sursele de 
inspiraţie şi dreptul 
comparat 

- cercetare 
documentară privind 
legislaţia civilă în 
vigoare, doctrina şi 
jurisprudenţa 
aplicabile în domeniul 
contractelor speciale 
menţionate  
- redactarea titlurilor 
din curs rezervate 

- Finalizarea titlurilor 
din curs rezervate 
contractului de 
împrumut, 
contractului de rentă 
viageră, contractului 
de întreţinere, jocului 
şi pariului, 
contractului de 
tranzacţie 
- Finalizarea unui 
articol de specialitate 
în această materie 
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contractului de 
împrumut, 
contractului de rentă 
viageră, contractului 
de întreţinere, jocului 
şi pariului, 
contractului de 
tranzacţie 

2 - Analiza detaliată a 
impactului noului cod 
civil în materia 
contractului de societate 
civilă şi în materia 
contractului de donaţie 
- Finalizarea cursului 

- cercetare 
documentară privind 
textele noului cod 
civil, sursele de 
inspiraţie şi dreptul 
comparat 

- cercetare 
documentară privind 
legislaţia civilă în 
vigoare, doctrina şi 
jurisprudenţa 
aplicabile în domeniul 
contractelor speciale 
menţionate  
- redactarea titlurilor 
din curs rezervate 
contractului de 
societate civilă şi în 
materia contractului 
de donaţie  
- Revizuirea şi 
actualizarea întregului 
material, 
implementarea celor 
mai recente deyvoltări 
ale doctrinei şi 
jurisprudenţei în 
vederea finalizării 
cursului. 

- Finalizarea titlurilor 
din curs rezervate 
contractului de 
societate civilă şi în 
materia contractului 
de donaţie. 
- Prezentarea unei 
comunicări ştiinţifice 
dintr-o materie tratată 
în oricare dintre 
etapele anterioare 
- Finalizarea cursului 
şi înaintarea lui spre 
publicare. 
 

 
6. REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT (maxim 3 pagini) 
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Teza de doctorat susţinută în anul 2008 la Facultatea de drept a Universităţii din 
Bucureşti şi încununată cu calificativul foarte bine şi distincţia summa cum laude reprezintă 
prima tratare monografică a protecţiei secretului comercial în literatura juridică română. Pe baza 
cercetării întreprinse pentru realizarea tezei, autorul a publicat o carte şi mai multe articole în 
reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. 

Primul titlu al tezei este consacrat conceptului juridic de secret comercial (p. 25-69) 
Secretul comercial se defineşte ca o informaţie care are caracter confidenţial, caracter pe care 
deţinătorul a luat măsurile rezonabil necesare pentru a-l păstra şi din care informaţia în cauză îşi 
extrage valoarea economică. Întrucât se află printre cei puţini care stăpânesc informaţia 
deţinătorului  secretul comercial are un avantaj asupra celor care nu-l cunosc întrucât pe baza 
acestei informaţii poate face ceva ce alţii nu pot face, ori poate face ceva mai bine, mai repede 
ori  mai ieftin decât ceilalţi. 

Din dispoziţiile Legii nr. 298/2001 se deduce că această valoare economică nu este 
protejată prin intermediul unui drept subiectiv. Nu orice dobândire, folosire sau divulgare de 
către terţi a informaţiilor protejate ca secrete comerciale este ilicită în sine, ci numai acele acte 
care vizează sunt ilicite datorită mijloacelor prin care secretul comercial a fost ieşit de sub 
controlul deţinătorului legitim.  În consecinţă, aceeaşi informaţie obţinută prin cercetare proprie 
ori prin inginerie inversă poate fi folosită în mod liber, ceea ce este esenţial din perspectiva 
funcţiunii economice a secretelor comerciale întrucât se asigură astfel prezervarea unui mediu 
tehnologic competitiv.  

Secretul comercial este ocrotit numai prin intermediul protecţiei juridice indirecte a 
intereselor legitime ale deţinătorului de a exploata informaţia în regim de secret. (p. 77-123). 
Spre deosebire de protecţia directă, ce se asigură prin intermediul dreptului subiectiv, care 
reprezintă o prerogativă condiţionată şi determinată, protecţia indirectă se realizează prin 
intermediul obligaţiei generale şi abstracte de a nu vătăma pe altul, obligaţie care stabileşte 
limitele între sferele de libertate individuală în virtutea căreia fiecare subiect de drept îşi poate 
urmări propriile interese legitime.  

Numai unele drepturi subiective comportă un raport juridic intern opus unui subiect 
pasiv determinat. Aceste drepturi subiective reprezintă intruziuni în libertatea subiectului pasiv 
determinat, intruziuni admise de dreptul obiectiv fie în virtutea manifestării de voinţă a acestui 
subiect care este ea însăşi o manifestare a libertăţii, fie ca sancţiune în cadrul unui raport juridic 
de răspundere în care subiectul pasiv trebuie să repare consecinţele unei atingeri aduse anterior 
libertăţii ori drepturilor subiectului activ. În primul caz, subiectul pasiv răspunde contractual; în 
cel de-al doilea caz răspunde delictual.  

Atât dreptul subiectiv cât şi libertatea individuală comportă însă un raport juridic extern, 
întrucât sunt inviolabile în sensul că sunt garantate de dreptul obiectiv astfel încât nici un alt 
subiect de drept nu le poate aduce atingere. Inviolabilitatea este marca protecţiei juridice şi de 
aceea ea caracterizează atât protecţia directă, cât şi protecţia indirectă. Orice atingere adusă 
inviolabilităţii dă naştere unui raport juridic de răspundere în conţinutul căruia intră dreptul la 
acţiune în virtutea căruia titularul dreptului ori libertăţii lezate poate obţine din partea justiţiei 
condamnarea celui vinovat de încălcare la repararea prejudiciului cauzat. În cazul dreptului 
subiectiv, caracterul ilicit al faptei rezultă direct din atingerea adusă dreptului subiectiv; în cazul 
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libertăţii, pe lângă atingerea unui interes legitim trebuie stabilit că această atingere s-a efectuat 
prin încălcarea unei norme de drept obiectiv de determinare a limitelor dintre libertăţi. 

Întrucât secretul comercial este ocrotit numai prin intermediul libertăţii economice 
generale, interesele deţinătorului legitim legate de secretul comercial sunt protejate numai 
indirect, prin regulile răspunderii civile delictuale, fie că este vorba despre o răspundere civilă 
delictuală calificată, ca în cazul acţiunii în concurenţă neloială (p. 159-192), fie de răspunderea 
civilă delictuală de drept comun (p. 192-245). Fapta ilicită care generează raportul de 
răspundere prin atingerea intereselor legitime ale deţinătorului secretului comercial poate fi 
prevăzută în diferite legi speciale, poate consta în dobândirea secretului comercial prin 
înlăturarea ilicită a mijloacelor de secretizare folosite de deţinătorul legitim, ori în folosirea sau 
divulgarea informaţiei de către o altă persoană decât deţinătorul legitim care cunoaşte natura sa 
confidenţială.  

Această persoană, denumită deţinător cu titlu confidenţial al secretului comercial are 
îndatorirea generală şi abstractă de a nu vătăma pe altul, îndatorire care, în circumstanţele date, 
se concretizează într-o obligaţie de confidenţialitate faţă de deţinătorul legitim al secretului. 
Obligaţia menţionată nu are natură patrimonială. Ca simplă manifestare a îndatoririi generale de 
a nu vătăma pe altul, ea are natura unei limite dintre libertatea deţinătorului legitim de a-şi 
proteja informaţia de valoare economică în calitate de secret comercial şi libertatea deţinătorului 
cu titlu confidenţial de a comunica sau utiliza informaţiile pe care le cunoaşte. Întrucât este o 
limită a libertăţii, această obligaţie este intransmisibilă ca şi însăşi libertatea. În schimb, 
comunicarea secretului comercial poate conduce la multiplicarea pasivă sau activă a obligaţiei 
extra-contractuale de confidenţialitate întrucât presupune interacţiunea între sferele de libertate a 
tot mai multor subiecţi de drept.  

Obligaţia de confidenţialitate poate fi asumată însă şi prin contract, caz în care ea are 
natura patrimonială a unui drept de creanţă, intruziune asumată de debitor în libertatea sa de 
acţiune. Creanţa de confidenţialitate este intuitu personae din punct de vedere pasiv. Ea poate fi 
şi implicit atunci când la data încheierii contractului părţile au cunoscut natura şi obiectul 
informaţiilor a căror transmitere era presupusă de executarea contractului precum şi caracterul 
lor confidenţial. Dacă dobânditorul informaţiei a aflat despre caracterul confidenţial al acesteia 
ulterior încheierii contractului, atunci obligaţia se confidenţialitate se naşte din deţinerea 
informaţiei cu titlu confidenţial pe teren delictual şi numai în măsura în care executarea ei nu l-
ar împiedica pe dobânditor să utilizeze informaţia primită potrivit scopului pentru care a 
contractat şi care era cunoscut transmiţătorului la data încheierii contractului. 

Nefiind, în virtutea legii, obiectul apropriaţiunii prin intermediul drepturilor subiective 
patrimoniale, valoarea economică pe care o reprezintă secretul comercial nu este un bun (p. 135-
152). În consecinţă, această valoare economică nu se poate transmite prin succesiune ori prin 
acte translative între vii ori pentru cauză de moarte. Ea nu poate face obiectul unui contract de 
locaţiune sau garanţie, nu face parte din masa bunurilor falitului şi nu poate fi executată silit, 
putând intra în gajul general al creditorilor chirografari numai în cadrul fondului de comerţ care, 
în calitate de universalitate de fapt poate îngloba şi valori economice de fapt care nu sunt 
bunuri. 

Aceasta nu înseamnă că valoarea economică reprezentată de secretele comerciale nu 
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poate face obiectul comerţului juridic. (p. 326-415). Această valoare economică poate fi 
transferată prin intermediul contractelor care prevăd comunicarea şi uneori utilizarea ori 
autorizarea utilizării secretului comercial. Contractul tipic care permite acest efect este 
contractul de comunicare a secretului comercial, care întrucât presupune asumarea cu titlu 
oneros a unei obligaţii de a face are natura juridică a unui contract de antrepriză de lucrări. 

Efectele contractului de comunicare a secretului comercial pot fi grupate în trei categorii:  

 efecte esenţiale, fără de care contractul nu poate fi calificat drept contract de comunicare, 
este vorba despre obligaţia de comunicare a transmiţătorului şi obligaţia beneficiarului de a 
plăti remuneraţia 

 efecte tipice, care decurg, cu titlu supletiv, din specificul efectelor esenţiale şi, prin urmare, 
sunt de natura contractului de comunicare, şi anume obligaţia de garanţie a transmiţătorului 
şi obligaţiile de confidenţialitate ale ambelor părţi  

 efecte incidentale, pe care contractul de comunicare le generează numai dacă părţile le-au 
prevăzut expres sau dacă sunt prevăzute de legi speciale, şi anume obligaţia de celor părţi de 
a comunica perfecţionările, obligaţiile negative care le limitează folosinţa secretului 
transmis şi eventuala transmitere a dreptului de proprietate intelectuală ori a dreptului de a-l 
obţine. 

Acest ultim aspect incidental în obligaţia de comunicare a secretului comercial 
reprezintă un aspect al interferenţei dintre protecţia juridică indirectă a secretului comercial şi 
protecţia juridică directă pe care drepturile de proprietate intelectuală o asigură unora dintre 
informaţiile secrete cu caracter creativ. În cazul invenţiei (p. 248-305), tipologia acestei 
interferenţe comportă alternativa pe care titularul o are între cele două tipuri de protecţie, cumul 
lor succesiv ori orizontal, atunci când titularul de protecţie a optat în parte pentru brevetare ori 
chiar conflictul protecţiilor atunci când invenţia este exploatată în regim de secret comercial de 
către o altă persoană decât aceea care a solicitat brevetul.  

În cazul celorlalte creaţii industriale (p. 306-311), al căror aport tehnologic este mai 
redus şi care sunt net mai vulnerabile la procedeele de inginerie inversă, protecţia alternativă, 
cumulul orizontal şi protecţia conflictuală descresc în importanţă şi frecvenţă, în schimb 
cumulul succesiv comportă aspecte particulare care au fost analizate. 

În fine, opera literar-artistică este o modalitate prin care personalitatea autorului se 
comunică publicului. Aşadar, mai mult decât invenţia opera literar-artistică este destinată 
comunicării publice, iar prerogativele dreptului de autor sunt orientate către o asemenea 
comunicare. De aceea, protecţia prin secret a operei literar artistice este atipică deşi, de la 
crearea operei ea se cumulează în mod necesar cu protecţia conferită de dreptul de autor (p. 311-
325). 

Relaţia cu protecţia drepturilor de proprietate intelectuală nu reprezintă singurul tip de 
interacţiune pe care protecţia indirectă a secretului comercial îl poate avea cu protecţia directă 
conferită de alte drepturi subiective. Cum natura informaţiei de secret comercial se păstrează 
numai dacă deţinătorul a luat măsurile rezonabil necesare pentru a menţiona caracterul secretul 
secret al informaţiei, el este chemat să-şi protejeze exclusivitatea prin mijloace de fapt. Protecţia 
directă drepturilor subiective ale deţinătorului asupra acestor mijloace de fapt şi a creanţelor lui 
contractuale de confidenţialitate reprezintă o protecţie indirectă a secretului conservat prin 
asemenea mijloace sau contracte (p. 202-123). 
Sunt deci două trăsături care fac din secretul comercial o figură distinctă în peisajul dreptului: 
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pe de o parte, natura incorporală a unei valori economice, iar pe de altă parte, protecţia acestei 
valori prin intermediul unei libertăţi. Secretul comercial este o noţiune multiformă, a 
intervalului dintre banal şi inventiv, dintre secretul absolut şi cunoştinţele generale. În prudentul 
său efort de adaptare la obiectul reglementării, dreptul i-a oferit acestei valori de interval o 
protecţie juridică de interval. Protecţia indirectă nu are determinarea şi conturul net al 
drepturilor subiective dar nu are nici rigiditatea şi fermitatea caracterului lor exclusiv. Pe când 
drepturile subiective sunt exclusive, libertăţile sunt concurente. Terţii sunt liberi să acceadă la 
secret însă libertatea lor trebuie exercitată astfel încât să nu încalce libertatea deţinătorului. 
Secretul poate fi transmis şi dobândit, însă formele de realizare a circulaţiei sale au fluiditatea 
obligaţiilor contractuale şi poartă amprenta libertăţii părţilor de a contracta. Secretul comercial 
este aşadar  un domeniu al libertăţii reglementate juridic şi prin aceasta este o provocare şi 
pentru spiritul liber, şi pentru jurist. 
 

 
7. DOMENIUL ŞI SPECIALIZAREA ACTUALĂ A CERCETĂTORULUI 
CANDIDAT 
Drept civil. Dreptul proprietăţii intelectuale 
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