!"#$%&'(")*$("+'
#%*,*(-'%./#.0&"%."'-%.#&1%*+$%'
-.'#%$#%*.&"&.'*(&.+.0&1"+2'
3('!.#14+*0"'5$+-$,"6'7897

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Raport național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2012/
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova

Consiliul editorial: dr. Țîganaș Ion, Mogol Natalia
Redactor: Andriuță Victoria
Coperta, design, machetare: Bucuci Cristina

©AGEPI, 2013. – ISBN 978-9975-911-80-1.
2012. – 2013. – 65 p. – 600 ex. – ISBN 978-9975-911-81-8.
347.77(478)
R 25
Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1
MD-2024, Chișinău, Republica Moldova
tel.: (+373-22) 40-05-41; 40-05-92
fax: (+373-22) 44-01-19
e-mail: office@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md

Cuprins
Introducere........................................................................................................................................5
Scurt istoric privind contrafacerea și pirateria..........................................................................7
Impactul economic şi social.........................................................................................................10
Cadrul legal privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală...........................14
Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020..................17
Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală.......................................19
Sistemul național de asigurare a drepturilor de proprietate intelectuală ........................21
Asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră................................25
Asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă........................34

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina..............41
Campania publică de sensibilizare a consumatorilor............................................................44
Calendarul evenimentelor din 2012..........................................................................................51

Anexa 1. Extras din Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22 noiembrie 2012.......................................53

Anexa 2. Regulamentul de funcţionare al Observatorului respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, aprobat prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr.130 din 05.09.2011......59

Anexa 3. Ordinul interdepartamental al AGEPI, Serviciului Vamal, Ministerului
Afacerilor Interne, Procuraturii Generale „Cu privire la cooperarea în scopul creării Sistemului
Informaţional unic în domeniul proprietăţii intelectuale”.....................................................62

Anexa 4. Reprezentarea schematică preliminară a Sistemului Informaţional Unic privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală....................................................................65

3

Introducere
Deși nu mai sunt fenomene noi, contrafacerea și pirateria prezintă
o problemă de stringentă actualitate pentru economia contemporană.
În ultimele decenii, tot mai frecvent se fac auzite opinii, potrivit cărora,
aceste fenomene reprezintă un mare pericol pentru economia mondială, pentru
industrii și pentru consumatori. La fel, își fac auzită vocea cei care proclamă
inutilitatea luptei cu contrafacerea și pirateria, aceste fenomene fiind tratate
asemeni unor motoare ale progresului. Diverse opinii, diverse maniere de
abordare, însă un lucru este cert: tematica este una extrem de sensibilă și
controversată, care nu lasă pe nimeni indiferent. În acest raport nu ne
propunem decât să prezentăm fenomenele contrafacerii și pirateriei așa
cum sunt ele în realitate, lăsând la latitudinea cititorului să decidă la care
dintre aceste tabere se va alătura.
Prezenta lucrare este rezultatul efortului conjugat al mai multor
specialiști din domeniul asigurării drepturilor care activează în diverse
instituţii ale republicii, și reprezintă situaţia actuală a contrafacerii și
pirateriei în Republica Moldova.
Întrucât este o primă lucrare de acest gen elaborată la nivel de ţară,
ne-am propus nu doar să prezentăm datele statistice de care dispunem, ci
să oferim cititorului și o privire de ansamblu asupra istoricului, evoluţiei
și impactului pe care îl au contrafacerea și pirateria. De asemenea, în
lucrare vor fi trecute în revistă acţiunile întreprinse la nivel naţional, în
vederea sensibilizării consumatorilor, combaterii fenomenelor respective,
vor fi inserate și alte informaţii pe care le-am considerat concludente în
sensul prezentului raport.
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SCURT
ISTORIC
PRIVIND
CONTRAFA:;!;<'=>'
PIRATERIA

Contrafacerea este o atingere adusă titularului
unui drept de proprietate intelectuală (PI) prin fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie, fără permisiune, a unui obiect de proprietate intelectuală protejat sau prin utilizarea ilegală a unor semne distinctive
protejate cu intenţia de a înșela cumpărătorul prin
oferirea acestui produs drept unul original.

Pirateria este o încălcare deliberată a legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe constând în reproducerea și valorificarea neautorizată a produselor
purtătoare de astfel de drepturi.

În sensul Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de
comerţ (TRIPS) la care Republica Moldova este parte din 26.07.2001:
sintagma !"#$%&$'()*+,$-%#)&,./!"#$#%&#'()!*+'*#!%),-.,/0#1!/&20.$/3!'%4'0'5.0!0+,1!2',#!6+',*)!-),)!'.*+,/(',#!+!%',2)!"#!-'4,/2)!$'.!"#!2+%#,7!/"#&*/2)!2.!%',2'!
"#! -'4,/2)! $'.! "#! 2+%#,7! 8&,#9/$*,'*)! 3'0'4/0! 6#&*,.! %),-.,/0#! ,#$6#2*/3#1! $'.! 2',#! &.!
6+'*#!-/!"/$*/&$)!8&!'$6#2*#0#!$'0#!#$#&7/'0#!"#!'2#'$*)!%',2)!"#!-'4,/2)!$'.!"#!2+%#,71!:/!
2',#!6,/&!'2#'$*'!'".2#!'*/&9#,#!",#6*.,/0+,!*/*.0',.0./!%),2//!,#$6#2*/3#!8&!4'('!0#9/$0'7/#/!
7),//!"#!/%6+,*;!
sintagma !"#$%&$'(0'$-,()-$.(-1&)(-,'+2.$.(1$.0,&3&'(1.(-&,*$/ desemnea()!*+'*#!2+6//0#!-)2.*#!-),)!2+&$/%7)%<&*.0!"#7/&)*+,.0./!",#6*.0./!$'.!'0!.&#/!6#,$+'&#!
3'0'4/0!'.*+,/('*#!"#!2)*,#!'2#$*'!8&!7','!"#!6,+".27/#!:/!2',#!$.&*!-)2.*#!"/,#2*!$'.!/&"/,#2*!6#!4'('!.&./!',*/2+01!8&!2'(.,/0#!8&!2',#!,#'0/(',#'!'2#$*+,!2+6//!',!-/!2+&$*/*./*!+!
'*/&9#,#!'!",#6*.0./!"#!'.*+,!$'.!'!.&./!",#6*!2+&#=!8&!4'('!0#9/$0'7/#/!7),//!"#!/%6+,*>

Este greşit să se creadă că falsurile ţin doar de lumea contemporană. Contrafacerea şi pirateria
sunt fenomene care au apărut odată cu comerţul, pentru că mereu de-a lungul secolelor au existat doritori de a beneficia de reputaţia sau creaţia altuia. Drept mărturie, unul dintre cele mai
vechi exponate ale Muzeului contrafacerii din Paris: o amforă cu vin francez care datează din
jurul secolului I î.Hr. De remarcat că, la acel moment vinurile franceze erau mai puţin apreciate, fiind considerate inferioare vinurilor provenite din Grecia şi Italia. Astfel, amfora expusă la
Muzeul contrafacerii din Paris poartă fals însemne ce fac să se presupună că recipientul conţine
vin din sudul Italiei marcat Marcus Cassius Caius.
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G. Chiesi într-o lucrare de-a sa face referire la unele
cazuri de contrafacere a mărcii “FORTIS”, relatate de arheologi. În sec. II e.n., marca aparţinea unei fabrici de lămpi
situate între Padova şi Aquilina. La un moment dat, ea a fost
descoperită pe numeroase produse care proveneau din diferite
provincii ale imperiului. Contrafacerea a fost dovedită prin
folosirea unei tehnici diferite de fabricaţie şi a unui material
diferit.
Problema contrafacerii devine foarte acută în Evul mediu, când un editor preîntâmpina chiar în prefaţa la cartea sa
că semnul lui este foarte des copiat de către concurenţi.
O ordonanţă emisă în 1539 de către regele Franţei,
Francisc I, prevedea expres că mărcile trebuie să fie „diferite
unele de altele” pentru a nu se confunda cu altele folosite în
aceeaşi ramură de activitate.
În 16 mai 1544, printr-un edict semnat de Carol
Quintul, falsificatorul unei mărci era pedepsit cu tăierea
mâinii (mai târziu pedeapsa a fost înlocuită cu amendă şi, în
caz de recidivă, cu munca la galere).
Contrafacerea devine o afacere înfloritoare odată cu debutul revoluţiei industriale, perioadă în care se dezvoltă producţia în masă. Anume în această perioadă, produsele sunt
tot mai frecvent marcate în mod ilegal, miza fiind facilitarea
accesului pe piaţă a acestora, dar și obţinerea de supraprofituri
din punerea lor în circulaţie. Drept rezultat, în scurt timp, mai
multe ţări adoptă legi consacrate protecţiei mărcilor, printre
acestea fiind legea franceză din 23 iunie 1857, urmată de legea
engleză din 7 august 1862, legile SUA din 8 iulie 1870 și 14
august 1874, legea germană din noiembrie 1874, legea română din 15 aprilie 1879, legea rusă din 1896, în care sunt în
mod expres stipulate drepturile exclusive conferite de o marcă
și interzise copierea, imitarea neautorizată.
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Încă din 1256 Statutul
din Bologna stabilea o regulă:
,,nemo debeat simile signum
facere nec fieri facere, quod
aliquis alius de arte facit’’ –
nimeni să nu facă un semn
asemănător şi nici să nu pună
să se facă ceea ce altul face prin
meşteşugul său.

Din anul 1980, odată cu intensificarea schimburilor de bunuri la nivel internaţional, mai
ales între ţările din occident și cele în curs de dezvoltare, se observă o creștere dramatică a
cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Organizaţia Mondială a Vămilor susţine că cifrele referitoare la contrafaceri au evoluat
de la 5,5 miliarde de dolari în 1982 la peste 500 miliarde de dolari în 2005, care ar echivala cu
aproximativ 7% din comerţul mondial.
Evoluţiile deloc îmbucurătoare ale fenomenelor de contrafacere și piraterie înregistrate
la nivel internaţional în contextul globalizării comerţului au un impact negativ asupra dezvoltării economice a statelor, dar și asupra nivelului de trai al populaţiei.

9

>?#"0&1+'
.0$($?*0'
@*'/$0*"+

Contrafacerea şi pirateria sunt delicte care, pe
lângă latura morală a complicităţii la furt, aduc şi pagube
însemnate de natură socială şi economică, la nivel micro
şi macroeconomic. Efectele negative pe care le au contrafacerea şi pirateria se propagă în mai multe direcţii.
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Pentru că fabricanţii de produse contrafăcute/piratate nu suportă nici costuri asociate
activităţilor de creare a noilor produse sau achiziţionării de licenţe, nici cheltuieli ocazionate
de cercetări în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii, performanţelor şi competitivităţii
produsului, nici cheltuieli de publicitate, nu plătesc taxe şi impozite (de cele mai multe ori,
ei făcând parte din economia tenebră), nu au nici cheltuieli legate de controlul calităţii, de
asistenţă pentru clienţi, de oferire a garanţiei pentru produse însoţite cu toate facilităţile pe
care le presupune etc., aceştia îşi permit să furnizeze produsul la un preţ „fără concurenţă”,
mai atractiv pentru cumpărător, generând pe această cale o concurenţă neloială, agresivă şi, în
acelaşi timp, abuzivă. În aceste condiţii producătorul de produse autentice nu poate face faţă
situaţiei, riscând să ajungă în procedură de faliment. Deşi la prima vedere, pierderile realizate
de consumatorii şi producătorii oneşti par a fi unele cu caracter personal, de fapt acestea au un
impact profund asupra întregii societăţi şi a dezvoltării statului, în ansamblu.
K'!&/3#0.0!.&./!$*'*!#-#2*#0#!2+&*,'-'2#,//!:/!'0#!6/,'*#,/#/!$#!%'&/-#$*)!6,/&C
"/%/&.',#'! *'=#0+,! :/! /%6+(/*#0+,! "'*+,'*)! "#$2,#:*#,//! 3<&(),/0+,! 8&,#9/$*,'*#! "#!
6,+".2)*+,//!+&#:*/>!?+&2+%/*#&*1!6,+".$#0#!2+&*,'-)2.*#!:/!6/,'*'*#!$.&*!2+%#,2/'0/('*#!8&!
#2+&+%/'!$.4*#,'&)1!-),)!60'*'!.&+,!/%6+(/*#!:/!*'=#>!G$*-#01!$*'*.0!8&,#9/$*,#'()!+!$2)"#,#!
",'%'*/2)!'!3#&/*.,/0+,!0'!4.9#*1!2.!,#6#,2.$/.&/!9,'3#!'$.6,'!6+0/*/2/0+,!6,+%+3'*#!0'!&/3#0.0!
7),//1!"',!:/!'$.6,'!2'0/*)7//!$#,3/2//0+,!6.40/2#;
2,#:*#,#'!,'*#/!:+%'5.0./!D!,#".2#,#'!+,/!8&2#*',#'!'2*/3/*)7//!.&#/!8&*,#6,/&"#,/!8&$#'%&)!"/$6+&/4/0/(),/!%'$/3#1!/',!'2#$*#'!/%60/2)!+!2,#:*#,#!'!,'*#/!:+%'5.0./1!'!2@#0*./#0/0+,!
$.60/%#&*',#! 6#&*,.! 60'*'! '5.*+,.0./! "#! :+%'5! :/! -'3+,/(#'()! #=+".0! %'$/3! '0! 6#,$+'&#0+,!
'2*/3#!2)*,#!'0*#!7),/;!
6#,/20/*',#'!$/9.,'&7#/!6.40/2#!D!6,+".$#0#!2+&*,'-)2.*#!$.&*!-'4,/2'*#!-),)!,#$6#2*',#'!.&+,!&+,%#!$'&/*',#!#0#%#&*',#1!"#$#+,/!0'!6,+".2#,#'!'2#$*+,'!-//&"!.*/0/('*#!%'*#,//!
6,/%#!".4/+'$#>!L'0$.,/0#!&/2/!6#!"#6',*#!&.!$#!,/"/2)!0'!&/3#0.0!':*#6*),/0+,!2+&$.%'*+,/0+,1!
%'/!%.0*1!'2#$*#'!2+&$*/*./#!.&!,/$2!%'5+,!:/!+!'%#&/&7',#!,#'0)!0'!'",#$'!$#2.,/*)7//!:/!$)&)*)7//!6.40/2#;
"#20/&.0!#2+&+%/2!'0!7),//!D!+!7',)!6#!6/'7'!2),#/'!$.&*!2+%#,2/'0/('*#!6,+".$#!2+&*,'-)2.*#!:/!6/,'*'*#1!8&,#9/$*,#'()!6/#,"#,/!"#!3#&/*.,/!0'!4.9#*1!/&3#$*/7//!,'*'*#1!2,#:*#,/!'0#!
2@#0*./#0/0+,! 0'! 4.9#*.0! '$/9.,),/0+,! $+2/'0#1! -//&"! '-#2*'*! %#"/.0! 2+&2.,#&7/'0! :/! 8&2.,'5'*)!
#2+&+%/'!*#&#4,)>

99

În continuare, vom prezenta unele cifre care vin să
confirme efectele nefaste ale fenomenelor puse în discuţie.
8&!MNNO1!8&!PQ!'.!-+$*!2+&-/$2'*#!RNS!%0&!"#!6,+".$#!2+&*,'-)2.*#1!2##'!2#!,#6,#(/&*)!+!2,#:*#,#!2.!RMT!-'7)!
"#! '&.0! MNNS! $'.! 2.! 6#$*#! RNNNT! 8&! ,'6+,*! 2.! '&.0! RUUV!
W$.,$'C!PXHLGJY;
6+*,/3/*!.&+,!$*."//1!.&!#.,+!/&3#$*/*!'".2#!6#,$+'&#0+,!/%60/2'*#!8&!2+&*,'-'2#,/!6<&)!0'!RN!#.,+!3#&/*.,/1!2##'!
2#!8&$#'%&)!6,+-/*.,/!.,/':#!2#!&.!6+*!-/!2+&*,+0'*#!"#!$*'*;!
SMT!"/&!%#"/2'%#&*#0#!2+&*,'-)2.*#!"#6/$*'*#!&.!
2+&7/&! &/2/! +! $.4$*'&7)! '2*/3)1! MN1MT! 2+&7/&! '0*#! "+(#! '0#!
$.4$*'&7#0+,!'2*/3#!"#2<*!2#0#!"#20','*#1!MR1OT1!"/&!6,+".$#!
2+&7/&!/&9,#"/#&*#!9,#:/*#1!/',!!V1ZT!–!/%6.,/*)7/!:/!$.4$*'&7#!
&+2/3#!W$.,$'C![\IY;
MT!"/&!2#0#!M]!%/0/+'&#!"#!6/#$#!6#&*,.!'3/+'&#!
/&$*'0'*#!8&!-/#2',#!'&!8&!IPG!$.&*!2+&*,'-)2.*#!W$.,$'C!L#"#,'0!G3/'*/+&!G"%/&/$*,'*/+&Y;
"#!0'!Z!6<&)!0'!RN!T!"/&!6/#$#0#!'.*+!"#!$2@/%4!2+%#,2/'0/('*#!8&!P&/.&#'!Q.,+6#'&)!$.&*!2+&*,'-)2.*#!W$.,$'C!
PXHLGJY;
'6,+'6#!VT!"/&!',*/2+0#0#!2+&-/$2'*#!8&!PQ!8&!'&.0!
MNNO! 2+&$*/*./#! /%/*'7//! '0#! .&+,! %),2/! "#! 0.=! "#! *#=*/0#! :/!
'22#$+,//!"#!%+");
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Un studiu efectuat în
Statele Unite a arătat că, prin
comerţul cu produse contrafăcute, în anul 2005 s-a înregistrat
o pierdere de circa 750.000 de
locuri de muncă, iar dacă, spre
exemplu, pirateria în domeniul
software s-ar reduce cu cel puţin
10%, acest lucru ar avea ca efect
crearea a 2,4 milioane de locuri
de muncă și o creștere economică
de 400 miliarde de dolari la nivel
mondial.
Un alt studiu realizat în
1995 de Organizaţia Mondială
a Sănătăţii în Haiti relevă un
număr de aproximativ 100 copii afectaţi de insuficienţă renală ca urmare a ingestiei siropului
de tuse care conţinea glicerină și
dietilen glicol. În același an, în
Niger, unde a izbucnit o epidemie de meningită, peste 50.000
de persoane au fost vaccinate cu
medicamente contrafăcute, fapt
care a provocat 2.500 de decese.
În China, în cursul anului 2001,
au fost înregistrate 192.000 de
decese cauzate de administrarea
unor medicamente contrafăcute.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a estimat deopotrivă că din
cauza administrării unor medicamente contra malariei contrafăcute, anual se înregistrează
200.000 de decese.

Cifrele prezentate atestă foarte concludent că pirateria şi contrafacerea nu se limitează
doar la anumite zone, ţări, regiuni, acestea nu sunt determinate doar de nivelul de dezvoltare
a pieţei. Fenomenele vizate prejudiciază nu doar economiile emergente, ci şi marile puteri
economice ale lumii. Orice consumator poate fi afectat de efectele contrafacerii şi pirateriei,
indiferent de naţionalitate, statut social, vârstă sau sex. Dar de ce totuşi în unele ţări se reuşeşte
menţinerea acestora la un nivel redus, iar în altele nu?
Referindu-ne la Republica Moldova, putem afirma cu certitudine că pirateria și contrafacerea, la fel ca și în alte state, apar, în primul rând, din dorinţa unor persoane de a profita nemeritat pe seama reputaţiei sau a creaţiei străine. Amploarea acestor fenomene la noi în țară este
determinată însă de factori mult mai complecși și rezultă, înainte de toate, din lipsa culturii de
consum. O altă cauză ar fi resemnarea consumatorului, mărginită uneori cu ignoranţa acestuia.
În plus, atunci când procură un produs contrafăcut, mai ieftin decât cel original, consumatorul
moldovean deseori consideră că face o “achiziţie isteaţă”. Ba mai mult, uneori acesta se simte
mândru că a reușit să înșele titularul de drepturi care, în percepţia sa, “și așa e prea bogat”.
Un alt motiv al nivelului înalt de contrafacere și piraterie în Republica Moldova constă
în faptul că aceste delicte nu sunt percepute ca atare nici de consumator, nici de ofertant, iar în
unele cazuri nici de autorităţile abilitate cu funcţii de control și de asigurare a drepturilor. Astfel, după 7 ani de la introducerea răspunderii penale sub formă de privațiune de libertate pentru
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, în Republica Moldova această pedeapsă nu a
fost niciodată aplicată persoanelor implicate în schemele de contrafacere și piratare.
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O componentă fundamentală a unui sistem de protecţie a proprietăţi intelectuale o constituie garantarea
drepturilor, statul fiind obligat să ofere cetăţenilor săi un
mediu de activitate corect și echitabil care să asigure echilibrul între protecţia obiectelor de proprietate intelectuală și
accesul publicului larg la aceste obiecte.
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Republica Moldova nu este o excepţie în acest sens,
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intelectuale un cadru legal modern și echilibrat.
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Legislaţia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale a cunoscut o dezvoltare continuă,
în paralel cu integrarea ţării în sistemul economic mondial. Astfel, aderarea Republicii Moldova
la Organizaţia Mondială a Comerţului în anul 2001, a fost precedată de modificarea, în perioada
1997-2000, a legilor cu privire la protecţia obiectelor de proprietate intelectuală (invenţii, soiuri
de plante, design industrial, mărci și denumiri de origine, topografii ale circuitelor integrate,
dreptul de autor și drepturile conexe), în scopul conformării acestora cerinţelor impuse de Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS).
În același context, între anii 2005 și 2007, a fost adoptată o serie de amendamente la Codul
penal și Codul contravențional, prin care au fost prevăzute sancţiuni pentru cazurile de încălcare
a drepturilor de PI.
Evoluţia Republicii Moldova pe calea integrării europene a determinat armonizarea legislaţiei din domeniul proprietăţii intelectuale cu acquis-ul comunitar, în scopul asigurării unui nivel
de protecţie și de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală echivalent celui existent în
Uniunea Europeană și în conformitate cu angajamentul asumat de ţara noastră în temeiul art.49
al Acordului de Parteneriat și Cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
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Astfel, în perioada 2007-2010 întregul cadru legislativ ce ţine de domeniul PI a fost
revizuit, fiind adoptate, în redacţie nouă, 6 legi speciale armonizate cu legislaţia Uniunii
Europene, ce reglementează protecţia obiectelor de proprietate industrială şi a operelor
protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe.
De menţionat că, în legile de specialitate din domeniul proprietăţii intelectuale a fost
implementată Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29
aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Intrarea în vigoare a noilor legi a atras o serie de acţiuni menite să asigure punerea
actualei legislaţii în concordanţă cu prevederile legilor menţionate, precum şi aplicarea lor
eficientă.
În procesul de elaborare a cadrului legal în domeniul proprietăţii intelectuale, accentul
a fost pus pe crearea unui sistem de contracarare a cazurilor de încălcare a drepturilor.
Astfel, prin Legea nr.115 din 23.06.2011 au fost operate modificări la Codul
Contravenţional, Codul Penal, Codul de Procedură Penală, care concretizează răspunderea
pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi reglementează introducerea
mecanismului de asigurare a dreptului din oficiu (ex-officio).
În conformitate cu prevederile legale, asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova poate fi realizată:
A) de către titularul dreptului, prin intermediul:
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În cadrul alegerii mijlocului de asigurare a drepturilor asupra obiectelor de proprietate
intelectuală se va ţine cont de gravitatea încălcării, precum și de proporţiile daunelor cauzate,
astfel pentru daune mai mari de 50 000 lei va fi intentat un proces penal.
În funcţie de gravitatea faptei, răspunderea (contravențională, penală) pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală poate varia de la amendă la pedeapsă cu privațiune
de libertate. Astfel, delictele contra PI sunt pedepsite cu amendă aplicată persoanelor fizice
și juridice în cuantum de la 80 u.c. (160 lei) la 10 000 u.c. (200 000 lei), muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, privare de dreptul de a exercita o anumită
activitate pe un termen de la 1 la 5 ani, sau cu privaţiune de libertate de până la 5 ani.
B) Prin aplicarea mecanismului ex officio
Atât în procedura penală, cât și în cea contravenţională, organele de urmărire penală și
agentul constatator pot acţiona ex officio (din oficiu). Astfel, pornirea urmăririi penale privind
infracţiunile de încălcare a unui drept de proprietate intelectuală se va face în baza unei plângeri, a unui denunţ, autodenunţ, sau în urma depistării infracţiunii chiar de către colaboratorii organului de urmărire penală.
În cazul în care organul de urmărire penală sau agentul constatator depistează nemijlocit sau este sesizat despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșire a unor infracţiuni de
încălcare a dreptului asupra unui obiect de proprietate industrială, el notifică despre acestea
titularul de drepturi sau autoritatea abilitată conform legislaţiei privind protecţia indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine și specialităţilor tradiţionale garantate. În aceste cazuri,
urmărirea penală va fi iniţiată numai dacă titularul de drepturi, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării, va depune o plângere, în caz contrar, organul de urmărire
penală nu va demara procedurile respective. Informaţii detaliate referitoare la prevederile
legale în domeniul asigurării drepturilor pot fi găsite la adresa:
http://agepi.gov.md/md/legislation/national.php.
În timp ce cadrul legislativ este destul de avansat, o sarcină primordială pentru următorii
ani rămâne implementarea acestuia, în special în partea ce ţine de asigurarea respectării drepturilor.
Pentru a elimina imperfecţiunile și omisiunile de ordin legislativ și instituţional în domeniul vizat, la nivel administrativ au fost făcute o serie de demersuri, printre care se numără și aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020,
care punctează măsurile ce urmează a fi întreprinse pe parcursul perioadei nominalizate în
vederea ameliorării situaţiei existente.
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Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 definește perspectivele Sistemului naţional de proprietate intelectuală, obiectivele strategice, măsurile și
acţiunile specifice pentru realizarea acestora. Aceasta constituie
o continuare a Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de
protecţie și utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală până
în anul 2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1143 din
18 septembrie 2003.
Elaborarea Strategiei a fost precedată de desfășurarea unor
studii ample și analize complexe, menite să contureze situaţia actuală a sistemului naţional de proprietate intelectuală și unele probleme care se impun a fi soluţionate, precum gradul insuficient de
valorificare a rezultatelor creaţiei intelectuale și ale activităţii inovative, nivelul scăzut al culturii în domeniul vizat, cotele înalte de
contrafacere și piraterie și implicarea slabă a titularilor în acţiunile de apărare a drepturilor, fapt care
reduce considerabil eficienţa aplicării măsurilor de protecţie a drepturilor de PI.
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Astfel, cum este menţionat și în Strategie, deși la moment, cadrul juridic naţional din
domeniul proprietăţii intelectuale este în concordanţă atât cu normele internaţionale, cât și cu
cele ale Uniunii Europene, fiind unul bine definit, totuși o problemă reală rămâne în continuare
implementarea acestuia în partea ce ţine de asigurarea respectării drepturilor.
Experţii europeni în constatările sale, în calitate de impedimente majore în compatibilizarea și
armonizarea deplină a legislaţiei cu reglementările UE în domeniul respectării drepturilor de
PI în Republica Moldova, invocă o serie de bariere în calea aplicării eficiente a drepturilor de
proprietate intelectuală.
Aceste bariere includ: coordonarea neadecvată a instituţiilor implicate în asigurarea respectării drepturilor; absenţa unei direcţii strategice pentru implementare; completarea insuficientă cu personal calificat și alte constrângeri vizând anumite mijloace/resurse; necesitatea de
instruire continuă a organismelor de implementare și de sporire a iniţiativelor de sensibilizare;
necesitatea atingerii unui nivel mai înalt de specializare judiciară pentru cauzele ce ţin de PI;
lipsa unei angajări suficiente a titularilor de drepturi în procesul de implementare, precum și
nivelul redus de dezvoltare a sistemului de gestionare colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe în Republica Moldova.
Conform Strategiei, în vederea producerii unei schimbări în bine a situaţiei existente în
domeniul asigurării drepturilor, pe parcursul următorilor ani în Republica Moldova urmează să
fie întreprinse o serie de măsuri menite să influenţeze pozitiv starea de lucruri.
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Printre aceste măsuri se numără:
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În scopul implementării Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 a fost aprobat şi un Plan de acţiuni pentru anii 2012-2014 care
stabileşte acţiunile prioritare ce urmează a fi întreprinse pe parcursul următorilor ani
(vezi Anexa 1).
Un prim pas spre realizarea obiectivelor propuse a fost făcut în anul 2011, când
pe lângă AGEPI a fost instituit Observatorul respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, a cărui activitate de bază se axează pe monitorizarea situaţiei în domeniul
PI în ţară şi crearea unei platforme de comunicare interinstituţională în scopul asigurării
transparenţei decizionale şi trasabilităţii dosarelor.
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Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală a fost creat în 2011, în cadrul AGEPI,
conform Planului de acţiuni privind implementarea
Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
(ZLSAC) dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1125
din 14 decembrie 2010 (Capitolul 9, pct.2 - Dreptul
proprietăţii intelectuale)

În scopul asigurării sarcinilor de bază, Observatorul îndeplineşte următoarele atribuţii:
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(Regulamentul de funcţionare al Observatorului respectării drepturilor de proprietate
intelectuală este prezentat în Anexa 2)
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Unul dintre principalele obiective ale instituirii Observatorului a fost acela de a intensifica
cooperarea și comunicarea dintre instituţiile implicate în asigurarea drepturilor de proprietate
intelectuală. În urma unei analize mai minuţioase a acestui obiectiv, de comun acord cu experţii
europeni de asistenţa cărora a beneficiat AGEPI în cadrul proiectului Twinning, a fost elaborat
un concept de creare a unui sistem informaţional unic.
Sistemul informaţional unic urmează să asigure realizarea în mare parte a obiectivelor
trasate în faţa Observatorului, constituind totodată o importantă platformă de comunicare
interinstituţională, necesară în vederea asigurării unei bune funcţionări a sistemului de PI. În
perspectivă, sistemul informaţional integrat urmează să devină sursa din care societatea civilă ar
putea afla informaţii relevante referitoare la situaţia existentă în domeniul asigurării drepturilor
de proprietate intelectuală în Republica Moldova.
Întru realizarea eficientă a acestui obiectiv, la 31 mai a fost semnat un ordin interdepartamental
între 4 instituţii implicate în sistem (AGEPI, Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne,
(vezi Anexa 3)
Procuratura Generală).
Ordinul prevede cooperarea între instituţii, în mod special în ceea ce privește schimbul de
date, iar implementarea ordinului este pusă în sarcina a 2 grupuri de lucru: Grupul A – responsabil de elaborarea conceptului și de stabilirea fluxurilor informaţionale; Grupul B – responsabil de
partea tehnică a sistemului, inclusiv de scrierea caietului de sarcini. Aceste 2 grupuri au conlucrat
pe parcursul anului 2012 în scopul definitivării conceptului sistemului informaţional integrat.
În acest context, ţinând cont de faptul că:
-/#2',#!"/&*,#!6',*#&#,/!"/$6.&#!"#!$/$*#%#!!/&-+,%'7/+&'0#!0+2'0#1!
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și luând în consideraţie posibilităţile oferite de tehnologiile informaţionale moderne, grupurile de lucru au ajuns la concluzia că varianta optimă de creare a sistemului de schimb de
date este cea pe bază de Web servicii, fiecare partener urmând să dezvolte sistemele proprii de
gestionare a datelor referitoare la dosarele având ca obiect drepturile de PI, care se vor interconecta
prin Web servicii cu sistemele partenerilor.
(schematic această colaborare este prezentată în Anexa 4)
În contextul complexităţii sistemului, acesta urmează să fie realizat cu atragerea asistenţei
externe pe parcursul următorilor ani.
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În conformitate cu prerogativele de dezvoltare ale sistemului de proprietate intelectuală fixate în Strategia naţională
în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, pentru funcţionarea eficientă a sistemului național este necesară,
în primul rând, consolidarea capacităţilor instituţionale ale
autorităţilor implicate în protecția și asigurarea drepturilor
de proprietate intelectuală, printre care: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Procuratura Generală; Serviciul
Vamal; Ministerul Afacerilor Interne; Consiliul Concurenţei;
Agenția pentru Protecția Consumatorilor etc.

Iar o funcţionare eficientă a sistemului de proprietate
intelectuală este de neconceput fără implicarea plenară a tuturor autorităților publice responsabile, dar nici fără participarea activă a titularilor de drepturi și a societății civile în ansamblu.
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Conform datelor furnizate de AGEPI, în anul 2012 printre activităţile de bază întreprinse s-au plasat procedurile de examinare a cererilor și de acordare a protecţiei juridice
pentru obiectele de proprietate intelectuală, consolidarea cadrului normativ-legislativ, adus de
curând în concordanţă cu cel european, examinarea cererilor și înregistrarea contractelor de
transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală, revalidarea statutului juridic al obiectelor
protejate, examinarea litigiilor apărute în procesul examinării și valorificării obiectelor de PI.
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În anul de bilanţ, au fost depuse 6361 cereri
de înregistrare a obiectelor de PI, dintre care 277
referitoare la obiectele ocrotite de dreptul de autor
și drepturile conexe și 6084 de cereri – la obiectele
de proprietate industrială. Cele mai solicitate rămân
a fi mărcile – 5449 de cereri, urmate la mare distanţă de invenţii și design industrial (desene și modele
industriale).
Concomitent, în anul 2012, AGEPI a eliberat
1886 de titluri de protecţie, dintre care 1662 titluri
de protecţie pentru obiecte de proprietate industrială și 264 titluri de protecţie pentru obiecte protejate
prin dreptul de autor și drepturile conexe.
Această discrepanţă considerabilă dintre numărul cererilor depuse și numărul titlurilor de protecţie eliberate se datorează faptului că AGEPI nu
eliberează certificate pentru cererile de înregistrare
a obiectelor de PI aplicate prin sistemele de înregistrare internaţională, instituite în baza tratatelor la
care Republica Moldova este parte.
În domeniul proprietăţii intelectuale pentru fiecare ţară este important de a crea un asemenea mecanism, care să le permită autorilor, inventatorilor și companiilor valorificarea și protecția
obiectelor de proprietate intelectuală. Un indice în
acest sens este interesul agenţilor economici faţă
de transmiterea drepturilor asupra obiectelor de
proprietate intelectuală, protejate legal pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în anul 2012 la
AGEPI au fost înregistrate 191 de contracte, dintre care 153 de cesiune și 27 de licenţă.
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Pe parcursul anului 2012, AGEPI a participat la 16 şedinţe de judecată privind apărarea
drepturilor de proprietate intelectuală, dintre care jumătate se referă la încălcarea dreptului la
marcă, iar 31% la încălcarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe.
Dosarele privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală examinate
în instanțe pe parcursul anului 2012 cu participarea AGEPI

Încălcarea dreptului la marcă
Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe
Încălcarea dreptului la desen/model industrial
Încălcarea dreptului asupra invenției

50%
31%
6%

13%

În acelaşi timp, trebuie menţionat că AGEPI nu participă decât la o parte din dosarele
ce se referă la apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, multe dintre ele fiind examinate
doar cu participarea părților.
Astfel, conform datelor furnizate de Departamentul de Administrare Judecătorească, doar pe
parcursul anului 2012, la Curtea de Apel Chişinău au fost iniţiate 110 dosare cu privire la apărarea
dreptului de autor, ceea ce constituie o descreştere cu aproximativ 20% faţă de anul precedent.
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Litigii înregistrate cu privire la apărarea dreptului de autor
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În anul 2012 s-a remarcat aceeaşi tendinţă şi la capitolul dosare finalizate, care tradusă
în cifre arată în felul următor: 135 în 2012, 183 în 2011 și 116 în 2010.
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O componentă esenţială a Sistemului naţional de proprietate intelectuală, indispensabilă
oricărui stat de drept, care derivă și din angajamentele asumate de Republica Moldova în virtutea
acordurilor internaţionale la care este parte, ţine de implementarea măsurilor de protecţie a drepturilor de PI la frontieră. Autoritatea competentă în acest domeniu este Serviciul Vamal, care își
desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în colaborare
cu instituţiile și organizaţiile implicate în asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale, precum
și cu titularii de drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală. Această activitate are
drept obiectiv principal asigurarea aplicării eficiente a măsurilor de protecţie la frontieră în
scopul protejării drepturilor și intereselor legitime ale titularilor prin contracararea traficului
internaţional cu produse contrafăcute și opere-pirat, a căror comercializare cauzează prejudicii
titularilor de drepturi, generează acte de concurenţă neloială și reprezintă un pericol major
pentru securitatea economică a ţării și pentru sănătatea consumatorului autohton.
La acest compartiment, începând cu anul 2008, a fost realizată o serie de măsuri, în special
în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor la frontieră, reglementate de Capitolul XII
din Codul vamal, elaborat în baza prevederilor Acordului TRIPS și modificat în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr.1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenţia
autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de
proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere
anumitor drepturi de proprietate intelectuală.
Mecanismul actual de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa obiectelor de proprietate intelectuală prevede iniţierea acestora, la cererea titularului de drept sau la
iniţiativa organului vamal (procedura ex-officio), cu notificarea titularului de drept, dacă există
temeiuri suficiente de a considera că mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, urmând ca titularul de drepturi să iniţieze în termenul stabilit procedura în judecată. În
caz contrar, organul vamal dispune eliberarea mărfurilor.
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Suspiciuni
Cerere de intervenție, art.304
10 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare

Produse
contrafăcute

Produse originale
Liberă circulație

Ex officio, art.302
3 zile lucrătoare

Cerere de intervenție

Liberă circulație

Realizarea cu succes a procedurilor expuse mai sus implică o colaborare strânsă între
organele vamale și titularii de drepturi. Specificul raporturilor juridice din sfera proprietăţii
intelectuale indică asupra faptului că protecţia eficientă a drepturilor de PI, inclusiv în cadrul
realizării controlului vamal, este în cea mai mare măsură condiţionată de iniţiativa și interesul
manifestat de titularii de drepturi. În acest sens, se constată pasivitatea relativă a titularilor
de drepturi, unul dintre motive fiind piaţa mică a Republicii Moldova în comparaţie cu cea a
ţărilor limitrofe.
Totuși, conform datelor furnizate de Serviciul Vamal, pe parcursul anului 2012 a fost
înregistrată o creștere a numărului de cereri de intervenţie depuse de titularii drepturilor și,
respectiv, o majorare a numărului de obiecte de proprietate intelectuală protejate la frontieră.
Astfel, în 2012 la frontieră au fost depuse 275 cereri de intervenţie. În baza acestor 275
de cereri, precum și în baza cererilor de intervenţie depuse în 2011, care își continuă efectele și
în perioada de referinţă, a fost asigurată protecţia pentru 480 obiecte de PI.
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Numărul obiectelor de proprietate intelectuală ce au
beneficiat de protecție la frontieră
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Referindu-ne la repartizarea cererilor de intervenţie în funcţie de titular de drepturi,
observăm că în anul 2012, la fel ca în 2011, au predominat sesizările parvenite din partea
companiilor straine.

Repartizarea obiectelor de proprietate intelectuală
protejate la frontieră în funcție de titular
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Obiecte de proprietate intelectuală ale titularilor străini
Obiecte de proprietate intelectuală ale titularilor naționali

Dacă e să analizăm cum sunt repartizate cererile de intervenţie în funcție de obiectul
protejat, este clar că mărcile deţin întâietatea, ele constituind 99% din obiectele de proprietate
intelectuală protejate la frontieră, şi doar un singur procent îi revine designului industrial.
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Clasificarea de la Nisa

Repartizarea cererilor de intervenție pe domenii de activitate
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Deci, și clasele de servicii fac
obiectul unor cereri de intervenţie, situaţie care necesită o clarificare juridică, în
sens că serviciile nu sunt materiale și pot
prezenta dificultăţi privind constatarea
încălcării drepturilor.
În ceea ce privește activitatea de
control a Serviciului Vamal, evidenţiem
că numărul controalelor întreprinse în
anul 2012 de către colaboratorii autorităţilor
vamale, în baza analizei de risc, este de 4,6
ori mai mare decât numărul controalelor
realizate în anul 2011, atingând cifra de
135.
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De asemenea, prezintă un interes
major repartizarea cererilor de intervenţie în funcţie de domeniul de activitate.
Astfel, analizând cererile de intervenţie
putem conchide că cea mai mare parte
a acestora se referă la produsele cosmetice, îmbrăcăminte, piele etc. Totuși, apar
și unele domenii cu totul neașteptate, și
anume: prestări de servicii de publicitate și
comercializare pentru terţi (cl. 35, Clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor conform
Aranjamentului de la Nisa).
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Elocvent este şi faptul că practic în fiecare al treilea caz de suspiciune a fost realizată
reţinerea bunurilor, astfel, spre finele anului 2012 au fost înregistrate 43 de cazuri de reţinere a
mărfurilor suspectate a fi contrafăcute.

Reținerile de produse susceptibile a fi contrafăcute
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Cât priveşte obiectul dreptului de proprietate intelectuală încălcat, aici la fel predomină
mărcile.
Din totalul de 43 de reţineri doar în 5 cazuri au fost aplicate acţiuni din oficiu, în alte 9
acţiunile au fost combinate (cerere de intervenţie şi procedura ex-officio), iar restul 29 de reţineri
au fost efectuate în baza cererii de intervenţie.
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Repartizarea reținerilor
în funcție de procedură

Cel mai activ în acest sens a fost Biroul Vamal
Chişinău cu 38 de reţineri din cele 43, fapt care relevă,
în primul rând, necesitatea instruirii continuie mai
intense a personalului din celelalte puncte vamale.
Eforturile vameşilor au avut ca efect 19 cazuri
în care mărfurile s-au dovedit a fi contrafăcute.

Cereri de
intervenție

67%

12%
21%

Ex-Officio

Cereri de intervenție
și Ex-Officio

De remarcat este și faptul că, deși
titularii de drepturi străini sunt mai activi
în ceea ce privește depunerea cererilor de
intervenţie, drepturile de proprietate intelectuală sunt încălcate în egală măsură: în
10 și, respectiv, 9 cazuri, drepturile titularilor străini și celor naţionali, au fost lezate.

Rezultatele reținerilor

44%
33%
23%
Contrafăcute
Originale
Liberă circulație

În 5 dintre cele 19 cazuri de contrafacere,
mărfurile au fost donate.
Este vorba, în special, despre produsele de
Repartizarea reținerilor în funcție
cofetărie care purtau marca fără consimţământul
de calea traversării frontierei
titularului acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, dar care erau protejate ca atare în ţara de
origine, în plus, produsele erau conforme celorlalrutieră
te cerinţe normative.
84%
De menţionat este că, de regulă, produsele
contrafăcute traversează frontiera pe cale rutieră,
excepţie fiind doar 3 cazuri în care au fost utiliza5%
11%
te poșta sau calea maritimă. În 2012 nu au fost
maritimă
constatate încălcări ale drepturilor de proprietate
poștală
intelectuală la frontieră prin intermediul căilor
aeriene sau ferate.
Analizând repartizarea reţinerilor de mărfuri care s-au dovedit a fi contrafăcute în funcţie de regimul vamal al produselor, putem constata că în doar 2 cazuri din cele 19 au fost
reţinute produse destinate exportului, în rest, 17 la număr, cele din import.
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Repartizarea reținerilor
de produse contrafăcute
în funcție de țara de expediție

În funcţie de ţara de expediţie (care nu întotdeauna coincide cu ţara de provenienţă), reţinerile de
produse contrafăcute se plasează în felul următor: prima poziţie este deţinută de Ucraina, fiind urmată de
China și Turcia.

Repartizarea reținerilor de produse contrafăcute
în funcție de categorii de produse
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Conform tipului de
produse care s-au dovedit a fi
contrafăcute în clasamentul
celor 19 reţineri predomină
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Având în vedere că în
2012 Serviciul Vamal a efectuat de patru ori mai multe
controale privind asigurarea
drepturilor de proprietate
intelectuală, această creștere
este sesizabilă și în raport cu
volumul reținerilor de mărfuri contrafăcute.
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Însă, în unele cazuri nu
cantitatea este cea mai importantă, ci obiectul contrafacerii. În
acest sens, deosebit de relevante
sunt cazurile de reţinere a unei
cantităţi de 45 kg de ambalaje
pentru produse farmaceutice, sau
5282 de piese auto presupuse a fi
contrafăcute, care au fost puse în
liberă circulaţie din motivul inacţiunii titularului de drepturi.
La fel de alarmantă este situaţia din segmentul de produse
destinate copiilor. Reprezentativă
este reţinerea a peste 50 000 jucării susceptibile a fi contrafăcute,
puse ulterior în liberă circulaţie
din cauza pasivităţii titularului de
drepturi.
Mai poate fi menţionat
cazul cu cele circa 33 000 pastile dintr-un sortiment de steroizi
anabolizanţi și 72 de pastile Alphagra 1 – generic al produsului
Viagra, care au fost reţinute de
către colaboratorii vamali ca fiind
susceptibile a fi contrafăcute.

A7

Rechizite școlare și alte mărfuri
în valoare de circa
100 mii lei, reţinute
de către ofiţerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal
Colaboratorii
vamali au depistat peste 10 cutii de
diferite dimensiuni
în care se conţineau
sortimente de marfă de larg consum,
în valoare de circa
100 mii lei (printre
care rechizite școlare,
articole și accesorii
pentru telefoane mobile și alte produse
ale unor branduri
consacrate la nivel
mondial,
precum
Nokia,
Samsung,
SonyErricson, Apple, Toshiba, HP
etc.).

Ca rezultat al implementării unor mecanisme eficiente privind combaterea contrafacerii și
pirateriei la frontieră, Serviciul Vamal a reușit să
atingă anumiți indicatori de performanță pozitivi,
în același timp, pentru asigurarea continuității
acestor procese, se impun a fi întreprinse următoarele acţiuni:
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Distrugerea a 72 de vibromasoare
contrafăcute
Peste 72 de vibromasoare
,,Relax&Tone” au fost depistate de colaboratorii postului vamal Leușeni-Albiţa
(auto) în urma controlului vamal al unui
autoturism, înmatriculat în mun. Chișinău. Vibromasoarele purtând marca
,,Relax&Tone”, susceptibile a fi contrafăcute, au fost reţinute, iar titularul drepturilor
notificat în acest sens, conform procedurii
stabilite. Suspiciunile organului vamal au
fost ulterior confirmate de titularul de drepturi, compania „Top Shop International”,
care a expertizat produsele și a constatat
că vibromasoarele sunt contrafăcute, fiind
fabricate fără consimţământul titularului
de drepturi. În conformitate cu prevederile Codului Vamal și cu acordul titularului
de drepturi, autoritatea vamală a dispus
distrugerea produselor contrafăcute, care
au adus atingere dreptului de proprietate
intelectuală. Distrugerea a avut loc în prezenţa titularului de drepturi, a instituţiei
ecologice cu atribuţii de control și a organului vamal. Întreaga cantitate - 72 de vibromasoare contrafăcute, a fost distrusă în
s.Ţînţăreni, într-un loc special amenajat.
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Competenţele Serviciului Vamal se epuizează
odată cu trecerea frontierei şi intrarea în ţară a produselor
contrafăcute.
Astfel, dacă ne referim la activitatea de asigurare a
drepturilor de proprietate intelectuală pe piaţa internă este
extrem de importantă activitatea următoarelor autorităţi:
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Respectiv, numărul mai mic de sesizări depuse de către titularii de drepturi a atras după
sine şi scăderea numărului de constatări realizate de către colaboratorii Direcţiei Investigare a
Fraudelor Economice.
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Direcţia Investigare a Fraudelor Economice
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În urma constatărilor efectuate, în funcţie de gravitatea faptelor, au fost intentate dosare
contravenţionale sau penale.

Dosare intentate de
Direcţia Investigare a Fraudelor Economice
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Analizând dosarele contravenţionale în funcție de obiectul de proprietate intelectuală căruia
i-a fost adusă atingere, putem remarca că din anul 2011 a sporit numărul de cazuri în care sunt
încălcate drepturile asupra mărcilor. Făcând un studiu asupra conjuncturii pieţei, putem afirma cu
certitudine că acest lucru se datorează în principal activizării titularilor de drepturi, care au început
mai energic să-şi apere drepturile pe piaţa Republicii Moldova.
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Deși în 2012 numărul dosarelor contravenţionale intentate a înregistrat o scădere comparativ
cu 2011, valoarea amenzilor aplicate crește de la an la an.
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contravenționale
intentate, pe ani
contravenționale

56200

60000
60000

51400

40000
40000
23700

20000
20000
00

2010
2010

2011
2011

2012
2012

Evident, valoarea amenzilor este net inferioară prejudiciului cauzat tituarului, astfel în 2012
suma amenzilor aplicate celor 56 de persoane atrase la răspundere contravenţională a constituit
56200 lei, adică aproximativ 1000 lei per contravenient. În opinia noastră, o atare penalizare cu
greu poate fi calificată drept o măsură eficientă de descurajare a contrafacerii, în special având în
vedere supraprofiturile realizate de persoanele implicate în această activitate frauduloasă.
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Analizând repartizarea dosarelor penale sub aspectul obiectului, căruia i-a fost adusă
atingere, constatăm că prevalează dosarele intentate în baza art. 185¹ din Codul Penal (încălcarea dreptului de autor).
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De remarcat că 100 % din cei pe numele cărora au fost intentate dosare penale sunt
persoane fizice.
Pe parcursul anului 2012, activitatea Direcţiei Investigare a Fraudelor Economice a
fost marcată de existența unor probleme, precum:
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Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) a fost lansată la
30 noiembrie 2005 ca urmare a unei cereri comune depuse la Comisia Europeană de către președinţii Republicii
Moldova și Ucrainei.
Finanţată în întregime de către Uniunea Europeană
în contextul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat, și susţinută de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) în calitate de partener responsabil de
implementare, EUBAM reprezintă un organ consultativ
tehnic mandatat să consolideze capacităţile de gestionare
a frontierei ale partenerilor săi, precum garda de frontieră, autorităţile vamale și de aplicare a legii și alte agenţii
de stat ale Republicii Moldova și Ucrainei. Oferind un
suport complex partenerilor săi în domeniul celor mai
bune practici europene, prin intermediul oficiului central cu sediul în Odessa și al celor șase birouri teritoriale
situate la frontiera moldo-ucraineană, EUBAM își propune ca procedurile vamale și de frontieră în Moldova/
Ucraina să reflecte standardele predominante în Uniunea
Europeană.

Unul dintre obiectivele EUBAM este susţinerea și acordarea suportului Unităţilor Vamale ale Republicii Moldova și Ucrainei, pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală
în conformitate cu legislaţiile naţionale și acordurile internaţionale semnate de către Republica
Moldova și Ucraina. Pentru a realiza în mod eficient acest obiectiv, EUBAM a introdus un
concept al Grupului comun de lucru moldo-ucrainean privind sprijinirea Partenerilor în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală. Grupul de lucru depune eforturi
pentru a împărtăși experienţa, a realiza schimbul de informaţii recente cu titlu de risc și
pentru a îmbunătăţi cooperarea cu titularii de drepturi și serviciile vamale în scopul combaterii încălcării drepturilor de PI. În același timp, Grupul de lucru are drept scop fuzionarea
eforturilor serviciilor vamale moldovenești și ucrainene pentru a identifica principalele căi
de aprovizionare și pentru a facilita cooperarea cu administraţiile vamale ale statelor membre
ale UE și alte organisme responsabile de aplicarea legilor respective.
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În special, activitatea Grupului de lucru este axată pe trei domenii:
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În cadrul Grupului de lucru, EUBAM a furnizat Serviciului Vamal al Republicii Moldova informaţii cu privire la legislaţia comunitară, în special axându-se pe prevederi generale, procedura simplificată de distrugere a mărfurilor contrafăcute în statele membre ale
Uniunii Europene, practica existentă în zona euro și cadrul legislativ care reglementează
modalitatea în care titularul de drepturi trebuie să primească acordul proprietarului (importatorului) privind distrugerea mărfurilor contrafăcute. Mai mult decât atât, Serviciul Vamal al
Republicii Moldova a fost informat cu referinţă la aspectele practice care urmează să fie luate
în considerare în timpul elaborării procedurii de distrugere a mărfurilor contrafăcute, inclusiv
metodele de distrugere aplicate în Uniunea Europeană.
Asistenţa acordată de către experţii EUBAM colegilor din Moldova a avut ca rezultat
elaborarea unui Regulament privind implementarea Codului Vamal al Republicii Moldova în
domeniul intervenţiei autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere
anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și stabilirea de măsuri care urmează să
fie luate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova împotriva mărfurilor care au încălcat
aceste drepturi.
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Una dintre cele mai importante sarcini ale Grupului de lucru este organizarea de traininguri de specialitate pentru autorităţile vamale selectate și ofiţerii de grăniceri dislocaţi la
punctele de trecere a frontierei comune. Scopul acestor cursuri este de a le îmbunătăţi abilităţile, dar și de a-i încuraja să activeze într-o atmosferă de cooperare intensă și sprijin reciproc
(care ar conduce la eficientizarea activităţii comune). Astfel de cursuri sunt organizate în mod
regulat și sunt susţinute de către experţii vamali cu experienţă și titularii de drepturi.
În cadrul activităţii sale EUBAM a stabilit o cooperare strânsă cu Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.
Prima vizită de lucru a delegaţiei EUBAM la AGEPI a avut loc la data de 3 decembrie 2012.
S-a convenit că experţii EUBAM vor acorda sprijinul său partenerilor din Republica Moldova, în
conformitate cu dispoziţiile de bază ale Strategiei Naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
până în anul 2020, aprobate de către Guvernul Republicii Moldova la 22 noiembrie 2012, Planul de
acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei și conform cadrului de reglementare în vigoare în domeniul protecţiei și respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
Ambele părţi au convenit să contribuie la dezvoltarea cooperării regionale și bilaterale în domeniul
proprietăţii intelectuale, inclusiv la integrarea Republicii Moldova în zona europeană și cea mondială a proprietăţii intelectuale.
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Lansarea campaniei a fost precedată de
realizarea unui studiu în vederea aprecierii cunoașterii de către consumatori a problematicii
privind contrafacerea și pirateria, dar și a atitudinii acestora privind riscurile și consecințele
fenomenelor menționate.
Studiul a fost realizat la comanda AGEPI
de către Centrul de Investigaţii Sociologice și
Marketing „CBS-AXA” pe un eșantion de 710
persoane cu vârstă de 15 ani și peste, având o
marjă de eroare maxim admisibilă de ±3.7%
Astfel, în urma studiului realizat, s-a constatat că la moment cunoașterea noţiunilor de
bază în domeniul vizat, în măsura în care a fost
apreciată de respondenţi, este la un nivel mediocru. Părţi însemnate ale populaţiei ţării nu cunosc sau nu au auzit despre conceptele de proprietate intelectuală (38,2%), piraterie (40,6%)
și contrafacere (24,3%). Între 10 și 15 la sută
dintre respondenţi au evitat să ofere un răspuns,
deci este posibil că și în cazul lor semnificaţia
conceptelor nu este cunoscută.
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Una dintre problemele majore cu
care se confruntă Republica Moldova
în domeniul proprietății intelectuale
constă în nivelul scăzut al culturii, fapt
care a determinat AGEPI, pe lângă
activitățile desfășurate anual în vederea
diseminării informaţiei referitoare la
PI, să lanseze în anul 2012 campania
publică de sensibilizare a consumatorilor cu genericul „STOP Pirateria și
Contrafacerea!”.

Campania publică “STOP Pirateria
și Contrafacerea!” a fost organizată de către
AGEPI în cadrul Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica
Moldova”, cu asistenţa Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI).

Campania în cauză s-a desfăşurat
în perioada 26 aprilie – 26 octombrie 2012.
Partenerii campaniei au fost: Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Asociația
Națională a Companiilor Private din domeniul TIC, companiile „Microsoft Moldova”, „Moldcell”, „Viorica-Cosmetic” SA,
„Sympals”, Avira.

Notorietatea conceptelor
Proprietate
intelectuală
Contrafacere

Piraterie

23,9%

23,3%

42,3%
25,8%

38,2%
22,6%

18,5%

24,3%

40,6%

Da, cunosc bine ce înseamnă
Da, însă nu cunosc ce înseamnă

14,6%
10,8%
15,1%
Nu am auzit
Nu știu

După ce li s-a explicat semnificaţia conceptelor, mai mult de jumătate (50,8%) din cei
chestionaţi au declarat că produsele contrafăcute/piratate sunt procurate, deoarece consumatorul
nu știe să facă diferenţa dintre un produs autentic și unul contrafăcut/piratat, concomitent
45,4% au declarat că actul de procurare a produselor contrafăcute/piratate este unul conștient.
Atitudinea consumatorilor
diferă în ceea ce privește contrafaDe ce populaţia procură produse
cerea și pirateria, astfel contrafacontrafăcute/piratate
cerea este percepută ca un pericol
50,8%
sau act ilegal într-o proporţie mai
45,4%
mare decât pirateria. Un indiciu
elocvent asupra acestui fapt este
că majoritatea respondenţilor,
dintre care predomină evident cei
care în prezent fac uz de produse intelectuale piratate, nu sunt
3,7%
dispuși să-și schimbe practica și
0,1%
să procure aceste produse. Doar
Pentru că
Pentru că
Conștient,
Nu știu
20,2% din respondenţi sunt gata
altceva nu
nu cunosc că
pentru că
să achite pentru filmele vizionate,
se vinde
acestea sunt
ele costă
17,9% pentru muzică, 10,8% pentru
contrafăcute/
mai puțin
piratate
soft-uri și pentru restul categoriilor
de produse – sub 10%.
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Ponderea respondenţilor dispuşi
să achite pentru bunurile licenţiate
20,2%

Filme

17,9%

Muzică

10,8%

Soft-uri

9,0%

Cărți
Jocuri
Programe/emisiuni TV
Cărți audio

6,8%
4,9%
3,6%

În ceea ce ţine de experienţele consumatorilor privind procurarea produselor contrafăcute, datele studiului arată că în Moldova consumatorul poate procura cel mai frecvent produse alimentare contrafăcute. Asemenea experienţe au 54,5% din respondenţii care au raportat
cazuri de procurare a produselor contrafăcute. Urmează articolele de vestimentaţie (38,2%),
produsele alcoolice (31,5%), ceai, cafea (25,1%). Fiecare al cincilea respondent a procurat cel
puţin o dată medicamente contrafăcute.
Produse alimentare

54,5%

Vestimentație

38,2%

Produse alcoolice

31,5%
25,1%

Ceai, cafea
Medicamente

19,8%

CD-uri cu muzică

19,6%

CD-uri cu filme

19,1%

Detergenți

18,8%
18,6%
15,3%
10,4%

Parfumuri de lux
Jucării
Țigări
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Tipul produselor contrafăcute/
piratate procurate

Trei din patru respondenţi (73,5%) care au procurat vreo dată produse contrafăcute au
avut de suferit și din cauza calităţii proaste a acestor produse. Surprinzător este faptul că 59%
din ei nu au recurs la nicio măsură în cazul acestei nedreptăţi, maxim la ce recurg cetăţenii fiind
returnarea produsului contrafăcut sau, și mai des, schimbarea acestuia pe altul, tot contrafăcut
(22,2%) și nu renunţarea la a mai procura acest produs (16,3%).

Reacţiile la produsele contrafăcute procurate
Au suferit din cauza calității proaste a
produselor contrafăcute

73,5%
59,0%

Nu am întreprins nimic
Am întors produsul de unde l-am
procurat, mi-au schimbat produsul

22,2%

Am întors produsul de unde l-am
procurat, mi-au dat banii înapoi
Am întors produsul, dar
nu mi-au dat nimic
M-am adresat la organele de drept
(poliție, procuratură, judecată)

16,3%
1,2%
1,1%

M-am adresat la magazine, dar trecuse
0,2%
deja 7 zile de la cumpărătură

Populaţia Republicii Moldova nu-și asumă vina pentru răspândirea fenomenului de
contrafacere/piraterie. Cei mai responsabili de persistenţa fenomenului, în opinia respondenţilor, sunt persoanele care contrafac mărfurile (76,7%) și organele statului abilitate să lupte cu
fenomenul dat (71,3%). Doar 28% din respondenţi consideră că printre cei care se fac vinovaţi
de dezvoltarea acestor practici se numără consumatorul prin faptul că procură aceste produse.
Deși anterior am văzut că aproape jumătate din respondenţi sunt de părere că populaţia recurge
în mod conștient la procurarea produselor contrafăcute.
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Subiecții responsabili de existența fenomenului
contrafacerii/pirateriei
76,7%

Persoanele care le contrafac
Organele statului abilitate
să lupte cu contrafacerea

71,3%

Persoanele care le
comercializează

60,4%
42,2%

Persoanele care le importă

28,0%

Consumatorii care le procură
Nu știu

3,4%

Raportul complet al studiului este disponibil pentru consultare la adresa:
http://www.stoppirateria.md/pdf/RAPORT-Studiu-CBS-AXA.pdf.
Rezultatele acestui studiu au contribuit în mod considerabil la conturarea mesajelor
transmise în cadrul Campaniei publice de sensibilizare a consumatorilor „STOP Pirateria şi
Contrafacerea!”, stabilind totodată direcţiile acesteia.
Astfel, ţinând cont de faptul că marea majoritate a populaţiei Republicii Moldova este
puţin familiarizată cu noţiunile de contrafacere şi piraterie şi nu cunoaşte esenţa pericolelor
pe care le prezintă acestea, scopul de bază al campaniei a fost sensibilizarea unei părţi cât mai
mari a societăţii, în special, a tinerei generaţii, cu referire la efectele negative ale fenomenelor
contrafacerii şi pirateriei asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale a ţării.
Organizatorii şi-au propus ca obiective majore informarea masivă a consumatorilor,
diseminarea informaţiilor relevante, cu explicarea riscurilor provocate de fenomenele în
cauză, sprijinirea titularilor de drepturi şi reprezentanţilor businessului/antreprenoriatului,
conjugarea şi amplificarea eforturilor autorităţilor abilitate cu responsabilităţi de prevenire
şi contracarare a fenomenelor de contrafacere şi piraterie.
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CALENDARUL EVENIMENTELOR din 2012
Data

Evenimentul

Organizatori/participanţi

17 – 19

Organizarea Atelierului de lucru privind investigarea

Proiectul ”Twinning”,

ianuarie

crimelor prin intermediul Internetului

AGEPI, Ministerul Afacerilor
Interne

21-23

Organizarea Atelierului de lucru privind confiscarea

Proiectul ”Twinning”,

februarie

rezultatelor activităţii infracţionale

AGEPI, Ministerul Afacerilor
Interne, Centrul Naţional
Anticorupţie, Procuratura
Generală, Serviciul Vamal,
Ministerul Justiţiei

27 februarie

Vizita la Centrul de Informaţii în domeniul proprietăţii

Proiectul ”Twinning”, AGEPI

intelectuale al Oficiului de Proprietate Intelectuală din
Marea Britanie (IPO Intelligence Hub)
28 februarie

Organizarea seminarului de instruire privind investigarea

Proiectul ”Twinning”,

crimelor în domeniul proprietăţii intelectuale

AGEPI, Ministerul Afacerilor
Interne, Procuratura Generală

29 februarie

Semnarea Planului comun de măsuri privind respectarea

AGEPI, Consiliul

dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul

Coordonator al

audiovizual din Republica Moldova

Audiovizualului

20-23 martie Organizarea seminarului privind protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală

Proiectul ”Twinning”,
AGEPI, Institutul Naţional
de Justiţie, Ministerul
Afacerilor Interne,
Procuratura Generală

Realizarea studiului naţional privind cunoaşterea

Proiectul ”Twinning”,

fenomenului contrafacerii şi pirateriei

CBS AXA, AGEPI

25 – 26

Organizarea seminarului privind impactul infracţiunilor

Proiectul ”Twinning”,

aprilie

împotriva drepturilor de proprietate intelectuală

AGEPI, Ministerul Afacerilor

aprilie

Interne, Procuratura Generală,
Serviciul Vamal
26 aprilie

Desfăşurarea conferinţei de presă privind lansarea

AGEPI

Campaniei publice ”STOP contrafacerea şi pirateria”
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26 aprilie

Organizarea unui flash mob în centrul Capitalei privind

AGEPI, clubul de dans

atenţionarea asupra riscurilor contrafacerii şi pirateriei,

”Sis & bra”

cu participarea a circa 200 de tineri dansatori
26 aprilie

Lansarea site-ului www.stoppirateria.md

AGEPI

26 aprilie

Organizarea conferinţei studenţeşti interuniversitare

AGEPI, Academia de Studii

„Atenţie la contrafacere şi piraterie”

Economice din Moldova

mai –

Difuzarea spoturilor ”STOP pirateria” şi ”STOP

Consiliul Coordonator al

noiembrie

contrafacerea” la posturile naţionale şi locale de

Audiovizualului, AGEPI

televiziune şi de radio
12 mai

Participarea în cadrul manifestărilor consacrate celebrării

Delegaţia Uniunii Europene,

Zilei Europei în Republica Moldova şi promovarea

AGEPI

Campaniei publice ”STOP contrafacerea şi pirateria”
Organizarea celei de-a 4-a ediţii a Conferinţei de afaceri

Camera de Comerţ şi

„Ziua Mărcilor” cu genericul: „Contrafacerea – pericol

Industrie moldo-franceză,

pentru mărci şi consumatori”

AGEPI

Semnarea ordinului interdepartamental cu privire la

Ministerul Afacerilor Interne,

crearea sistemului informaţional unic în domeniul

Serviciul Vamal, AGEPI,

proprietăţii intelectuale

Procuratura Generală

27-28

Organizarea Seminarului naţional privind proprietatea

OMPI, AGEPI, Consiliul

septembrie

intelectuală şi politica de concurenţă

Concurenţei, autorităţi

30 mai

30-31 mai

publice, reprezentanţii
titularilor de drepturi şi ai
întreprinderilor mici şi mijlocii

D7

23-24

Organizarea Simpozionului interregional privind

AGEPI, OMPI, autorităţi

octombrie

respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, cu

publice, reprezentanţii

participarea reprezentanţilor din 33 de ţări

titularilor de drepturi

22

Aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul Proprietăţii

noiembrie

Intelectuale până în anul 2020

21

Desfăşurarea şedinţei Comisiei Naţionale pentru

decembrie

Proprietatea Intelectuală

Membrii CNPI

Termene
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Anexa 4

Reprezentarea schematică preliminară a Sistemului Informaţional Unic
privind respectarea drepturilor de proprietare intelectuală
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Informații detaliate privind drepturile de PI protejate pe teritoriul RM
pot fi gasite la adresa:
http://www.db.agepi.gov.md/

Telefoane și fax:
Recepție: (+373-22) 400607, 400608;
Anticamera: (+373-22) 400500;
Telefon-robot: (+373-22) 400525;
Fax: (+373-22) 440119
Linia fierbinte:
Telefon de încredere: (+373-22) 400633

