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INTRODUCERE
Contrafacerea şi pirateria nu sunt fenomene noi. Timp de secole artiştii şi inventatorii şi-au
văzut creaţiile copiate, iar odată cu intensificarea tendinţei de globalizare, de integrare a pieţelor
şi creşterea fluxului informaţional digital (Internetul), numărul încălcărilor drepturilor de proprietate
intelectuală (DPI) a devenit alarmant.
Accesul deschis la calculatoare, Internetul şi alte performanţe tehnologice facilitează copierea etichetelor, logourilor, ambalajelor cu o viteză şi acurateţe de invidiat.
Există mai multe opinii contradictorii privind amploarea şi impactul fenomenelor de contrafacere şi piraterie.
Unii susţin că victimele contrafacerii şi pirateriei se pot confrunta cu pierderi economice
considerabile, cu riscuri pentru sănătate şi pentru siguranţa în afaceri: producătorii pierd venituri, consumatorii sunt ameninţaţi de calitatea joasă a produselor contrafăcute, statul pierde
din veniturile fiscale etc.
Alţii susţin că, paradoxal, dar efectele contrafacerii şi pirateriei sunt pozitive: disponibilitatea produselor de lux contrafăcute pe pieţele mai sărace pregătesc aceste pieţe pentru
o eventuală intrare a produselor autentice; atelierele şi întreprinderile care contrafac produse
acţionează ca pepiniere pentru dezvoltarea economiilor, iar muzica şi filmele piratate servesc
ca un instrument de marketing pentru producători.
Cu toate acestea, chiar şi adepţii celei de-a doua teorii susţin că efectele contrafacerii şi
pirateriei pot fi pozitive doar pentru produsele care nu prezintă o ameninţare pentru sănătatea şi
siguranţa consumatorului şi nu se referă la astfel de produse cum ar fi piesele de schimb, medicamentele, produsele alimentare etc.
Oricare ar fi abordarea, cert este că subiectul prezintă interes şi merită studiat.
În cazul Republicii Moldova, analiza situaţiei în domeniul asigurării respectării drepturilor de
proprietate intelectuală este cu atât mai importantă, cu cât, urmare parafării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în 29 noiembrie 2013, ţara noastră s-a angajat să creeze un cadru legal
funcţional, similar celui comunitar.
Pe parcursul anilor au fost efectuate mai multe studii privind starea de lucruri în domeniul vizat. Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală¹, creat în cadrul
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), pentru prima dată a publicat un
raport analitic privind activitatea în domeniul asigurării respectării DPI în Republica Moldova,
în care au fost prezentate cele mai importante date referitoare la acţiunile întreprinse pe parcursul anului 2012, în vederea sporirii conştientizării în rândul consumatorilor asupra riscurilor pe
care le implică contrafacerea şi pirateria, precum şi o serie de date statistice ce reflectă activitatea organelor de drept în contracararea delictelor legate de încălcarea DPI.
Pentru a asigura o continuitate în ceea ce priveşte colectarea şi sistematizarea datelor referitoare la respectarea DPI, dar şi pentru a oferi societăţii un tablou cât mai clar asupra situaţiei în
domeniu, venim cu prezentul Raport Naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2013.
Raportul este compus din 3 capitole. În primul capitol sunt prezentate informaţii generale privind subiectul analizat, în cel de-al doilea capitol sunt sistematizate datele statistice
privind activitatea autorităţilor publice pentru asigurarea respectării drepturilor şi în capitolul
trei sunt prezentate cele mai importante acţiuni realizate pe parcursul anului 2013 pentru prevenirea fenomenelor de contrafacere şi piraterie şi pentru sensibilizarea consumatorilor despre
consecinţele acestor fenomene.
¹ În conformitate cu Planul de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană,
la 5 septembrie 2011 a fost instituit Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, scopul
primordial al căruia este asigurarea schimburilor de date între autorităţile responsabilie de asigurarea respectării DPI şi elaborarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu.
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1. Informaţii generale privind
contrafacerea şi pirateria

1.1 Noţiuni generale
“Nu este important să-ţi convingi interlocutorul,
important este să-l faci să reflecteze.”
Bernard WERBER.

Ce este contrafacerea?
Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală legate de comerţ
(Acordul TRIPS) defineşte noţiunea de mărfuri de marcă contrafăcute ca fiind toate
mărfurile, inclusiv ambalajul lor, care poartă fără autorizare o marcă de fabrică sau
de comerţ care este identică cu marca de fabrică sau de comerţ înregistrată valabil
pentru mărfurile respective, sau care nu poate fi distinsă în aspectele sale esenţiale
de această marcă de fabrică sau de comerţ, şi care prin aceasta aduce atingere
drepturilor titularului mărcii respective, în baza legislaţiei ţării de import.
Această definiţie limitează conceptul de contrafacere la atingerea adusă unui singur drept de proprietate intelectuală, şi anume, celui al mărcii. Chiar dacă mărcile sunt
drepturile care suferă cel mai des de pe urma contrafacerii, acest delict nu se reduce
doar la falsificarea lor. Un produs contrafăcut poate aduce, în egală măsură, atingere şi
altor drepturi de proprietate intelectuală, precum: desenele şi modelele industriale, indicaţiile geografice sau invenţiile.
În acest sens, definiţia contrafacerii, dată în anul 1998 de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), este una mult mai vastă şi cuprinde orice producţie care imită atât de mult aspectul unui produs, încât poate induce în eroare consumatorul. Prin urmare, contrafacerea, potrivit definiţiei OCDE, se poate referi la orice atingere
adusă unui drept de proprietate intelectuală materializată într-un produs.
În conformitate cu art. 301 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din
20.07.2000 care, în principiu, reproduce sensul conferit de Acordul TRIPS, mărfuri (produse)
contrafăcute sunt:
a) mărfurile (produsele), inclusiv ambalajul lor, având aplicată o marcă identică
celei înregistrate în mod legal pentru mărfuri (produse) similare sau o marcă imposibil de a
fi distinsă, în elementele sale esenţiale, de una înregistrată sau protejată în oricare alt temei
legal (mărcile notorii), încălcându-se prin aceasta drepturile titularului mărcii respective;
b) orice material purtător de semne (embleme, etichete, instrucţiuni pentru utilizare,
documente atestând garanţia) ale mărfurilor (produselor) contrafăcute prezentate separat sau împreună;
c) ambalaje purtând mărcile mărfurilor (produselor) contrafăcute.
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Ce este pirateria?
În conformitate cu normele internaţionale, şi anume cu Acordul TRIPS, expresia mărfuri-pirat care aduc atingere dreptului de autor desemnează toate cópiile
făcute fără consimţământul deţinătorului dreptului sau al unei persoane autorizate
de către acesta în ţara de producţie şi care sunt făcute direct sau indirect în baza
unui articol, în cazurile în care realizarea acestor cópii ar fi constituit o atingere
dreptului de autor sau unui drept conex în baza legislaţiei ţării de import.
Conform art. 301 al Codului vamal al Republicii Moldova: operă-pirat este opera care reprezintă sau include copii făcute fără consimţământul titularului drepturilor
de autor sau drepturilor conexe ori al titularului unui design, indiferent dacă acesta
este înregistrat sau nu, conform legislaţiei în vigoare, ori fără consimţământul persoanei autorizate de titular în ţara de producţie, în cazurile în care difuzarea (comercializarea sau închirierea) acestor cópii este o încălcare a drepturilor respective.
Cu toate că diferă din punct de vedere conceptual, atât contrafacerea, cât
şi pirateria, reprezintă în fond activităţi ilegale de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Astfel, producerea, distribuirea, stocarea şi comercializarea de către
persoanele neautorizate a produselor care comportă drepturi de proprietate intelectuală, constituie o încălcare a acestor drepturi.

Ce reprezintã drepturile de proprietate intelectualã?
Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă drepturile ce protejează rezultatele eforturilor intelectuale ale unei persoane sau ale unui grup de persoane.
Drepturile de proprietate intelectuală sunt consfinţite prin art. 27, alin. 2 al
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, proclamată la 10 decembrie 1948,
după cum urmează:
“Orice persoană are dreptul la protecţia intereselor sale morale şi materiale
ce decurg dintr-o lucrare ştiinţifică, literară sau artistică a cărui autor este.”
Drepturile de proprietate intelectuală permit creatorilor, oamenilor de afaceri,
investitorilor să-şi protejeze produsele tangibile şi intangibile de o utilizare neautorizată.
Drepturile de proprietate intelectuală nu sunt o noţiune juridică abstractă, acestea joacă un rol important atât din punct de vedere economic, cât şi social.
Din punct de vedere economic, DPI permit titularilor de drepturi să obţină un
avantaj competitiv prin posibilitatea de a interzice terţilor (pentru o anumită perioadă) utilizarea neautorizată a acestora.
O companie care şi-a protejat produsul poate obţine venituri directe sau indirecte din exploatarea drepturilor asupra acestuia. Uneori, valorificarea indirectă a
drepturilor de proprietate intelectuală prin acordarea de licenţe terţelor persoane,
poate depăşi chiar veniturile obţinute din valorificarea directă, în special, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii sau al universităţilor.
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Beneficiile sociale ale drepturilor de proprietate intelectuală ţin de accesul publicului larg la informaţii tehnice actuale şi de facilitarea transferului tehnologic.
Din punctul de vedere al consumatorului, drepturile de proprietate intelectuală
oferă acestuia un întreg set de informaţii referitor la produsul procurat, ghidându-l în
multitudinea de produse şi, deseori, garantându-i calitatea acestora.
Astfel, o protecţie adecvată a proprietăţii intelectuale joacă un rol important în
procesul de inovare şi creativitate, fiind considerată şi ca instrument crucial în construirea unei economii bazate pe cunoaştere.
În tabelul ce urmează prezentăm succint esenţa drepturilor de proprietate intelectuală:
Dreptul de
proprietate
intelectuală

Invenţii

Mărci

Desene şi
modele
industriale

Indicaţii
geografice

Drepturi
de autor

Drepturi
conexe

Obiectul
protecţiei

Un produs
sau un
procedeu
nou

Un semn
distinctiv

Aspectul
exterior al
unui produs
sau al unei
părţi a
acestuia

Denumire
geografică ce
desemnează
un produs a
cărui calitate
specifică,
reputaţie
sau alte
caracteristici pot
fi atribuite originii
geografice

Opere
literare,
artistice şi
ştiinţifice

Interpretări,
fonograme,
videograme,
emisiunile
organizaţiilor
de difuziune

Durata
protecţiei

20 de ani2

10 ani cu
posibilitate
nelimitată
de
reînnoire

Maxim 25
de ani de
la data de
depozit

Nelimitat cu
condiţia păstrării
caracteristicilor
deosebite

Tot timpul
vieţii autorului
şi timp de 70
de ani după
deces

50 de ani
de la data
interpretării,
imprimării
sau difuzării

Cum se
obţine
protecţia

Prin
înregistrare

Prin
înregistrare

Prin
înregistrare³

Prin înregistrare

Apare
odată cu
crearea
operei

Apare
odată cu
crearea
obiectelor

Cine poate
obţine
protecţia

Orice
persoană
fizică sau
juridică

Orice
persoană
fizică sau
juridică

Autorul
şi/sau
succesorul
lui în
drepturi

Un grup care
activează în
aria delimitată,
indiferent de
forma juridică
de organizare

Autorul şi/
sau titularul
de drepturi

Interpreţii,
producătorii
de
fonograme,
producătorii
de
videograme
şi organizaţiile
de difuziune

Drepturile
conferite

Drept
exclusiv

Drept
exclusiv

Drept
exclusiv

Drept de utilizare

Drepturi
exclusive
morale4 şi
patrimoniale

Drepturi
exclusive
morale şi
patrimoniale

² Durata unui brevet de invenţie de scurtă durată este de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire cu 4 ani a
termenului de valabilitate.
³ Un desen sau un model industrial neînregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data
la care a fost făcut public pentru prima oară în Republica Moldova.
4
Drepturile morale sunt imprescriptibile chiar şi în cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale.
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1.2 Cadrul legal
În Republica Moldova, drepturile de proprietate intelectuală sunt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, Codul civil, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare,
Codul vamal, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de
alte acte normative, iar răspunderea pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar şi mecanismele de protecţie a acestora sunt reglementate de Codul
contravenţional, Codul penal şi Codul de procedură penală.
În conformitate cu prevederile legale, asigurarea respectării drepturilor asupra
obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova poate fi realizată:
A) de către titularul dreptului de proprietate intelectuală prin:
a) mijloace de drept civil (acţiune privind încălcarea drepturilor asupra proprietăţii intelectuale; acţiune privind interzicerea utilizării unei denumiri de origine sau
indicaţii geografice protejate etc.)
b) mijloace de drept penal (dosar penal intentat persoanei care a săvârşit infracţiunea de încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate intelectuală,
conform art. 1851, 1852, 2461, 2462 ale Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV
din 18.04.2002);
c) mijloace de drept contravenţional (dosar contravenţional intentat persoanei
care a săvârşit o contravenţie ce ţine de încălcarea dreptului asupra obiectelor de
proprietate intelectuală, conform art. 96, 97, 971, 972, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ale Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008);
d) asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră. Mecanismul
actual de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa obiectelor de proprietate intelectuală prevede posibilitatea iniţierii acestora prin depunerea unei cereri
de intervenţie de către titularul de drepturi (Capitolul XII din Codul vamal al Republicii
Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000).
B) ex officio de către organul de urmărire penală sau de către agentul constatator.
În cazul în care organul de urmărire penală sau agentul constatator depistează
nemijlocit sau este sesizat despre săvârşirea sau pregătirea pentru săvârşire a unor
infracţiuni de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală, el notifică titularul de
drepturi sau autoritatea abilitată conform legislaţiei privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate despre acestea.
Astfel:
a) În cazul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră, organul vamal poate suspenda operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină mărfurile,
pe un termen de 3 zile lucrătoare, dacă are temeiuri suficiente de a considera că
aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. Organul vamal
notifică titularul de drept şi declarantul/destinatarul mărfurilor, dacă aceştia din urmă
sunt cunoscuţi, despre măsura aplicată, după un model stabilit de Serviciul Vamal.
Termenul de 3 zile începe să curgă de la data la care titularul de drept a primit notificarea. Dacă în termenul prevăzut titularul de drept nu depune o cerere de intervenţie, organul vamal ridică măsura de reţinere a mărfurilor şi/sau efectuează vămuirea
acestora, cu condiţia îndeplinirii celorlalte exigenţe legale (art. 302 din Codul vamal
al Republicii Moldova).
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b) În cazul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală pe piaţa
internă, organele de urmărire penală sau agentul constatator (Ministerul Afacerilor
Interne, Procuratura Generală, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului în cazul indicaţiilor geografice) vor examina cauza contravenţională şi vor aplica sancţiunile corespunzătoare sau vor porni procedura de urmărire penală, cu condiţia că titularul de
drepturi, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii unei notificări despre faptul
depistării mărfurilor care aduc atingere dreptului său de proprietate intelectuală, va
depune o plângere în acest sens. În caz contrar, organul de urmărire penală nu va
porni procedura.
În alegerea mijlocului de asigurare a drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală se va ţine cont de gravitatea încălcării, precum şi de proporţiile
daunelor cauzate, astfel, pentru daune mai mari de
un proces penal.

50 000 de lei, va fi intentat

De asemenea, în funcţie de gravitatea faptei, răspunderea (contravenţională, penală) pentru încălcarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate
intelectuală poate fi în formă de:
• amendă aplicată persoanelor fizice şi juridice în cuantum de la 80 u.c.
(160 de lei) la 10 000 u.c. (200 000 de 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;
• privaţiune de libertate până la 5 ani.
Informaţii detaliate referitoare la prevederile legale în domeniul asigurării drepturilor
găsiţi la adresa: http://agepi.gov.md/md/legislation/national.php.
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1.3 Motivele apariţei şi impactul contrafacerii şi pirateriei
1.3.1 Motivele aparitiei fenomenelor de contrafacere şi piraterie
Oferta de produse contrafăcute şi piratate este influenţată de următorii factori
macroeconomici:
–
–
–
–

Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale;
Globalizarea comerţului, creşterea importanţei brandurilor internaţionale;
Pedepse mici pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
Dezvoltarea reţelelor de contrafacere şi intercalarea acestora cu alte reţele delicte.

Cererea de produse contrafăcute este influenţată de următorii factori macroeconomici:
– Acceptanţa socială de a procura bunuri ce aduc atingere drepturilor de proprietate
intelectuală;
– Disponibilitate redusă a bunurilor autentice;
– Preţuri înalte la produsele autentice;
– Calitate în perfecţionare a produselor contrafăcute.

1.3.2 Impactul contrafacerii şi pirateriei
Impactul contrafacerii
După cum s-a menţionat, opiniile specialiştilor despre efectele contrafacerii sunt separate. Mulţi specialişti consideră că fenomenul contrafacerii nu poate fi evaluat în egală
măsură pentru toate bunurile, majoritatea fiind de acord cu divizarea analizei fenomenului contrafacerii în funcţie de natura produselor:
– produse ce prezintă risc real pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor
(medicamente, piese de schimb, produse alimentare, ţigări, băuturi alcoolice);
― produse de lux, a căror contrafacere, de regulă, nu afectează sănătatea şi siguranţa consumatorilor.
Dacă în privinţa primei categorii de produse contrafăcute nu există dubii că acestea prezintă un risc real şi contrafacerea lor trebuie împiedicată cu orice preţ, în cazul
celei de-a doua categorii părerile sunt divizate.
Conform opiniei exprimate de profesorii în criminologie David Wall şi Joanna
Large într-un studiu realizat în anul 2010, produsele de lux contrafăcute nu prezintă un
pericol pentru sănătatea publică, deşi este clar că acestea nu se ridică la aceleaşi
standarde de calitate ca şi originalul. Cu toate acestea, nu trebuie neglijat faptul că
producţia acestor bunuri are loc, de regulă, în condiţii de muncă în care angajatorii
nu respectă normele de securitate a muncii, iar lucrătorii sunt expuşi la diferite riscuri
de accidentare şi îmbolnăvire profesională (asociate unor factori de risc chimici, fizici,
mecanici, electrici, ergonomici etc.).
Produsele contrafăcute din ambele categorii implică şi alte riscuri pentru consumatori, în special riscul de a plăti sume mari pentru produse de proastă calitate sau
care nu funcţionează conform aşteptărilor.
De asemenea, produsele contrafăcute pot avea un impact negativ asupra inovării, deşi amploarea acestui impact rămâne încă neclară.
De exemplu, o estimare efectuată de către Centrul pentru Cercetări în Economie şi Afaceri (CEBR) sugerează că contrafacerea poate duce la o diminuare a investiţiilor în inovaţie, care la rândul său ar putea avea un efect negativ de 8 miliarde de
euro anual asupra PIB comunitar (CEBR, 2002).
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Efectele posibile ale contrafacerii asupra ocupării forţei de muncă merită şi
ele luate în calcul.
De exemplu, în studiul citat, CEBR estimează că impactul falsificării asupra
ocupării forţei de muncă în UE se traduce în pierderea a 17 000 de locuri de muncă în doar patru sectoare: îmbrăcăminte şi încălţăminte, parfumuri şi articole de
toaletă, jucării şi sport, bunuri şi produse farmaceutice. Cu toate acestea, impactul
asupra ocupării forţei de muncă, nu poate fi, în mod egal, distribuit la nivel global.
În ţările mai puţin dezvoltate, în care forţa de muncă este ieftină, producţia şi distribuţia de produse contrafăcute şi piratate chiar poate genera locuri de muncă şi
venituri, deşi condiţiile de muncă pot fi instabile şi/sau nesigure.
Producţia, distribuţia şi vânzarea de produse contrafăcute, de asemenea, au
un impact direct, complex şi semnificativ asupra finanţelor guvernelor. Cel mai important include veniturile ratate din impozite şi costurile suplimentare suportate de
organele de drept şi justiţie în derularea operaţiunilor de combatere a contrafacerii.

De regulă, produsele contrafăcute sunt introduse în ţară prin contrabandă,
generând astfel pierderi şi la capitolul taxe vamale. Astfel, potrivit unui studiu realizat
de OCDE în 2008, contrafacerea şi pirateria pot costa economiile statelor din G20

120 mlrd. USD pe an. Dintre acestea, 77,5 mlrd. USD sunt pierderi din
venituri fiscale, 25 mlrd. sunt cheltuieli pentru combaterea contrafacerii şi pirateriei, 18,1 mlrd. sunt costurile economice ale deceselor provocate de contrafaceri,
iar 125 mln. sunt costurile pentru servicii medicale suplimentare, pe care le implică

peste

utilizarea produselor contrafăcute. Au fost realizate şi studii pe o arie mai mică. Spre

2004, doar în New
York pierderile anuale de pe urma contrafacerilor s-au ridicat la 2,3 mlrd. USD.

exemplu, conform unui studiu realizat de compania Thompson în

În cele din urmă, guvernele suportă o serie de costuri suplimentare asociate
eforturilor de a controla contrafacerea, şi anume, pentru procese judiciare, acţiuni de
asigurare a drepturilor, campanii de creştere a gradului de conştientizare publică şi
confiscare atât a bunurilor ilicite, cât şi a mijloacelor de producţie etc.
Conform aceluiaşi studiu realizat de OCDE, în ţările G20 costurile economice şi
sociale cauzate de comerţul cu mărfuri contrafăcute şi piratate ar trece peste 20 de
miliarde de euro pentru fiecare punct procentual de creştere a ratei criminalităţii.

Impactul pirateriei
Spre deosebire de contrafacere, pirateria nu este văzută ca un delict ce ar
provoca pericole pentru sănătatea sau pentru siguranţa consumatorilor, iar în cazul
pirateriei online rareori poate fi vorba despre pericole pentru angajaţii celor ce piratează. În cazul pirateriei, principala preocupare sunt pierderile financiare pe care le
înregistrează titularii de drepturi sub forma veniturilor nerealizate. De exemplu, veniturile
realizate de industria muzicală au scăzut brusc în ultimul deceniu, mulţi analişti atribuind acest fapt intensificării procesului de descărcare ilegală a fişierelor muzicale de pe
Internet (R. Rob şi J. Waldfogel, 2006).
În industria de software, un studiu realizat de Business Software Alliance (BSA)
constată o rată a pirateriei software globale estimată la 42% (valoarea comercială a
software-ului piratat la nivel global a atins 63,4 mlrd. USD) pentru anul 2011, calculată
prin raportul dintre unităţile de soft piratat instalate şi totalul de soft instalat.
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Aceasta reprezintă o creştere semnificativă a ratei pirateriei de soft, comparativ
cu 35% ― rata pirateriei globale constatată în 2005 de OCDE. Potrivit aceluiaşi studiu,
în anul 2011 rata pirateriei software în Republica Moldova a constituit 90 la sută (ca şi în
2010). În schimb, valoarea comercială a software-ului piratat în ţara noastră s-a mărit de
la 36 mln. USD la 45 mln.
Totuşi, datorită progreselor înregistrate, Republica Moldova a fost exclusă pe
parcursul ultimilor ani din Raportul Special 301, întocmit de Alianţa Internaţională
pentru Proprietate Intelectuală.
În industria de film, un studiu LEK Consulting (Motion Picture Association of
America, 2006) a constatat că, în anul 2005, membrii Motion Picture Association au
pierdut din cauza pirateriei 6,1 mlrd. USD.
În cele din urmă, în domeniul industriei muzicale, Federaţia Internaţională a Industriilor
Fonografice a raportat în 2006 o rată a pirateriei globale de aproximativ 38%.
La nivelul UE-27, un studiu realizat în 2010 de către compania Tera Consulting a
estimat pierderile realizate în sectorul audiovizual la 5,3 miliarde de euro, iar pierderile
realizate în industria software – la 4,5 miliarde de euro.
Potrivit mai multor studii, pe lângă pierderile financiare pirateria cauzează
şi pierderi ale locurilor de muncă, pierderi la buget din veniturile fiscale, cheltuieli
suplimentare pentru contracararea şi descurajarea pirateriei etc.
Studiul “The True Cost of Motion Picture Piracy to the U.S. Economy”, realizat de
către dr. Stephen Siwek în industria cinematografică a SUA, arată că doar în această industrie pirateria cauzează pierderea a mai mult de 120 000 de locuri de muncã.
Chiar dacă pirateria mai rar comportă riscuri pentru sănătatea şi securitatea consumatorului, în cazul descărcării ilegale de soft deseori apar probleme legate de contactarea unor viruşi, însoţită de pierderea datelor şi, mai rău, de deteriorarea iremediabilă a
calculatorului. Astfel, economia obţinută prin utilizarea unui soft piratat poate costa, în
expresie valorică şi sub aspect temporal, uneori chiar mai mult decât procurarea unui soft
licenţiat. Dacă un astfel de incident se produce în cadrul unei organizaţii, pierderea fişierelor şi informaţiilor poate costa semnificativ mai mult şi poate ştirbi reputaţia companiei.
Însumând cele expuse mai sus
Contrafacerea şi pirateria au multiple efecte negative directe şi indirecte asupra tuturor actorilor economici.
Asupra producãtorilor – impactul negativ al contrafacerii şi pirateriei este direct,
din cauza produselor falsificate producătorii pierd venituri.
Asupra consumatorilor – efectele, de asemenea, sunt directe – consumatorul
cumpără un produs care, puţin probabil că îi va satisface aşteptările ca şi produsul
original, iar în unele cazuri produsul îi poate dăuna.
Pentru stat – contrafacerea şi pirateria se manifestă în pierderi ale veniturilor fiscale, prin mărirea ratei şomajului (producătorii de falsuri, de regulă, nu plătesc impozite, iar
producătorii de produse originale, din cauza pierderii de venituri, pot recurge la micşorarea volumului producţiei şi, respectiv, la disponibilizarea personalului).
Contrafacerea şi pirateria nu sunt benefice nici societăţii per ansamblu, deoarece,
pe lângă cele expuse mai sus, au un impact negativ şi asupra investiţiilor în cercetare şi
dezvoltare – un producător care pierde venituri din cauza falsurilor este descurajat să mai
investească în elaborarea produselor noi, respectiv, piaţa degradează.
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1.4 Informaţii utile consumatorilor privind contrafacerea şi
pirateria
1.4.1 Cãile de distribuire a produselor contrafãcute şi piratate sunt cele

mai diverse – de la vânzările directe (personale), până la comercializarea în magazine mari. Deosebit de populară este comercializarea online a produselor contrafăcute şi piratate, deoarece anume Internetul este cel ce a oferit falsificatorilor şi piraţilor
o modalitate efectivă de a-şi vinde produsele. Mediul online este atractiv pentru
falsificatori şi piraţi din mai multe motive:
• anonimatul – uşurinţa cu care falsificatorii şi piraţii îşi pot ascunde adevărata
identitate, fapt ce limitează posibilitatea de detectare a acestora;
• flexibilitatea – un falsificator sau un pirat, poate să creeze rapid şi oriunde în
lume site-uri prin intermediul cărora să comercializeze produse online. Aceste
site-uri cu uşurinţă pot fi închise sau portate în jurisdicţii unde legislaţia privind
asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală este mai indulgentă sau chiar
inexistentă;

• dimensiunea pieţei – numărul de site-uri e-Commerce şi volumul de listări sunt

imense, doar un singur site, eBay a înregistrat 596
trimestru al anului 2006 (eBay, 2006);

mln. de listări noi în al doilea

• accesibilitatea – Internetul oferă vânzătorilor posibilitatea de a ajunge la o
audienţă globală non-stop la costuri minime;
• uşurinţa de a înşela – consumatorul nu poate pipăi produsul. Falsificatorii şi piraţii,
prin diverse metode, pot crea impresia de securitate (adaugă comentarii şi recenzii favorabile, plasează produse contrafăcute alături de cele autentice etc.).
Este important să menţionăm: dacă acum 30-40 de ani contrafacerea şi pirateria erau nişte fenomene izolate şi, de regulă, se refereau la produsele de lux, astăzi
contrafacerea şi pirateria sunt fenomene globale, care ating practic toate sectoarele
economiei – de la articole de lux, până la medicamente şi produse alimentare.

1.4.2 Cele mai des contrafãcute/piratate produse:

Cele mai des contrafãcute produse:

Cele mai des piratate produse:

• haine şi încălţăminte, în special cele pentru
sport;
• genţi, portmonee;
• ceasuri, accesorii;
• tehnică digitală, electrocasnice;
• produse cosmetice, parfumuri, detergenţi;
• jucării;
• piese auto;
• produse alimentare şi băuturi etc.

•
•
•
•

filme;
muzică;
programe pentru calculator;
cărţi audio.

15

1.4.3 Sfaturi utile
Pentru a evita produsele contrafãcute/piratate, consumatorul trebuie:
– să se informeze despre produsele pe care doreşte să le procure (marea majoritate a producătorilor au site-uri oficiale pe care publică atât informaţia despre
produs, cât şi informaţia privind locurile unde acestea pot fi procurate);
– să evite locurile dubioase de comercializare (tarabe, pieţe etc.);
– să verifice ambalajul – acesta trebuie să fie intact, nu trebuie să conţină greşeli
ortografice, iar informaţia de pe ambalaj trebuie să corespundă conţinutului;
– să evalueze preţul – dacă preţul unui produs este prea mic pentru ca acesta
să fie unul original, atunci probabil că nici nu este;
– să ceară documentele de conformitate în cazul în care produsul procurat îi
provoacă dubii.
Deosebit de prudenţi trebuie să fie consumatorii care recurg la cumpărăturile
online. Chiar dacă în Republica Moldova această modalitate de cumpărare nu este
la fel de populară ca în ţările cu o economie dezvoltată (conform unui studiu realizat
de compania Magenta Consulting, doar 17% din consumatorii din Republica Moldova
recurg la serviciile magazinelor online), dar, ţinând cont de evoluţia pozitivă a acestui
tip de afaceri, este important ca eventualii consumatori online să opteze pentru site-uri
probate şi să verifice posibilitatea rambursării produselor.
Oricare ar fi poziţia cititorului faţă de fenomenele de contrafacere şi piraterie,
considerăm că este foarte important ca societatea civilă din Republica Moldova să
cunoască situaţia în domeniul dat. Anume acest lucru vom încerca să-l realizăm în capitolul următor.
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2. Asigurarea respectãrii drepturilor
de proprietate intelectualã
în Republica Moldova

2.1 Protecţia drepturilor de proprietate intelectualã în
Republica Moldova

Pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, este necesar ca aceste drepturi să fie
recunoscute. Astfel, un drept
de proprietate intelectuală
trebuie protejat ca atare.
În corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este
abilitată să elaboreze politici
şi să gestioneze sistemul naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale pe teritoriul
Republicii Moldova.

2013, au fost depuse
6617 cereri de protecţie a obiectelor de proprietate industrială (OPI) sau cu 9%
mai multe decât în anul 2012. Cele mai solicitate OPI rămân a fi mărcile – 5870 de
În conformitate cu datele prezentate de AGEPI, în anul

cereri, urmate, la o mare distanţă, de invenţii şi designul industrial (desene şi modele
industriale). Este, de fapt, un lucru firesc şi rezultă din funcţiile şi natura mărcilor, precum
şi din specificul economiei naţionale.
Comparativ cu anul precedent, numărul cererilor de reînnoire a înregistrării OPI

a crescut considerabil (cu

27%) şi a constituit 3431 de cereri.

Concomitent, s-a mărit cu 25 de puncte procentuale faţă de anul 2012 ponderea titlurilor de protecţie pentru care a fost solicitată reînnoirea, constituind

69%

din numărul OPI a căror valabilitate urma să expire în anul 2013.
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Procesul de depunere a cererilor de protecţie şi de reînnoire a înregistrării obiectelor de proprietate industrială din ultimii 6 ani este reflectat în tabelul de mai jos:
Depunerea cererilor de protecţie a obiectelor de proprietate industrialã

CERERI DEPUSE
Pentru brevete de invenţie,
total:
- brevete
- brevete de scurtă durată
Pentru modele de utilitate, total:
- primare
- de reînnoire
Pentru desene şi modele
industriale, total:
- primare
- de reînnoire
Pentru mărci, total:
- primare
- de reînnoire

2008

2009

2010

2011

2012

2013

337

339

344

290

290

309

292
45

141
198

143
201

108
182

115
175

96
213

25

6

3

4

4

6

23
2

-

-

-

-

-

6

3

4

4

6

931

721

742

682

789

859

384

276

289

280

300

381

547

445

453

402

489

473

9251

7628

7921

8325

7653

8822

6808

5277

5454

5794

5449

5870

2443

2351

2467

2531

2204

2952

Pentru denumiri de origine

3

4

6

8

7

14

Pentru indicaţii geografice

-

-

-

1

4

0

32

10

18

18

34

43

10579

8708

9034

9328

8781

10053

7587
2992

5906
2802

6111
2923

6391
2937

6084
2697

6617
3431

Pentru soiuri de plante
CERERI, TOTAL:
- PRIMARE
- DE REÎNNOIRE

Simultan, pe parcursul anului
trare a dreptului de autor.

2013, au fost depuse 275

de cereri de înregis-

Cererile de acordare a protecţiei depuse în 2013
Drept Brevete de
Soiuri de autor invenţie
de plante

1%

4%

4%

Denumiri de origine

6%

0,2%

Mărci
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Desene şi modele industriale

85%

Pe lângă înregistrarea rezultatelor creaţiei intelectuale, o activitate extrem de
importantă a AGEPI este întocmirea rapoartelor de constatare/expertiză tehnicoştiinţifică.
Astfel, pe parcursul anului

2013, Agenţia a recepţionat de la Ministerul Aface-

44 de demersuri pentru efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice
privind examinarea suporturilor materiale, presupuse a fi contrafăcute, de 3,7 ori mai
mult decât în anul 2012, când au fost depuse 12 demersuri. Spre examinare au fost
prezentate 4583 de exemplare de opere şi fonograme, presupuse a fi contrafăcute,
pe diverse suporturi, inclusiv 4380 de compact-discuri (CD, MP3, DVD) şi 203 hardrilor Interne (MAI)

discuri (HDD).

La solicitarea organelor de control, specialiştii AGEPI au întocmit 43 de rapoarte de constatare/expertiză tehnico-ştiinţifică a exemplarelor de opere şi fonograme
ridicate, dintre care 25 – în cadrul dosarelor contravenţionale şi 18 – al celor penale
(în anul

2012 – 8 şi, respectiv, 5 rapoarte).
Dinamica rapoartelor de expertiză

Contravenţional
Penal

Nu toate cererile depuse spre înregistrare la AGEPI întrunesc condiţiile de protecţie, în privinţa unora fiind emise decizii de respingere. Astfel, mulţi dintre solicitanţi
recurg la calea de atac extrajudiciară oferită de sistem, contestând deciziile emise de
Agenţie la Comisia de Contestaţii.
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Activitatea Comisiei de Contestaţii în cifre:
Contestaţii depuse
Obiecte de PI

1999

Invenţii

2

Modele de utilitate
Mărci

61

Denumiri de origine

1

Desene / modele
industriale

2000

2001-2010

1

30

2

10

41

1012

2011

2012
1

2013
1

Soiuri de plante

135

170

169

64

48

1588
3

74

10

2

Total

35
12

2
4

Total

88
2

1130

135

171

180

1728

Din cifrele prezentate remarcăm că cel mai des sunt contestate deciziile
referitoare la mărci, dar ponderea celor contestate la Comisia de Contestaţii este de
doar 2,8% din numărul total de decizii emise în privinţa mărcilor.
Astfel, în perioada 2011-2013, din cele 420 de hotărâri/încheieri (cu drept
de atac în instanţa de judecată) adoptate per ansamblu de Comisia de Contestaţii,
36 (8,57 %), au fost atacate, dintre acestea 9 hotărâri au fost anulate, 19 –
menţinute în vigoare, iar în privinţa a 8 decizii – procedura de examinare continuă în
instanţa de judecată.
Rezultatele contestării deciziilor Comisiei de Contestaţii în instanţa de judecată
Decizii atacate în privinţa cărora
procedura continuă

Decizii anulate

22%

Decizii menţinute

25%

53%

Privire generală: Din totalul de 19491 de decizii referitoare la OPI emise de
AGEPI pe parcursul anilor 2011-2013, doar 7 (0,03 %) au fost modificate irevocabil
după decizia instanţei de judecată (2 dosare se mai află în procedură de examinare
la Curtea Supremă de Justiţie). Acest fapt denotă un înalt grad de profesionalism al
membrilor Comisiei de Contestaţii.
De asemenea, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală are şi calitatea
de intervenient în cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
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Astfel, pe parcursul anului 2013 AGEPI a participat în calitate de intervenient la
examinarea a 25 de dosare privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală,
ceea ce este cu 31% mai mult decât în anul 2012. Din aceste 25 de dosare, 16
s-au referit la încălcarea drepturilor asupra mărcilor, 5 – asupra desenelor şi modelelor
industriale, 3 – asupra dreptului de autor şi drepturilor conexe şi 1 – asupra brevetului
de invenţie.
Dosarele privind apărarea drepturilor la care AGEPI
a participat în calitate de intervenient
Drept de autor şi
drepturi conexe

12%

Brevete de
invenţie

4%

Desene şi modele industriale

20%

Mărci

64%

Menţionăm că AGEPI participă doar la examinarea unei părţi din dosarele ce
se referă la apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, mai multe dosare fiind
examinate cu participarea părţilor.
Totodată, trebuie să ţinem cont şi de faptul că funcţiile delegate Agenţiei sunt
limitate.
Astfel, AGEPI nu dispune de competenţe în acţiunile de asigurare a respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, aceste funcţii fiind transmise următoarelor instituţii:
Serviciul Vamal – asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală la
frontieră;
Consiliul Concurenţei – limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţiale a
agenţilor economici, inclusiv în ceea ce ţine de încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală;
Ministerul Afacerilor Interne – asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală pe piaţa internă;
Procuratura Generală – anchetarea cauzelor penale privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (atât a celor iniţiate la plângerea părţii vătămate, cât
şi a cauzelor penale transmise de Ministerul Afacerilor Interne).
În continuare vom face o trecere în revistă a principalelor activităţi şi acţiuni
desfăşurate în cursul anului 2013 de autorităţile menţionate.
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2.2 Asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã la frontierã
În Republica Moldova, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră este efectuată de către Serviciul Vamal (SV).
Conform atribuţiilor delegate, organul vamal asigură aplicarea eficientă a măsurilor legale de protecţie la frontieră, în vederea prevenirii şi combaterii importului de
mărfuri contrafăcute şi opere-pirat pe piaţa internă.
În acest scop, autoritatea vamală aplică măsuri de protecţie a proprietăţii intelectuale la frontieră în cazul mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de
proprietate intelectuală care:
a) sunt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
b) sunt declarate organelor vamale pentru a fi plasate sub un regim vamal definitiv sau suspensiv;
c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii;
d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sunt descoperite de
organele vamale în timpul controalelor;
e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea
statului.
Măsurile prevăzute de legislaţia vamală nu se aplică în cazul mărfurilor ce sunt
obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost fabricate cu
consimţământul titularului de drept, dar se află fără consimţământul acestuia în una
din situaţiile menţionate, precum şi în cazul bunurilor destinate uzului personal, trecute
peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice.
Mecanismul actual de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa
obiectelor de proprietate intelectuală se constituie din următoarele etape:
» Iniţierea procedurii – prin depunerea de către titularul de drepturi a cererii de
intervenţie vamală şi examinarea acesteia la SV (conform prevederilor art. 3021 al Codului vamal al Republicii Moldova);
» Acceptarea cererii de intervenţie vamală şi stabilirea perioadei de intervenţie
(conform prevederilor art. 303 al Codului vamal al Republicii Moldova).
În baza cererii de intervenţie vamală acceptate, SV emite o Dispoziţie cu privire
la intervenţia vamală în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale, înregistrând-o în
Registrul obiectelor de proprietate intelectuală, pe care îl gestionează. Registrul obiectelor de proprietate intelectuală cărora li se aplică protecţie la frontieră poate fi consultat pe pagina web a autorităţii vamale www.customs.gov.md;
» Aplicarea măsurilor prealabile depunerii cererii de intervenţie (procedura exofficio – 3 zile lucrătoare) prin reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere
drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, cu
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notificarea titularului de drept şi a declarantului/destinatarului mărfurilor în vederea stabilirii caracterului contrafăcut al mărfurilor. Aceste măsuri pot fi aplicate şi la iniţiativa
organului vamal, dacă sunt temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc
atingere drepturilor de proprietate intelectuală. În cazul în care titularul de drepturi nu
depune o cerere de intervenţie în termenul stabilit, organul vamal dispune eliberarea
mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale (conform art. 302 al Codului vamal al Republicii Moldova);
» Aplicarea măsurilor de protecţie (procedură în baza cererii de intervenţie – 10
zile lucrătoare) prin reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere drepturilor de
proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, cu notificarea titularului de drept şi a declarantului/destinatarului mărfurilor în vederea iniţierii procedurii
în instanţele de judecată. Aceste măsuri pot fi aplicate şi la iniţiativa organului vamal,
dacă sunt temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. În cazul în care titularul de drepturi nu acţionează în
judecată în termenul stabilit, organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale (conform
art. 304 al Codului vamal al Republicii Moldova);
» Aplicarea măsurilor asupra mărfurilor în privinţa cărora s-a dovedit că aduc
atingere unui drept de proprietate intelectuală (conform prevederilor art. 305 al Codului vamal al Republicii Moldova):
•

distrugere;

•
predarea cu titlu gratuit unor instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei sociale, unor asociaţii obşteşti ori fundaţii cu caracter umanitar, unor asociaţii ori
cluburi sportive, instituţii de învăţământ de stat, unor persoane fizice care au avut de
suferit de pe urma calamităţilor naturale, dacă există acordul scris al titularului dreptului
de proprietate intelectuală şi dacă sunt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia să nu fie comercializate.
Mecanismul de intervenţie a organelor vamale:

Suspiciuni
Cerere de intervenţie, art.304
10 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare

Produse
contrafăcute

Produse originale
Liberă circulaţie

Ex officio, art.302
3 zile lucrătoare

Cerere
de intervenţie

Liberă circulaţie
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Conform datelor furnizate de SV, pe parcursul anului 2013 a fost înregistrată o
creştere a numărului de cereri de intervenţie depuse de titularii drepturilor şi, respectiv,
o creştere a numărului de obiecte de proprietate intelectuală protejate la frontieră.
Astfel, în perioada de referinţă, Serviciul Vamal a recepţionat 95 de cereri de
intervenţie vamală, inclusiv 44 – de la persoane fizice şi 51 – de la persoane juridice.
În acelaşi timp, din totalul de cereri de intervenţie vamală, 35 au fost depuse de
titularii naţionali, iar 60 – de titularii străini.
Dar cum într-o cerere de intervenţie poate fi cerută protecţia mai multor obiecte de proprietate intelectuală, la 31 decembrie 2013 în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală cărora li se asigură protecţia la frontieră au fost înregistrate 497 de
obiecte, ceea ce reprezintă o creştere cu 3% faţă de numărul de OPI protejate la
frontieră în anul 2012.

Numărul OPI ce au beneficiat de protecţie la frontieră
481

497

438

140

170

152

179

În anul de bilanţ, ca şi în 2012, predomină cererile de intervenţie depuse de titularii străini, respectiv, numărul de cereri de la titularii naţionali este mai mic.
La o analiză a cererilor de intervenţie după obiectul căruia urmează ai fi
asigurată protecţia, cu certitudine se evidenţiază mărcile care constituie peste 99%
dintre obiectele de proprietate intelectuală protejate la frontieră, mai puţin de
revenind designului industrial.
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1%

OPI protejate la frontieră, repartizate pe titulari
400

379
323

115

95

101

77

97

OPI ale titularilor naţionali
OPI ale titularilor străini

Pornind de la atribuţiile fundamentale ale organului vamal, remarcăm că pe
parcursul anului 2013 au fost înregistrate 81 de reţineri de mărfuri susceptibile a fi
contrafăcute, un număr dublu comparativ cu anul precedent.
Numărul reţinerilor efectuate de Serviciul Vamal
81

43
29
9

12

Dacă e să vorbim despre obiectul de proprietate intelectuală ale cărui drepturi
au fost încălcate, atunci ca în anii precedenţi mărcile deţin întâietatea.
Din totalul de 81 de reţineri, 47 au fost efectuate în baza cererii de intervenţie,

17 - acţiuni din oficiu, iar în alte 17 cazuri s-a recurs la acţiuni combinate.
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Repartizarea reţinerilor conform procedurii

47

29

17

17
9

5

în baza cererii
de intervenţie

ex officio

2012
2013
combinată

În comparaţie cu anul 2012, se constată o creştere cu 9% a ponderii cazurilor
de reţineri efectuate din oficiu, fapt ce atestă nivelul înalt de informare al ofiţerilor
vamali.
Ponderea reţinerilor conform procedurii
2012

2013

combinată

combinată

21%
ex officio

12%

21%
în baza cererii
de intervenţie

67%

ex officio

21%

în baza cererii
de intervenţie

58%

Numărul crescând al reţinerilor de produse susceptibile a fi contrafăcute efectuate de către colaboratorii Serviciului Vamal în perioada de referinţă, pune în evidenţă
următoarele:
•
Instruirea ofiţerilor SV în domeniul proprietăţii intelectuale, efectuată pe
parcursul ultimilor ani, are efecte pozitive;
•
Abordarea de către organele de control a situaţiilor ce ţin de produsele
contrafăcute devine una profesionistă.
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Totodată, din cele 81 de reţineri, marea majoritate a fost efectuată de Biroul
Vamal Chişinău (Cricova, Industrială, Aeroport), iar acest lucru denotă necesitatea
instruirii continue a personalului din teritoriu.
În 23 din totalul cazurilor în care mărfurile au fost oprite în vamă, acestea s-au
dovedit a fi contrafăcute, în alte 58 de cazuri mărfurile fie s-au dovedit a fi originale,
fie au fost puse în liberă circulaţie din cauza inacţiunii titularului. Este alarmant faptul
că în 26 de cazuri de reţineri, titularul nu a reacţionat în nici un fel la notificarea
Serviciului Vamal, iar în alte 20 de cazuri acesta a declarat că mărfurile nu aduc
atingere dreptului său de proprietate intelectuală.
Situaţia reţinerilor de mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, anul 2013
mărfuri originale

mărfuri ce s-au dovedit a fi
contrafăcute

15%

28%

mărfuri ce nu aduc
atingere DPI

25%
titularul de drept nu a răspuns

32%
Repartizarea pe categorii de produse a mărfurilor contrafăcute reţinute este
prezentată în graficul de mai jos:
Repartizarea produselor reţinute pe categorii
parfumerie, produse
cosmetice

10%
6%
4%

încălţăminte
jucării
semne auto

4%

31%

ochelari de soare şi huse
pentru ochelari de soare

2%

electrocasnice
(vibromasoare,
aparate de ras)

căni

1%
genţi,
rucsacuri

altele

6%

telefoane mobile
şi accesorii

39%

îmbrăcăminte

0,4%

3%
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Astfel, potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, topul celor mai des contrafăcute produse reţinute la frontieră, se prezintă după cum urmează:
Categoria produsului

Cantitatea
(buc.)

Numărul
de
reţineri

Ţara de expediţie

Telefoane mobile şi accesorii

1348

5

UA, CN

Semne auto

1081

2

TR, CN

Parfumerie, produse cosmetice

334

4

PL, UA

Încălţăminte

219

4

TR, UA

Jucării

144

1

CN

Electrocasnice (vibromasoare,
aparate de ras)

140

2

UA

Îmbrăcăminte

120

5

UA, TR

Ochelari de soare şi huse pentru
ochelari de soare

52

1

CN

Căni

48

1

EAU

Genţi, rucsacuri

15

3

TR, UA

3501
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Total

Din datele prezentate în tabelul de mai sus se observă o incongruenţă în
numărul de reţineri, acest lucru se explică prin faptul că uneori în cadrul aceleiaşi
acţiuni pot fi reţinute mai multe categorii de produse.
În 3 din cele 23 de cazuri când mărfurile s-au dovedit a fi contrafăcute,
produsele au fost distruse. Mărfurile reţinute în celelalte cazuri vor fi distruse sau donate
pe parcursul anului 2014.
Menţionăm că toate produsele contrafăcute reţinute în anul 2013 au traversat
frontiera pe cale terestră.
Analiza situaţiei reţinerilor de produse contrafăcute după criteriul ţara de
expediţie, care nu întotdeauna este aceeaşi cu ţara de provenienţă, relevă că pe
primul loc se situează Ucraina, aflată în imediata vecinătate, fiind urmată de China şi
Turcia.
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Repartizarea reţinerilor pe ţări de expediţie
MD

TR

16%

11%
UA

47%

CN

PL

EAU

TR

9%

4%

17%

26%

UA

52%

CN

18%
2012

2013

Prin comparaţie cu anul precedent, remarcăm că statele de unde se importă
produse contrafăcute au rămas practic aceleaşi, doar că li s-au alăturat 2 ţări noi –
Emiratele Arabe Unite şi Polonia.
Chiar dacă numărul reţinerilor de produse contrafăcute a crescut, comparativ
cu anul precedent – 23 de reţineri faţă de 19, sub aspect cantitativ putem vorbi
despre o descreştere masivă a unităţilor de produse contrafăcute confirmate.
Astfel, în 2013 s-au dovedit a fi contrafăcute doar 3501 unităţi de produse, ceea
ce constituie mai puţin de 4% din cantitatea produselor contrafăcute confirmate
reţinute în anul 2012.

21299

26600
38429

86374

3501

Cantitatea produselor dovedite a fi contrafăcute reţinute (kg)
Cantitatea produselor dovedite a fi contrafăcute reţinute (buc.)
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Pe parcursul anului 2013, ofiţerii Secţiei protecţia proprietăţii intelectuale
din cadrul Serviciului Vamal au desfăşurat şi alte activităţi de asigurare a respectării
drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră, dar şi de consolidare a capacităţilor
instituţionale în domeniu.
Astfel, în perioada 11-22 martie 2013, angajaţii Secţiei protecţia proprietăţii intelectuale au participat la operaţiunea regională „TROJAN HORSE III”, organizată sub egida
Interpol şi Europol în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor legate de proprietatea
intelectuală. Ca rezultat, a fost efectuată o reţinere de mărfuri susceptibile a fi contrafăcute
(îmbrăcăminte – 404 unităţi). Cea de-a doua captură, efectuată la 12.03.2013, a constituit circa 16103 bucăţi de scutece pentru copii susceptibile a fi contrafăcute.
O altă prioritate a Serviciului Vamal, pe lângă activitatea de control, este
instruirea continuă a lucrătorilor vamali. Astfel, pe parcursul perioadei de bilanţ, au
fost organizate cursuri de instruire atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.
În comun cu AGEPI şi EUBAM, la cursurile de nivel naţional au fost instruiţi 215 ofiţeri
vamali, alţii 9 – la cursuri de nivel internaţional.
Printre acţiunile desfăşurate în 2013 de Serviciul Vamal în acest sens menţionăm
următoarele:
• În martie, un ofiţer vamal a participat la Şedinţa a II-a a Grupului de Lucru
pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, sub egida EUBAM;
• În aprilie, 2 ofiţeri vamali au participat la al VII-lea Congres Global pentru
Combaterea Contrafacerii şi Pirateriei ”Provocări în evoluţie – Răspunsuri inovative”;
• În iunie, 5 persoane din cadrul SV au beneficiat de instruire specializată în
oraşul Odessa, Ucraina, iar un alt angajat a participat la seminarul Măsurile aplicate
în combaterea traficului ilicit de mărfuri contrafăcute, organizat de Organizaţia
Mondială a Vămilor (OMV) în Armenia;
• În iulie, un ofiţer vamal a participat la o Vizită de studiu privind Indicaţiile
Geografice, organizată de Comitetul Interprofesional al Vinurilor Champagne,
Epernay, Franţa;
• În octombrie, un reprezentant al SV a participat la Şedinţa a III-a a Grupului
de Lucru pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, sub egida EUBAM.
O mare realizare a SV în anul 2013 este şi inaugurarea, la 24 ianuarie, a Muzeului
de mărfuri contrafăcute reţinute de către autorităţile vamale, organizat în incinta
Centrului de instruire al Serviciului Vamal, la adresa mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6.
Muzeul de mărfuri contrafăcute are drept scop consolidarea capacităţilor în
domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră, atenţionarea
asupra fenomenului de contrafacere, sensibilizarea publicului larg despre pericolele
legate de consumul mărfurilor contrafăcute, instituirea unei colaborări mai strânse cu
titularii de drepturi, precum şi utilizarea mostrelor în activităţile de instruire a colaboratorilor vamali pentru eficientizarea rezultatelor acţiunilor de depistare a mărfurilor contrafăcute, prin aplicarea celor mai avansate practici internaţionale în domeniu.
O altă prerogativă a SV pe parcursul anului 2013 a fost modificarea şi ajustarea
legislaţiei în domeniu la legislaţia Uniunii Europene. În acest sens, au fost propuse modificări ale Codului vamal al RM şi au fost introduşi termeni de operare care se regăsesc în noul Regulament (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
12.06.2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului.
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În perioada de raportare, urmărind scopul eficientizării activităţii de protecţie
a drepturilor de PI, Serviciul Vamal al RM a lucrat asupra elaborării Regulamentului
privind intervenţia organelor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie
aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală.
Analizând activitatea Serviciului Vamal în anul 2013, putem conchide că pentru a asigură o evoluţie pozitivă a acesteia urmează să fie întreprinse următoarele
acţiuni:
• Ajustarea legislaţiei vamale din domeniul proprietăţii intelectuale la normele
comunitare;
• Organizarea trainingurilor pentru angajaţii vamali;
• Instruirea titularilor de drepturi în privinţa căilor de realizare a drepturilor sale
şi stabilirea unei conlucrări cât mai eficiente cu aceştia;
• Consolidarea capacităţilor instituţionale prin stabilirea unui dialog constructiv cu alte autorităţi responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, atât din ţară, cât şi de peste hotare.
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2.3 Asigurarea drepturilor de
proprietate intelectualã pe piaţa
internã
2.3.1 Activitatea Ministerului
Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
este principalul organ de drept abilitat
cu competenţe în domeniul prevenirii
şi combaterii delictelor din domeniul
proprietăţii intelectuale pe piaţa internă.
Pornind de la recomandările experţilor străini de suportul cărora a beneficiat
Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani, dar şi pentru a face faţă provocărilor,
în cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei
(INI IGP) al MAI a fost instituită o subdiviziune specializată în combaterea delictelor din
sfera proprietăţii intelectuale, şi anume – Secţia combaterea infracţiunilor în domeniul
proprietăţii intelectuale a Direcţiei nr. 3 Investigare Fraude Economice (DIFE) cu ramificaţii în toate inspectoratele de poliţie. Ca efect al acestei reforme, în cadrul fiecărui
inspectorat de poliţie a fost desemnată câte o persoană responsabilă de coordonarea acţiunilor ce ţin de combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.
Secţia combaterea infracţiunilor în domeniul PI pune accentul pe organizarea
şi desfăşurarea acţiunilor necesare pentru prevenirea, depistarea şi documentarea infracţiunilor ce ţin de încălcarea drepturilor asupra proprietăţii intelectuale. Activitatea
Secţiei are drept scop protejarea persoanelor fizice şi juridice împotriva unor activităţi
economice ce lezează DPI şi ar genera riscuri sporite pentru potenţialii consumatori ai
produselor contrafăcute.

În scopul asigurării unui mediu de afaceri corect şi legal, pe parcursul
anului 2013, prin intermediul subdiviziunii specializate, IGP a înregistrat şi a procesat 143 de sesizări privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală,
ceea ce reprezintă un număr triplu, comparativ cu totalul sesizărilor depuse în
anul precedent.
Remarcăm şi faptul că, în anul de referinţă, nu doar se menţine, ci se accentuează diferenţa dintre numărul sesizărilor depuse de titularii străini şi al celor depuse de
titularii naţionali, respectiv, a crescut şi numărul controalelor efectuate.
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Repartizarea sesizărilor pe titulari
titulari naţionali
titulari străini

141

55

50

31
2

11

9

2

Conform prevederilor legale, angajaţii MAI pot întreprinde acţiuni de control:
• în baza unei sesizări;
• ex-officio (din oficiu).
Astfel, potrivit datelor furnizate de DIFE, pe parcursul anului 2013, au fost efectuate 143 de controale, dintre care 12 – în baza procedurii ex-officio (cu depunerea
ulterioară a sesizării de către titularul de drepturi), iar
de titularii de drepturi.

131 – în baza sesizărilor depuse

Repartizarea controalelor conform procedurii

131

din oficiu
în baza sesizării

63

19

54

14
3

5

12

În conformitate cu datele furnizate de IGP, cele mai multe controale au fost
realizate de către angajaţii Direcţiei Investigare a Fraudelor Economice, şi anume, 55
de controale, ceea ce confirmă încă o dată eficienţa reformei realizate în cadrul IGP
prin crearea unei secţii specializate în combaterea delictelor legate de domeniul proprietăţii intelectuale.
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Controale efectuate de către Inspectoratele teritoriale ale poliţiei:
Anenii Noi

5

Basarabeasca

0

Briceni

1

Cahul

3

Cantemir

1

Călăraşi

2

Căuşeni

3

Ceadîr-Lunga

0

Cimişlia

5

Comrat

2

Criuleni

0

Donduşeni

1

Drochia

0

Dubăsari

0

Edineţ

1

Făleşti

4

Floreşti

1

Glodeni

0

Hînceşti

2

Ialoveni

1

Leova

2

Nisporeni

0

Ocniţa

1

Orhei

2

Rezina

0

Rîşcani

2

Sîngerei

0

Soroca

4

Străşeni

2

Şoldăneşti

0

Ştefan-Vodă

1

Taraclia

0

Teleneşti

0

Ungheni

1

Vulcăneşti

4

Bălţi

4

Sect. Botanica

7

Sect. Buiucani

6

Sect. Centru

Sect. Ciocana

9

Sect. Rîşcani

8

Biroul nr. 3 Sud

6

Biroul nr. 3
Nord

DIFE a INI al
IGP

55

Total

1

143

Din tabelul de mai sus observăm că dacă unele inspectorate teritoriale au fost
foarte active în combaterea delictelor legate de încălcarea DPI, sunt raioane în care
pe parcursul anului 2013 nu a fost efectuat niciun control. Acest lucru indică necesitatea instruirii continue a colaboratorilor IGP implicaţi nemijlocit în combaterea delictelor
legate de încălcarea DPI, dar şi necesitatea întreprinderii unor acţiuni bine conturate
de conştientizare a importanţei PI de către societatea civilă.
În urma controalelor efectuate au fost întocmite
dintre care 135 – pe numele unor persoane fizice,

143 de acte de constatare,

8 – pe numele unor persoane juri-

dice, care s-au soldat cu 142 de acte de ridicare a produselor contrafăcute/piratate
cu o valoare totală de 3

675 935 de lei.

Ca rezultat al controalelor şi în funcţie de gravitatea faptelor, au fost intentate
dosare contravenţionale sau penale, după caz.
Dosare intentate de MAI, repartizate pe ani
dosare contravenţionale
dosare penale

66

143

59

33
18

36

18
10

8

Examinând dosarele contravenţionale după obiectul de proprietate intelectuală căruia i-a fost adusă atingere, ajungem la concluzia că din anul 2011 au sporit
cazurile în care au fost încălcate drepturile asupra mărcilor, dar, analizând conjunctura pieţei, este absolut necesar să accentuăm că numărul mare de dosare intentate
se datorează, în principal, titularilor de drepturi care au început mai activ să-şi apere
drepturile pe piaţa Republicii Moldova.
Dosare contravenţionale intentate repartizate pe OPI cărora le-a fost adusă atingere

drept de autor
drept la marcă
drept la desen/model industrial

40
27

29

129

32

21
4 0

5

13
0

1

În baza dosarelor contravenţionale intentate au fost aplicate amenzi în sumă de

357 500 de lei.
valoarea bunurilor
ridicate, lei

valoarea amenzii,
lei

Astfel, în anul de referinţă, atât valoarea bunurilor contrafăcute/piratate ridicate, cât şi valoarea amenzilor a crescut considerabil faţă de anii precedenţi.
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Anii

Valoarea amenzii,
lei

Valoarea bunurilor
ridicate, lei

Valoarea amenzilor
aplicate în raport cu
valoarea bunurilor
ridicate, %

2010

23700

1288000

2

2011

51400

2000000

3

2012

56200

1303904

4

2013

357500

3675935

10

Din tabelul prezentat, valoarea amenzilor este net inferioară valorii prejudiciului
cauzat titularului, dar ţinând cont de faptul că majoritatea celor traşi la răspundere
sunt persoane fizice, în condiţiile Republicii Moldova acest instrument poate fi unul eficient în lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei.
În plus, după cum se observă din tabelul de mai sus, în anul 2013, am asistat şi
la o creştere semnificativă a valorii amenzilor aplicate în raport cu valoarea bunurilor
contrafăcute/piratate ridicate.
Cele mai multe dosare penale au fost intentate în baza art.
penal, încălcarea dreptului de autor.

185¹ din Codul

Astfel, în 2013 au fost instrumentate 13 cauze penale conform art. 185¹ din
Codul penal cu un prejudiciu cauzat titularilor de drepturi de circa 5

5

mln. de lei şi

185² din Codul penal (încălcarea dreptului la marcă)
cu un prejudiciu total de circa 1 mln. de lei.
cauze penale în baza art.

Dosare penale intentate repartizate pe OPI cărora le-a fost adusă atingere
14

13

7
5
4

4

3
2
0

0

2
0

drept de autor
drept la marcă
falsificarea şi contrafacerea produselor
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Ca rezultat al acţiunilor întreprinse de ofiţerii IGP, în 16 cazuri s-a procedat la distrugerea produselor contrafăcute prin ardere, îngropare, vărsare. Astfel, au fost supuse
procedurilor de distrugere ceasuri de mână, ochelari de soare, accesorii pentru telefoane mobile, îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi de dame şi băuturi alcoolice contrafăcute în valoare totală de 1,2 mln. de lei.
Din păcate, imperfecţiunea cadrului legal, transformă procedura de distrugere a produselor contrafăcute/piratate în una anevoioasă şi chiar contradictorie, iar
această situaţie urmează a fi redresată în anii următori.
Pe lângă activităţile de bază, în anul 2013, angajaţii IGP au fost antrenaţi şi într-o
serie de acţiuni de pregătire profesională în domeniul proprietăţii intelectuale.

Astfel:
• în perioada 15-17 aprilie, reprezentanţii DIFE au participat în or. Lyon, Franţa la
seminarul preparatoriu pentru a doua fază a operaţiunii „Black Poseidon”, organizată
de către Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală Interpol. Prin urmare, potrivit Dispoziţiei nr. 34/33-4 din 14.05.2013 cu privire la desfăşurarea operaţiunii „Black Poseidon 2013”, în perioada 15.05.2013-15.06.2013 în Republica
Moldova au fost documentate mai multe persoane şi grupări criminale internaţionale
implicate în comiterea infracţiunilor asupra proprietăţii intelectuale prin comercializarea pe teritoriul RM a produselor cu conţinut şi denumiri identice mărcilor comerciale
internaţionale/autohtone protejate prin lege;
• în baza Dispoziţiei nr. 18/633 din 17.04.2013, angajaţii Direcţiei au participat la
cursul de instruire în domeniul „Drepturilor de Proprietate Intelectuală”, organizat de
Academia Internaţională a Organelor de Drept (ILEA) la Budapesta, Ungaria, unde au
luat cunoştinţă de unele aspecte de cercetare şi urmărire penală a faptelor ce ţin de
DPI în SUA, Bulgaria, Serbia şi de unele aspecte ale practicii internaţionale din domeniul
investigaţiilor infracţiunilor cibernetice;
• în perioada 18-19 aprilie, angajaţii Direcţiei au participat la seminarul de instruire
privind problemele de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală şi anti-contrafacere, organizat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova în colaborare cu Asociaţia anti-contrafacere REACT International şi Societatea
Civilă de Avocaţi TURCU&TURCU;
• pe parcursul anului de raportare, în cadrul cursurilor de perfecţionare/specializare 84 de angajaţi ai MAI au beneficiat de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale.
Totodată, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI este participantă la proiectul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), prin care a fost lansat un produs
informaţional sub forma unui portal web dedicat profesorilor de dreptul proprietăţii intelectuale „IP Teaching Web Portal”. Acest proiect va permite o colaborare strânsă la
nivel internaţional, prin crearea unei platforme de comunicare, în vederea soluţionării
celor mai stringente probleme cu care se confruntă profesorii de specialitate.

Analizând activitatea MAI în anul 2013, putem conchide că pentru a eficientiza
acţiunile de combatere a contrafacerii şi pirateriei sunt necesare:
• revizuirea şi ajustarea legislaţiei naţionale, în special în domeniul evaluării prejudiciului şi distrugerii bunurilor contrafăcute;
• instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniu;
• activizarea dialogului cu titularii de drepturi în vederea sporirii activităţii acestora.
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2.3.2 Activitatea Consiliului Concurenţei
Deosebit de importantă în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală este activitatea Consiliului Concurenţei (CC) care are ca scop promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, limitarea şi reprimarea
activităţii anticoncurenţiale a agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei publice, precum şi efectuarea controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia
concurenţei.
CC efectuează, de asemenea, expertiza proiectelor de acte legislative prin
prisma impactului pe care acestea îl pot avea asupra mediului concurenţial, şi elimină prevederile care pot genera bariere la intrarea/ieşirea pe anumite pieţe, pot
conduce la crearea de condiţii mai avantajoase pentru anumiţi agenţi economici,
discriminarea altora etc.
Conform datelor furnizate de Consiliul Concurenţei, în anul 2013, au fost iniţiate 5 dosare, obiectul investigaţiei constituindu-l domeniul proprietăţii intelectuale.
Dintre acestea, 4 dosare au fost iniţiate pentru folosirea neautorizată, integrală sau parţială, a mărcii comerciale, iar un dosar – privind copierea formei, ambalajului şi aspectului exterior al mărfii (design industrial). Toate cele 5 dosare sunt în
proces de examinare.
Amintim, că în perioada 2007-2012, Consiliul administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (actualmente CC), a iniţiat un total de 32
de cazuri pe semne de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, în
special, cele ce ţin de concurenţa neloială cu implicarea unui drept de proprietate
intelectuală, dintre acestea 18 cazuri iniţiate între anii 2010-2012.

2.3.3 Activitatea Procuraturii Generale
Procuratura Generală este o autoritate căreia îi revine un rol deosebit în aplicarea legii penale cu referire la respectarea drepturilor de PI în Republica Moldova. Dată
fiind importanţa acestui domeniu şi în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 77
din 04.05.2010 privind aprobarea structurii Procuraturii Generale, în cadrul acesteia a
fost creată Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul
informaticii, ca o subdiviziune structurală independentă cu subordonare directă Procurorului General.
Conform datelor furnizate, în anul 2013, procurorii au desfăşurat urmărirea penală în 10 cauze din categoria celor ce ţin de încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală, dintre care: conform art. 185¹ (încălcarea dreptului de autor) – 6 cauze
penale; art. 185² (încălcarea drepturilor de proprietate industrială) – 3 cauze; art.
246² (falsificarea şi contrafacerea produselor) – 1 cauză (care a fost conexată la un
dosar penal din cele indicate conform art. 185² din Codul penal).
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Repartizarea dosarelor intentate în conformitate cu natura infracţiunii
art.2462

10%
art.1852

30%

art.1851

60%

În 2 cauze penale (art. 185¹ din Codul penal), a fost dispusă clasarea dosarului
în temeiul art. 275 pct. 3) al Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14.03.2003,
iar în alt caz (art. 185¹ din Codul penal) – încetarea procesului, cu tragerea la răspundere contravenţională a făptuitorului.
În 3 cauze (art. 185¹ din Codul penal) urmărirea penală a fost finisată, iar acestea au fost expediate pentru examinare în instanţa de judecată, conform competenţei.
În alte

4 cauze urmărirea penală continuă.

Menţionăm că în 3 cauze (art. 185¹ din Codul penal) în care urmărirea penală
a fost finisată, iar dosarele au fost expediate pentru examinare în instanţa de judecată,
prejudiciul adus titularilor de drepturi a constituit 50 241 340 de lei.
În aceeaşi perioadă, procurorii au emis 3 ordonanţe de refuz privind începerea
urmăririi penale în cazuri în care s-a pretins comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 185¹
şi 185² din Codul penal, toate pe motiv că faptele imputate nu au întrunit elementele
infracţiunii, conform art. 275 pct. 3) al Codului de procedură penală. În alt caz a fost
constatată comiterea a două contravenţii prevăzute de art. 96 alin. (1) lit. a) din Codul
contravenţional, fiind pornite două procese contravenţionale, transmise spre examinare
INI al IGP, conform competenţei.
Finalitatea dosarelor instrumentate pe parcursul anului 2013
clasate
procedura continuă

20%

40%

transmise în
instanţă
intentat dosar
contravenţional

10%

30%
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Analizând informaţia prezentată de către Procuratura Generală şi ţinând cont
de situaţia în domeniu, atenţionăm asupra necesităţii de:
• instruire a titularilor de drepturi pentru a oferi acestora toate informaţiile privind
procedura de iniţiere şi instrumentare a dosarelor;
• stabilire a unor proceduri obiective, uniformizate şi echitabile de evaluare a
prejudiciului cauzat;
• organizare a unor seminare, traininguri în domeniul proprietăţii intelectuale,
destinate procurorilor.
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3. Prevenirea fenomenelor de
contrafacere şi piraterie

3.1 Activitatea EUBAM în vederea asigurării drepturilor de
proprietate intelectuală, în conformitate cu cadrul legal
Republica Moldova este un stat tânăr în care sistemul de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală este în
constituire. De aceea, o direcţie prioritară în activitatea tuturor autorităţilor implicate în asigurarea respectării drepturilor de PI este cooperarea cu instituţiile altor state, în vederea preluării celor mai bune
practici în domeniu. Deosebit de importantă în acest sens este şi cooperarea cu organismele internaţionale, ale căror activitate are interferenţă cu domeniul proprietăţii intelectuale.
În acest context, menţionăm colaborarea stabilită cu Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) care, pe parcursul anului
de referinţă, a întreprins mai multe măsuri în vederea ridicării nivelului de respectare a
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.
În anul 2013, EUBAM a acordat un sprijin substanţial Serviciului Vamal al Republicii Moldova în elaborarea unor noi legi, regulamente ce vizează consolidarea eficienţei luptei împotriva încălcărilor.
La 11 iunie 2013, Parlamentul European şi Consiliul au aprobat noul Regulament
nr. 608/2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de
către autorităţile vamale. Noul regulament a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 şi susţine rolul crucial al funcţionarilor vamali în prevenirea şi combaterea contrafacerii şi
extinde împuternicirile vamale pentru a asigura protecţia juridică atât a titularului de
drept, cât şi a consumatorului.
Modificările introduse de noul Regulament UE nr. 608/2013 vizează, în primul rând,
o utilizare eficientă a reglementărilor şi extinderea domeniului de aplicare a drepturilor
de proprietate intelectuală. Autorităţile vamale au obligaţia de a asigura respectarea
DPI cu privire la mărfurile care, în conformitate cu legislaţia vamală a Uniunii Europene,
sunt supuse supravegherii vamale sau controalelor vamale, precum şi de a efectua
controale adecvate cu privire la astfel de produse, cu scopul de prevenire a operaţiunilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
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Într-un cadru al Grupului de lucru comun moldo-ucrainean pentru sprijinirea partenerilor în protecţia DPI, EUBAM a oferit Serviciului Vamal al Republicii Moldova o serie
de expertize şi consultanţe ce s-au referit la posibilităţile de:
• extindere a intervenţiei vamale asupra altor tipuri de încălcări ale dreptului
de proprietate, de exemplu, asupra denumirilor comerciale, în măsura în care
acestea sunt protejate ca drepturi de proprietate exclusive în temeiul legislaţiei
naţionale, a topografiilor circuitelor integrate, a modelelor de utilitate şi a dispozitivelor ce sunt concepute, produse sau adaptate pentru a permite sau a facilita
eludarea măsurilor tehnologice;
• reducere la un nivel minim a sarcinilor şi costurilor administrative prin introducerea unei proceduri specifice pentru loturile mici de mărfuri contrafăcute şi
piratate, care ar permite distrugerea unor astfel de mărfuri fără acordul explicit al
solicitantului în fiecare caz;
• elaborare a unor dispoziţii care să permită autorităţilor vamale să întreprindă
măsuri adecvate în cazul în care titularul drepturilor de proprietate intelectuală
nu îşi îndeplineşte obligaţiile.
La 23 decembrie 2013, ca urmare a colaborării fructuoase dintre EUBAM şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi în conformitate cu Legea nr. 324 din 23.12.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, modificările respective au
fost introduse în Codul Vamal al Republicii Moldova. Totodată, au fost modificate termenele pentru acţiunile ex officio, fiind simplificată şi procedura, titularului de drept i
s-a permis să extindă perioada de protecţie de 1 an după efectuarea tuturor plăţilor
datorate, iar cheltuielile de depozitare, manipulare şi păstrare a mărfurilor sub supraveghere vamală, cheltuielile de distrugere şi alte cheltuieli similare au fost trecute pe
răspunderea titularilor de drepturi de proprietate intelectuală.
Şi în anul 2014 EUBAM va susţine Serviciul Vamal al Republicii Moldova în introducerea modificărilor în Codul vamal şi în elaborarea legislaţiei secundare în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală. Avem sentimentul de încredere că eforturile
comune vor avea un impact pozitiv în domeniul respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova.
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3.2 Activitatea Observatorului respectării drepturilor de
proprietate intelectuală
Ţinând cont de faptul că Republica Moldova se află în situaţia în care:
• instituţiile statului implicate în asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală nu au stabilit suficiente relaţii de cooperare între ele, dar nici cu titularii de
drepturi;
• societatea este puţin informată despre importanţa pe care o are proprietatea
intelectuală în dezvoltarea economică a unui stat şi, ca efect, nu este dispusă să acorde o mare atenţie problemelor ce ţin de contrafacere şi piraterie;
• datele oficiale privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt
insuficiente sau lipsesc cu desăvârşire;
precum şi având în vedere dispoziţiile Planului de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat
şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, în care era stipulată
crearea unui punct informaţional în cadrul AGEPI, în anul 2011 a fost creat Observatorul
respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
Scopul primordial al Observatorului este asigurarea schimburilor de date între
autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi elaborarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu.
Primul Raport naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova a fost publicat în 2012.
În timp, s-a dovedit necesară concretizarea atribuţiilor principale şi reglementarea aspectelor organizaţionale ale activităţii Observatorului. Astfel, în iunie 2013 a fost
aprobat noul Regulament al Observatorului, care corectează unele neconcordanţe şi
interpretări.
Astfel, în conformitate cu noul regulament, activităţile Observatorului au fost
axate pe 4 direcţii prioritare:
1. Monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, şi anume:
a) colectarea, stocarea, examinarea, sistematizarea şi prelucrarea datelor;
b) elaborarea studiilor, rapoartelor şi analizelor statistice;
c) elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea cadrului normativ.

civilă.

2. Promovarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală:
a) organizarea campaniilor de sensibilizare a societăţii;
b) colaborarea permanentă cu mass-media;
c) iniţierea instruirilor pentru reprezentanţii instituţiilor de drept şi pentru societatea
3. Colaborarea cu autorităţile publice şi titularii de drepturi:
a) realizarea schimbului permanent de date;
b) implicarea titularilor de drepturi în procesul asigurării drepturilor;
c) cooperarea cu structurile similare din străinătate.
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4. Informarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) asupra implementării
Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ
(TRIPs):
a) notificarea OMC privind modificările cadrului juridic naţional;
b) furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante către membrii OMC, agenţii economici din Republica Moldova sau din statele membre ale OMC;
c) gestionarea bazei de date privind cadrul juridic naţional.
Documentul în redacţie nouă stabileşte componenţa nominală a Observatorului. Este important faptul că şi delegaţii Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale şi Serviciului Vamal beneficiază de acelaşi statut ca şi membrii din cadrul AGEPI.
De asemenea, regulamentul stipulează că la şedinţele publice ale Observatorului pot
participa reprezentanţii mediului privat, cu drept de vot consultativ.
Un obiectiv major al Observatorului este monitorizarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală prin colectarea, stocarea, examinarea, sistematizarea şi prelucrarea datelor ce ţin de activitatea organelor de control.
În acest scop, organele responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova au prezentat, semestrial, Observatorului date
statistice ce reflectă activitatea lor (informaţia detaliată a fost prezentată în capitolul anterior).
O altă modalitate de a monitoriza respectarea drepturilor de PI a fost realizarea
unor sondaje care au permis evaluarea stării de spirit a societăţii, precum şi aprecierea
nivelului de cunoaştere de către consumatori a conceptelor de contrafacere şi piraterie, şi a atitudinii acestora faţă de fenomenele menţionate.
Astfel, la începutul anului 2012, la comanda AGEPI, a fost realizat studiul „Cunoştinţe, aptitudini şi practici ale populaţiei RM cu privire la proprietatea intelectuală”. Studiul a fost realizat de către Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing
„CBS-AXA”, pe un eşantion de 710 persoane cu vârstă de 15 ani şi peste, având o
marjă de eroare de ±3.7%. Rezultatele acestuia au fost publicate în Raportul naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2012 şi pot fi consultate online la adresa http://stoppirateria.md/pdf/
studies/RAPORT-Studiu-CBS-AXA.pdf.
Concomitent, pe parcursul anului 2012, s-a desfăşurat campania

“STOP Pira-

teria şi Contrafacerea!”, iar pentru a vedea cum a evoluat percepţia consu-

matorilor în urma acesteia, în primele luni ale anului 2013 a fost realizat un chestionar
online în care consumatorii au fost invitaţi să răspundă la câte 10 întrebări referitoare
la cele două fenomene: piraterie şi contrafacere.
Din păcate, doar 52 de persoane au oferit un răspuns complet la chestionar,
totuşi, în comparaţie cu anul precedent când noţiunea de piraterie şi contrafacere era
cunoscută de doar

25% şi, respectiv, 42%

din populaţie, în chestionarul realizat în

anul de referinţă această rată a crescut simţitor, constituind

83%

pentru piraterie şi

98% pentru contrafacere.
Cu siguranţă, acest lucru se datorează în mare parte faptului că la chestionarul
online au răspuns persoane care sunt familiarizate cu conceptele respective, dar considerăm că şi Campania realizată pe parcursul anului 2012 a avut anumite efecte.
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Ce este contrafacerea?

Ce este pirateria?
Fenomenul de jefuire a corăbiilor de

5

10%

Descărcarea sau valorificarea ilegală
din Internet sau din alte surse a filmelor, a muzicii sau a programelor pentru
calculator

43

83%

Acţiunea de transformare, adaptare
sau alte modificări ale operei

4

8%

către piraţi

Falsificarea produselor
Producerea unor produse
necalitative

51

98%

1

2%

Încă un aspect interesant, scos în evidenţă de chestionarul realizat în 2013, este
că 63% dintre cei chestionaţi ar fi fost de acord să plătească pentru produsele care
la moment sunt piratate, cu condiţia ca acestea să fie vândute la preţuri rezonabile. În
anul 2012 la aceeaşi întrebare doar 20% din respondenţi au dat un răspuns pozitiv.
În ceea ce ţine de contrafacere, trei din patru respondenţi (73%) au procurat
cel puţin o dată produse contrafăcute. Surprinzător este faptul că 71% dintre cei intervievaţi nu au întreprins nicio măsură de semnalare a acestei nedreptăţi, maxim la ce
recurg cetăţenii fiind returnarea produsului contrafăcut (25%). Doar

2 respondenţi

(mai puţin de 4%) au confirmat că au sesizat organele de control în cazul depistării
produselor contrafăcute.
De asemenea, prezintă interes diferenţa de percepţie de către consumator a
fenomenului de piraterie şi a fenomenului de contrafacere, dacă urmărim metodele
propuse de către aceştia în vederea combaterii flagelurilor respective.
Astfel, atunci când este vorba despre contrafacere, consumatorii văd o soluţie în
înăsprirea pedepselor (37%), pe când în cazul pirateriei, majoritatea consideră că ar
trebui create soluţii alternative legale (59%).
Care sunt metodele de combatere a contrafacerii?
Perfecţionarea cadrului legislativ
Imbunătăţirea activităţii organelor de control

2%

19%

Pedepse mai aspre pentru cei care
produc/importă/comercializează
produse contrafăcute

37%
Informarea consumatorilor
despre riscurile contrafacerii

19%

Micşorarea preţurilor pentru produsele autentice

23%
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Care sunt metodele de combatere a pirateriei?

Pedepse mai aspre pentru
persoanele care încarcă/
descarcă
Perfeciţionarea cadrului legislativ

16%

2%
6%

Pedepse mai aspre pentru
persoanele care administrează site-uri de tip torrent

Informarea utilizatorilor despre riscurile
pirateriei

17%

Crearea condiţiilor pentru descărcarea
legală la un preţ accesibil

59%

Un alt vector al activităţii Observatorului constă în sensibilizarea consumatorilor
şi educarea întregii societăţi în scopul creşterii gradului de cunoaştere a impactului
pe care îl au fenomenele de contrafacere şi piraterie asupra sănătăţii şi siguranţei
populaţiei, dar şi asupra economiei, per ansamblu. Accentul în acest sens este pus pe
tânăra generaţie.
În acest scop, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a
organizat, în perioada 1 septembrie – 1 noiembrie 2013, Concursul de desen pentru
elevi cu genericul „Stop

pirateria şi contrafacerea”.

Obiectivul de bază al concursului a fost sensibilizarea şi educarea tinerei generaţii privind rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, precum şi impactul negativ al fenomenelor pirateriei şi contrafacerii
asupra societăţii.
La acest eveniment de competiţie au fost invitaţi să participe elevii claselor V-XII
din şcolile, liceele şi colegiile din ţară. Astfel, la concurs şi-au expus lucrările 29 de
elevi din 9 instituţii de învăţământ, inclusiv de la un Centru de creaţie a tinerilor din
Chişinău, de diferite categorii de vârstă: până la 12 ani; 13-15 ani şi 16-19 ani.
Lucrările prezentate urmau să corespundă următoarelor criterii:
• să reprezinte o creaţie personală şi originală a autorului (grupului de autori);
• să fie executate pe suport de hârtie sau de pânză, format A4, efectuate în creion
simplu, creioane colorate, acuarele, cariocă;
• pe verso să fie menţionat un număr/cod/denumire de identificare;
• să nu fie înrămate.
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Desenele elevilor au fost evaluate de un Grup de experţi convocat de către Comitetul organizatoric al concursului, din componenţa căruia au făcut parte reprezentanţi
din cadrul AGEPI, reprezentantul Ministerului Educaţiei, precum şi directorul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, renumitul artist plastic Tudor Zbârnea. Laureaţii concursului au
fost menţionaţi cu diplome de excelenţă, însoţite de premii băneşti.
Lucrările laureaţilor şi participanţilor la concurs au fost expuse în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2013”, la compartimentul „Creaţia tinerilor”, care
a avut loc la CIE „Moldexpo” S.A. în perioada 19-22 noiembrie 2013.
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Pe lângă activităţile regulamentare, în sarcina Observatorului intră şi implementarea unor proiecte de interes major, şi anume:
• organizarea campaniei de sensibilizare a tinerei generaţii despre fenomenele de contrafacere şi piraterie. Acţiunea reprezintă o continuare a evenimentelor demarate în prima campanie din 2012, doar că grupul ţintă este limitat la elevii claselor IX-XII din instituţiile de învăţământ. Prima etapă direcţionată
către şcolile şi liceele din mun. Chişinău, va fi urmată de etapa ulterioară, de
anvergură naţională. Obiectivul de bază al campaniei este informarea tinerei
generaţii asupra riscurilor şi consecinţelor pe care le implică contrafacerea sau
pirateria, iar mesajul campaniei să se facă auzit în cât mai multe instituţii de
învăţământ din ţară;
• definitivarea elaborării unui sistem informaţional unic – pornind de la dezideratul înfiinţării Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, şi anume stabilirea unor relaţii de cooperare între instituţiile publice şi private
în scopul contracarării fenomenelor de contrafacere şi piraterie, a fost important de a persevera în vederea elaborării platformei informaţionale. Această
soluţie tehnică urmează să aducă eficienţă în activitatea instituţiilor responsabile de respectarea drepturilor, să realizeze o comunicare rapidă şi avantajoasă cu titularii de drepturi şi să constituie principalul furnizor de informaţii pentru
întreaga societate;
• eficientizarea relaţiilor de colaborare cu titularii de drepturi în vederea
sporirii activităţii acestora pe piaţa Republicii Moldova. Îndeplinirea acestui
obiectiv va avea drept efect atât rentabilizarea activităţii organelor de drept,
cât şi asigurarea unui nivel mai înalt de respectare a drepturilor de proprietate
intelectuală.
De asemenea, pe parcursul anului 2013, a fost organizată o serie de evenimente
care se regăsesc în paginile următoare şi care, pentru facilitarea citirii, sunt prezentate
în ordine cronologică.
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24 ianuarie
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
inaugurează în sediul Centrului de instruire
al SV Muzeul mărfurilor contrafăcute. Primele exponate ale Muzeului sunt unele mărfuri
contrafăcute, reţinute de angajaţii organelor
vamale.

1 martie
Serviciul Vamal organizează şedinţa cu
genericul ,,Colaborarea cu titularii de drepturi.
Rezultate şi probleme existente”, la care participă angajaţii SV, reprezentanţii EUBAM, AGEPI,
titularii de drepturi în domeniul PI şi reprezentanţii acestora. Scopul reuniunii este dezvoltarea mecanismului de conlucrare, schimbul de
informaţii şi cooperarea reciproc avantajoasă.

January 24
Customs Service of the Republic of
Moldova inaugurating within the premises of the
CS Training Center the Museum of Counterfeit
Goods. The first exhibits of the Museum are some
counterfeit goods, detained by the employees
of customs authorities.

March 1
Customs Service organizing the meeting entitled “Cooperation with Right Holders.
Results and Existing Problems”, in which participate CS employees, EUBAM, AGEPI representatives, IP right holders and their representatives.
The purpose of the meeting is to develop the
mechanism of cooperation, exchange of information and mutually beneficial cooperation.
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14 martie
La AGEPI are loc şedinţa de lucru privind identificarea unor soluţii eficiente pentru asigurarea respectării drepturilor asupra
programelor pentru calculator şi operelor
audiovizuale pe teritoriul Republicii Moldova,
cu participarea reprezentanţilor Ministerului
Afacerilor Interne, ai Procuraturii Generale şi
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

14-15 martie
Traininguri pentru personalul vamal, organizate de EUBAM pe probleme ce ţin de depistarea produselor contrafăcute şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală la
frontieră. Evenimentul are loc în incinta Centrului
de instruire al Serviciului Vamal, Chişinău.

28 martie
Şedinţa privind respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală la frontieră (Misiunea EUBAM, Odessa, Ucraina).

2 aprilie

March 14
At the AGEPI is held the working meeting on identification of efficient solutions for
ensuring the enforcement of rights on computer programs and audiovisual works in the
Republic of Moldova, with the participation of
representatives of the Ministry of Internal Affairs, Prosecutor General’s Office and Broadcasting Coordinating Council.

March 14-15
Trainings for customs staff, organized by
EUBAM on issues related to the detection of
counterfeit products and enforcement of intellectual property rights at the border. The event
takes place within the premises of the Training
Center of the Customs Service, Chisinau.

March 28
Meeting on the enforcement of intellectual property rights at the border (EUBAM
Mission, Odessa, Ukraine).

April 2

La Ministerul Economiei al Republicii
Moldova are loc şedinţa ordinară a Comisiei
Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală
(CNPI) în cadrul căreia sunt discutate următoarele subiecte principale:

At the Ministry of Economy of the Republic of Moldova is held the regular meeting of the National Commission on Intellectual
Property (NCIP) in which are discussed the following main topics:

• Raportul de monitorizare consolidat
pentru anul 2012 referitor la realizarea Planului
de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobate prin HG nr.880 din 22.11.2012.

• Consolidated Monitoring Report
for 2012 relating to the realization of the Action Plan for 2012-2014 on implementation
of the National Intellectual Property Strategy until 2020, approved by GD No. 880 of
22.11.2012.

• Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, în special a dreptului de autor prin prisma Raportului
special 301, întocmit anual de Alianţa Internaţională pentru Proprietate Intelectuală.

• Enforcement of intellectual property
rights in the Republic of Moldova, especially
copyright in the light of the Special Report
301, prepared annually by the International
Intellectual Property Alliance.

• Situaţia privind Sistemul de protecţie
a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate în
Republica Moldova.

• The situation regarding the System of
protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova.

12 aprilie
AGEPI şi Institutul Naţional al Justiţiei semnează un Memorandum de cooperare în domeniul proprietăţii intelectuale, stabilind astfel un
cadru menit să faciliteze conjugarea eforturilor
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April 12
AGEPI and National Institute of Justice
signing a Memorandum of Cooperation in the
field of intellectual property, thus establishing
a framework aimed to facilitate joint efforts of

ambelor instituţii în vederea promovării şi diseminării cunoştinţelor cu privire la sistemul naţional
de protecţie şi asigurare a respectării drepturilor
de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor
din sectorul justiţiei al Republicii Moldova.

18-19 aprilie
La AGEPI are loc seminarul de instruire în
domeniul respectării drepturilor de proprietate
intelectuală şi anti-contrafacere, organizat în cooperare cu Asociaţia anti-contrafacere REACT
International şi Societatea Civilă de Avocaţi
TURCU & TURCU. Seminarul are drept scop extinderea relaţiilor de cooperare cu organizaţiile
neguvernamentale şi structurile guvernamentale
care activează în domeniul protecţiei şi asigurării
respectării drepturilor de proprietate intelectuală
pentru identificarea de comun acord a acţiunilor de contracarare a contrafacerii mărcilor.

both institutions to promote and disseminate
knowledge of the national system of protection and enforcement of intellectual property
rights among employees in the justice sector
of the Republic of Moldova.

April 18-19
At the AGEPI is held the training seminar on enforcement of intellectual property
rights and anti-counterfeiting, organized in
cooperation with the Anti-Counterfeiting
Association REACT International and Civil
Lawyers Society Turcu & Turcu. The seminar
aims at expanding cooperation relations
with nongovernmental and governmental
organizations activating in the field of protection and enforcement of intellectual
property rights to jointly identify actions to
counteract counterfeiting of trademarks.
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24-26 aprilie
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV) şi INTERPOL, în cooperare cu Asociaţia Internaţională a Mărcilor (INTA) şi Camera
Internaţională de Comerţ/Acţiunea privind stoparea contrafacerii şi pirateriei (ICC/BASCAP)
organizează în oraşul Istanbul, Turcia, lucrările
celui de-al VII-lea Congres Global privind Combaterea Contrafacerii şi Pirateriei. La manifestare, care se desfăşoară sub auspiciile lui Recep
Tayyip Erdoğan, prim-ministrul Turciei, AGEPI
este reprezentată de către Ion Ţîganaş, Vicedirector general AGEPI, care a prezentat un raport la tema sensibilizarea societăţii. Obiectivul
de bază al Congresului este sensibilizarea publicului referitor la situaţia actuală în domeniul
pirateriei şi contrafacerii, dar şi consolidarea cooperării în scopul întreprinderii unor măsuri concentrate pentru combaterea acestui fenomen.
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April 24-26
World Intellectual Property Organization (WIPO), World Customs Organization (CO)
and INTERPOL, in cooperation with the International Trademark Association (INTA) and
the International Chamber of Commerce/
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (ICC/BASCAP) organizing in Istanbul, Turkey, the work of the Seventh Global Congress
on Combating Counterfeiting and Piracy. In
the event, held under the auspices of Recep
Tayyip Erdoğan, Prime Minister of Turkey, AGEPI
is represented by Ion Tiganas, Deputy Director General of AGEPI, who presented a report
on society awareness. The basic objective of
the Congress is to raise public awareness of
the current situation in the field of piracy and
counterfeiting, and also to strengthen cooperation in order to take measures focused on
combating this phenomenon.

25 aprilie
Întâlniri bilaterale ale dlui Ion Ţîganaş,
Vicedirector general AGEPI, cu preşedintele
Asociaţiei Internaţionale a Mărcilor (INTA), dar
şi cu directorul Observatorului European privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul Oficiului de armonizare
a pieţei interne (OHIM) şi stabilirea priorităţilor
de colaborare.

30 aprilie
În incinta Institutului Naţional al Justiţiei,
AGEPI organizează seminarul de instruire cu
genericul „Particularităţile soluţionării litigiilor
ce ţin de domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale”. Scopul evenimentului - promovarea cunoştinţelor despre sistemul naţional de
protecţie şi asigurare a respectării drepturilor
de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova.

April 25
Bilateral meetings of Mr. Ion Tiganas,
Deputy Director General of AGEPI, with the
President of the International Trademark Association (INTA) and also with the Director of the
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights within the Office for
Harmonization of the Internal Market (OHIM)
and establishment of cooperation priorities.

April 30
Within the premises of the National Institute of Justice, AGEPI organizing the training
seminar entitled “Peculiarities of Dispute Resolution Related to the Protection of Intellectual
Property”. The purpose of the event – promotion of knowledge about the national system
of protection and enforcement of intellectual
property rights among employees in the justice sector of the Republic of Moldova.
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Mai
Iese de sub tipar „Raportul naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2012”, editat
cu suportul Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă
la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM). Este
prima publicaţie din Republica Moldova care
inserează date referitoare la situaţia la zi a fenomenelor contrafacerii şi pirateriei în ţară, precum
şi referitoare la evoluţia şi impactul pe care îl au
aceste fenomene asupra economiei mondiale.

20 mai
Şedinţa membrilor Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală privind modificarea regulamentului de
funcţionare a acestuia.

12 iunie
Aprobarea Regulamentului Observatorului respectării drepturilor de proprietate
intelectuală (Punctului Informaţional).

9 iulie
La Chişinău, are loc cea de-a doua
reuniune a Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale, la care participă reprezentanţi ai oficiilor de PI din Republica Armenia,
Republica Azerbaidjan, Republica Belarus,
Georgia, Republica Kazahstan, Republica
Kirghizstan, Federaţia Rusă, Republica Tadjikistan, Turkmenistan, Republica Uzbekistan,
Ucraina şi Republica Moldova.
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May
The “National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova, 2012” comes off the press,
published with the support of the European Union Border Assistance Mission to Moldova and
Ukraine (EUBAM). It is the first publication in the
Republic of Moldova which inserts data on the
situation to date of counterfeiting and piracy in
the country, and on the evolution and impact
these phenomena have on the world economy.

May 20
Meeting of the members of the Observatory on Enforcement of Intellectual Property
Rights on the amendment of its Implementing
Regulation.

June 12
Approval of the Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights
(Information Point).

July 9
The second meeting of the Interstate
Council on Legal Protection and Defense of
Intellectual Property takes place in Chisinau,
in which participate representatives of IP offices of the Republic of Armenia, Republic of
Azerbaijan, Republic of Belarus, Georgia, Republic of Kazakhstan, Republic of Kyrgyzstan,
Russian Federation, Republic of Tajikistan, Turkmenistan, Republic of Uzbekistan, Ukraine and
Republic of Moldova.

12 august
La AGEPI are loc seminarul de instruire
cu genericul „Combaterea pirateriei programelor pentru calculator”, organizat de AGEPI
în colaborare cu Business Software Alliance
(BSA). Scopul evenimentului este de a familiariza ofiţerii de investigaţie cu instrumentele de
combatere a fenomenului pirateriei programelor pentru calculator.

August 12
At the AGEPI is held the training
seminar entitled “Combating Piracy of
Computer Programs”, organized by AGEPI
in cooperation with the Business Software
Alliance (BSA). The aim of the event is to
familiarize investigating officers with the
tools to combat piracy of computer programs.
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3 septembrie
Şedinţa de elaborare a Regulamentului privind intervenţia organelor vamale
împotriva mărfurilor suspectate de a aduce
atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie
aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală.

6 septembrie

September 3
Meeting on drafting of the Regulation
on Customs Action against Goods Suspected
of Infringing Intellectual Property Rights and
the Measures to Be Taken against Goods Infringing Certain Intellectual Property Rights.

September 6

Şedinţa Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI), prezidată de către Viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Economiei Valeriu Lazăr. În cadrul şedinţei
sunt discutate următoarele subiecte principale:

Meeting of the National Commission
on Intellectual Property (NCIP), chaired by
the Vice Prime Minister of the Republic of
Moldova, Minister of Economy Valeriu Lazar.
In the meeting are discussed the following
main topics:

• organizarea celei de-a XIII-a ediţii a
Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”;

• organization of the thirteenth edition of the International Specialized Exhibition
“INFOINVENT”;

• sistemul de gestiune colectivă a
drepturilor patrimoniale de autor şi conexe.

• system of collective management of
economic copyright and related rights.
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4 octombrie
Se desfăşoară conferinţa de presă privind pirateria programelor pentru calculator cu
participarea reprezentanţilor MAI, PG, AGEPI,
BSA în Moldova. În cadrul acestei conferinţe,
reprezentantul BSA Daniel Martin comunică că
organizaţia BSA iniţiază elaborarea unei metodologii de descoperire a programelor nelicenţiate. Aceasta urmează să apară în forma unui
ghid ce va fi utilizat pentru instruirea subdiviziunilor specializate ale MAI şi PG.

10 octombrie
Directorul general al AGEPI Lilia Bolocan şi şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI Dorin Purice semnează un Acord de
colaborare în domeniul protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale. Obiectivul general
al Acordului este stabilirea unui cadru durabil
de colaborare între părţi în baza prevederilor
legislaţiei Republicii Moldova şi tratatelor internaţionale de referinţă, în scopul asigurării respectării drepturilor titularilor asupra obiectelor
de proprietate intelectuală la frontieră, atât în
punctele de trecere, cât şi în afara acestora.

October 4
It is held the press conference on piracy of computer programs with the participation of MIA, PGO, AGEPI, BSA representatives. In this conference, the BSA
representative Daniel Martin communicates
that the BSA organization initiates a methodology for the discovery of unlicensed software. This will be in the form of a guide to be
used for training of MIA and PGO specialized subdivisions.

October 10
AGEPI Director General Lilia Bolocan
and Head of the MIA Border Police Department
Dorin Purice signing a Cooperation Agreement
on the Protection and Promotion of Intellectual
Property. The overall objective of the Agreement is to establish a sustainable framework
of cooperation between the parties under the
provisions of the legislation of the Republic of
Moldova and reference international treaties,
to ensure the enforcement of rights of holders
on intellectual property objects at the border
both in the crossing points and outside them.
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10 octombrie
Are loc cursul de instruire „Medierea în
domeniul proprietăţii intelectuale”, organizat
de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova, în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Institutul Naţional al Justiţiei.

15 octombrie
În or. Odessa, Ucraina are loc cea de-a
treia şedinţă a Grupului de lucru privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală,
organizată de Misiunea EUBAM, în conformitate cu Planul de acţiuni al Misiunii. La lucrările Grupului de lucru participă reprezentanţii
EUBAM, ai Organizaţiei Mondiale a Vămilor,
reprezentanţii serviciilor vamale şi oficiilor de
proprietate intelectuală din Moldova, Ucraina, precum şi exponenţii mediului de afaceri.

21 noiembrie
10 elevi din republică sunt premiaţi
în cadrul Concursului de desen “Stop Pirateria şi Contrafacerea”, organizat de AGEPI
în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.
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October 10
It is held the training course “Mediation in Intellectual Property”, organized by the
State Agency on Intellectual Property of the
Republic of Moldova, in cooperation with the
World Intellectual Property Organization, Ministry of Justice of the Republic of Moldova and
National Institute of Justice.

October 15
In Odessa, Ukraine is held the third
meeting of the Working Group on the Protection of Intellectual Property Rights, organized
by the EUBAM Mission, in accordance with
the Action Plan of the Mission. The work of the
Working Group is attended by representatives
of EUBAM, World Customs Organization, representatives of customs services and intellectual property offices of Moldova, Ukraine, and
representatives of business environment.

November 21
10 pupils from the republic being awarded in the Drawing Contest “Stop Piracy and
Counterfeiting”, organized by AGEPI in partnership with the Ministry of Education and the
Union of Plastic Artists of the Republic Moldova.

25 noiembrie
Reprezentanţii Misiunii EUBAM, Slawomir Pichor, şef adjunct şi Marcin Sobierajski,
şeful grupului de lucru privind drepturile de
proprietate intelectuală din cadrul EUBAM, întreprind o vizită de lucru la AGEPI.

November 25
EUBAM Mission representatives, Slawomir Pichor, deputy head and Marcin Sobierajski, head of the Working Group on Intellectual Property Rights within EUBAM, making
a working visit to AGEPI.
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6 decembrie
AGEPI, în cooperare cu Institutul Naţional al Justiţiei, organizează Seminarul „Particularităţile soluţionării litigiilor ce ţin de domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale”, la care participă judecători şi asistenţi judiciari. Scopul seminarului este de a examina practica judiciară
cu privire la litigiile din domeniul PI din ultimii ani.
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December 6
AGEPI in cooperation with the National
Institute of Justice, organizing the Seminar “Peculiarities of Dispute Resolution Related to the
Protection of Intellectual Property”, in which
participate judges and judicial assistants. The
seminar aims to examine the legal practice
on litigation in the IP field in recent years.
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