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O b s e r vato r u l re s p e ctării drepturilor de proprietate intelectuală

Cuvânt-înainte

Drepturile de proprietate intelectuală sunt garantate de Constituţia Republicii
Moldova și își găsesc reglementarea într-o serie de acte normative naţionale și internaţionale. Autorităţile publice de control, în limitele atribuţiilor şi competenţelor, au
misiunea de a apăra interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi
libertăţile cetăţenilor, precum și de a exercita urmărirea contravenţională și penală în
cazurile în care, drepturile de proprietate intelectuală sunt încălcate.
În acelaşi timp, constatăm că, în pofida existenţei unor reglementări naţionale,
indicii contrafacerii şi pirateriei devin tot mai alarmanţi. Suplimentar metodelor clasice de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, în ultimul timp se accentuează comerţul online cu produse contrafăcute, precum şi utilizarea ilegală a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul digital. Astfel, spaţiul virtual
dezvoltă noi forme de criminalitate, cu impact negativ puternic asupra titularilor de
drepturi şi consumatorilor finali. Din acest punct de vedere, constatăm că fenomenul
pirateriei şi contrafacerii atentează la securitatea şi siguranţa economică şi socială a
Republicii Moldova.
Prin prisma celor descrise, devine imperioasă realizarea unor cercetări analitice
în baza datelor statistice furnizate Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile competente, în special de către Inspectoratul
General al Poliţiei, Serviciul Vamal și Procuratura Generală. Prezentul Raport vine să
confirme buna cooperare între instituţiile menţionate și să constate deschiderea autorităţilor publice în problema respectării drepturilor de proprietate intelectuală în
Republica Moldova. În același timp, Raportul subliniază necesitatea implicării active
a titularilor de drepturi în procesul de instruire a personalului organelor de control și
de educare și sensibilizare a societăţii despre efectele negative ale fenomenelor de
contrafacere și piraterie.
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Listă de abrevieri
AGEPI – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
APC – Agenţia pentru Protecţia Consumatorului a Republicii Moldova
CC – Consiliul Concurenţei al Republicii Moldova
CCCI – Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova
COPIS - Sistemul de Combatere a Contrafacerii și Pirateriei
CP – Codul penal al Republicii Moldova
CSJ - Curtea Supremă de Justiţie
DDPM - Departamentul dezvoltare profesională şi managerială
DKPTO - Oficiul Danez de Brevete și Mărci
DGETS - Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău
DG TAXUD – Direcţia Generală pentru Impozitare şi Uniune Vamală a Comisiei
Europene
DIFE – Direcţia de Investigare a Fraudelor Economice
DMI – desene şi modele industriale
DPI – drepturi de proprietate intelectuală
EUBAM – Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi
Ucraina
HIPO – Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală
IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
IGP – Inspectoratul General al Poliţiei
INI – Inspectoratul Naţional de Investigaţii al IGP
INJ – Institutul Naţional al Justiţiei
INTA – Asociaţia Internaţională a Mărcilor
MAI - Ministerul Afacerilor Interne
MEd – Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
NBAC – Consiliul Naţional Anticontrafacere al Ungariei
OCCF - Operaţiuni Comune de Control la Frontieră
OHIM – Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne
OIPC INTERPOL - Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale
OMC – Organizaţia Mondială a Comerţului
OMPI – Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
OPI – obiecte de proprietate intelectuală
PG – Procuratura Generală a Republicii Moldova
PI – proprietate intelectuală
SV – Serviciul Vamal al Republicii Moldova
TRIPs – Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate
de comerţ
UP - urmărire penală
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1. Misiunea Uniunii Europene
de Asistenţă la Frontieră
în Moldova şi Ucraina

EUBAM este o Misiune UE
finanţată integral
de Uniunea Europeană

Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie este partenerul
de implementare

O b s e r vato r u l re s p e ctării drepturilor de proprietate intelectuală

Interviu acordat de
E.S. Ambasadorul Andrew Tesoriere,
Şef al Misiunii Uniunii Europene
de Asistenţă la Frontieră
în Moldova și Ucraina

1. La 12 iunie 2013 a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 608/2013
al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale.
Care sunt cele mai importante dispoziţii în acest sens?
De la 1 ianuarie 2014, Regulamentul (UE) nr. 608/2013 privind asigurarea respectării DPI a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului. Noul regulament prevede
norme procedurale pentru autorităţile vamale privind asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală cu privire la mărfurile pasibile de supraveghere vamală sau control
vamal și este completat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1352/2013 din 4 decembrie
2013, care stabilește dispoziţiile de punere în aplicare a Regulamentului nr. 608/2013.
Noul act normativ european a luat în considerare evoluţiile și importanţa crescândă a DPI pentru economia UE, traficul poștal ce rezultă din vânzările online, numărul reţinerilor de medicamente generice ce tranzitează UE spre ţările terţe, dar și
alte probleme practice ce ar putea apărea la implementarea acestuia.
Regulamentul prevede o procedură opţională simplificată, prin care statele
membre pot împuternici autorităţile vamale să distrugă mărfuri fără necesitatea de a
constata dacă mărfurile încalcă unele drepturi de proprietate intelectuală, cu condiţia
ca și titularul de drepturi, și deţinătorul mărfurilor să fie de acord cu distrugerea acestora sau să nu se opună distrugerii. De asemenea, a fost adăugată o nouă procedură
simplificată de distrugere a loturilor mici, care, în cazul în care are loc o încălcare,
poate fi aplicată la cererea titularului de DPI.
În mod similar, și COPIS a devenit operaţional din 2014. Această bază de date
este utilizată de către autorităţile vamale pentru înregistrarea cererilor de intervenţie
a organului vamal în cazurile de încălcare, depuse de către titularii de drepturi.
Regulamentul (UE) nr. 608/2013 acoperă o gamă mai largă de drepturi de PI
decât precedentul, extinzându-şi domeniul de aplicare la denumirile comerciale, topografiile produselor semiconductoare, dispozitivele de eludare, soiurile de plante,
modelele de utilitate și indicaţiile geografice nonagricole.
Nu în ultimul rând, noul Regulament ajustează procedurile în vederea reducerii
sarcinilor administrative și a costurilor, furnizează autorităţilor vamale informaţii calitative, care să le permită o mai bună gestionare a riscurilor și să asigure că interesele
comercianţilor legitimi sunt protejate.
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2. Care este nivelul actual de armonizare a prevederilor legale din
Republica Moldova privind asigurarea respectării DPI la frontieră și ce
dispoziţii legale ar trebui modificate în acest sens?
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înregistrat rezultate vizibile în asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală. EUBAM a acordat un sprijin total Serviciului Vamal al Republicii Moldova, pentru ca acesta să adopte cele mai bune practici
legislative de asigurare a respectării DPI uniforme, independente și receptive la toate
nivelurile – central, regional și local.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a iniţiat o serie de modificări legislative
la Codul vamal, care au încorporat și dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 608/2013.
EUBAM a asistat SV al RM în elaborarea unui Regulament privind asigurarea respectării DPI și transpunerea în practică a procedurilor stipulate de Regulamentul (UE)
nr. 608/2013. Acesta urmează să fie aprobat de Parlamentul Republicii Moldova.
Vorbind despre planurile de viitor și necesităţile tehnice pentru servicii partenere, trebuie să menţionez faptul că SV al RM încă nu are o bază de date integrată privind
DPI. SV ar trebui să pună în aplicare o platformă a DPI automată în ASYCUDA, care
ar deveni un instrument eficient de aplicare a legii. Acest amendament, odată pus în
practică, va facilita în mod substanţial controlul asupra mărfurilor care încalcă DPI și va
preveni importul ilegal de mărfuri contrafăcute pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Totodată, aceasta ar oferi și un scurt istoric al confiscărilor. În Hotărârea Guvernului
RM nr. 491 din 11 august 2015 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 20152017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
până în anul 2020, a fost prevăzută și elaborarea unei baze de date a DPI, cu începere
din anul 2016. Strategia poate servi și ca un instrument de implicare a altor autorităţi
responsabile de asigurarea respectării DPI în identificarea unei abordări comune de
respectare a DPI.
Nivelul de cooperare cu alte autorităţi în aplicarea legii este încă un element
care solicită îmbunătăţiri. Se impune o atenţie deosebită interacţiunii dintre SV al RM,
MAI, instanţele judecătoreşti și PG, care ar trebui să acţioneze în unison la gestionarea cazurilor de încălcare a DPI. În mod ideal, ar putea fi create echipe mixte pentru a
efectua controale ale pieţelor interne, depozitelor, magazinelor specializate etc.
Procedura de distrugere a mărfurilor urmează să fie revizuită și modificată, deoarece sprijinul titularilor de drepturi este mai mult decât necesar în acest sens, ceea
ce înseamnă că anume aceştia ar trebui să suporte toate costurile legate de distrugerea bunurilor, și nu autorităţile vamale sau altă autoritate.

3. Care este nivelul de cooperare între Misiunea EUBAM și autorităţile publice moldovenești responsabile de asigurarea respectării DPI?
EUBAM ajută Moldova și Ucraina în crearea condiţiilor de respectare a DPI prin
acordarea de consultanţă, transfer de competenţe și cunoștinţe, contribuind la creșterea
rezultatelor operaţionale ale serviciilor partenere, creșterea gradului de conștientizare, precum și ajutând partenerii să-şi dezvolte reţelele naţionale, bilaterale și internaţionale de
care au nevoie (organele de drept, întreprinderile, titularii de drepturi) pentru a contracara
încălcările DPI. S-ar părea că principalii beneficiari sunt autorităţile de frontieră ale Moldovei
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și Ucrainei. Dar, având în vedere ponderea
efectelor respectării DPI pe plan internaţional și naţional, EUBAM şi-a extins domeniul de aplicare și de interacţiune cu alte
părţi interesate, responsabile de protecţia
drepturilor de proprietate intelectuală. În
acest scop, EUBAM a creat o platformă
a DPI atractivă, eficientă și orientată spre
cooperare, comunicare, schimb de experienţă și de bune practici. Această platformă a luat forma unor grupuri de lucru în
domeniul DPI, în care diverse instituţii ce
reprezintă autorităţile vamale, poliţia, judecătorii, procurorii, titularii de drepturi și reprezentanţii acestora au ocazia de a se întâlni cu regularitate la o masă și de a-şi împărtăși experienţele în domeniu, de a face schimb de informaţii, de a identifica cele mai bune forme
de cooperare în domeniul respectării DPI, de a analiza și de a găsi soluţii pentru lacunele
procedurale și legislative, precum și de a interacţiona cu titularii de drepturi. În același cadru, părţile interesate beneficiază de sesiuni de instruire în domeniul DPI acordate atât de
experţii EUBAM, cât și de reprezentanţii titularilor de drepturi. În afară de aceasta, EUBAM
nu pierde ocazia de a spori nivelul de cooperare cu autorităţile publice din Republica Moldova în cadrul reuniunilor și seminarelor ad-hoc în domeniul DPI, fie la iniţiativa EUBAM sau
a oricărei dintre autorităţile publice naţionale.
Mai mult decât atât, au fost efectuate numeroase exerciţii reuşite de asistenţă comună și exerciţii practice de urmărire a traficului poștal, cu scopul de
a combate în comun contrafacerea, de
a intensifica cooperarea, de a consolida
capacităţile și, în cele din urmă, de a crea
o echipă, competentă în domeniul de
asigurare a respectării DPI atât pe arena
naţională, cât și internaţională.

Pe parcursul ultimilor zece ani,
EUBAM și serviciile sale partenere din
Moldova și Ucraina au desfășurat 13
Operaţiuni Comune de Control la Frontieră. Sprijinul acordat de EUBAM, sub
toate aspectele operaţiunilor, a fost unul
esenţial pentru desfășurarea cu succes a
acestora. Serviciile partenere şi-au dezvoltat treptat cunoștinţele și experienţa
în efectuarea operaţiunilor şi și-au asumat responsabilităţile de rigoare. Rezul-
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tatele implementării OCCF au demonstrat că serviciile partenere sunt în deplină pregătire de a efectua astfel de operaţiuni de sine stătător.
EUBAM a preluat rolul de observator și facilitator, care asistă serviciile
partenere în drumul spre autosuficienţă, o sarcină esenţială în sine. Acest
lucru va asigura o funcţionalitate continuă, o tranziţie lină și durabilă, creând
toate condiţiile de menţinere și dezvoltare a tuturor nivelurilor de activitate a OCCF.

OCCF au fost concepute în conformitate cu implementarea obligaţiilor asumate de cele două ţări în ceea
ce privește Capitolul II „Politica externă
și de securitate” și Capitolul III „Cooperarea în materie de justiţie, libertate și
securitate” ale Acordului de Asociere
și ale Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre RM şi UE.

4. Este Republica Moldova o ţară de tranzit al mărfurilor contrafăcute spre Comunitatea Europeană?
Republica Moldova este atât o ţară de destinaţie, cât și una de tranzit pentru
mărfurile contrafăcute. Cel puţin acești indicatori au fost prezentaţi într-un raport al
DG TAXUD, în 2012, cu privire la asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale ale UE1. De atunci, au fost puse în aplicare mai
multe modificări și amendamente la cadrul legislativ în domeniul respectării DPI, care
au exclus Republica Moldova din lista ţărilor de tranzit sau a ţărilor de provenienţă
a mărfurilor contrafăcute. Această informaţie este reflectată în raportul actualizat al
DG TAXUD privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de
către autorităţile vamale ale UE, publicat în 20152.

1
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_
piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
2
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_
piracy/statistics/2015_ipr_statistics.pdf
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5. Care sunt principalele ţări de origine a mărfurilor contrafăcute
care intră sau tranzitează Republica Moldova?
Statisticile vamale demonstrează clar faptul că majoritatea ţărilor de provenienţă a produselor contrafăcute sunt din afara UE. China rămâne a fi sursa cea mai
importantă, deși aceasta încearcă din ce în ce mai mult să diminueze cantitatea de
producţie contrafăcută, alte ţări din Asia, specializate în anumite categorii de produse (de exemplu, India, pentru medicamente, Turcia, pentru parfumuri şi cosmetice).
Totodată, China este și o sursă de substanţe chimice legitime, utilizate în producţia de
pesticide, dar și o sursă de pesticide contrafăcute. Internetul și e-comerţul au devenit
facilitatori esenţiali pentru distribuirea și vânzarea de bunuri contrafăcute.
Punctele de tranzit pentru transportul de mărfuri din Asia în Europa, care acţionează în calitate de noduri importante pentru traficul de containere, din motivul
creării zonelor de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, de asemenea au devenit
facilitatori semnificativi pentru activităţile falsificatorilor.

6. Care sunt măsurile ce urmează să fie luate de către autorităţile
publice din Republica Moldova în vederea combaterii mai eficiente a
contrafacerii și a altor încălcări ale DPI?
EUBAM subliniază faptul că autorităţile publice din Republica Moldova ar trebui, în primul rând, să continue perfecţionarea legislaţiei naţionale, după modelul UE.
Acest lucru ar acoperi golurile legislative și ar descuraja pirateria și contrafacerea. O
altă măsură eficientă ar fi elaborarea și implementarea unei Strategii naţionale în domeniul DPI, care ar fi un instrument eficient și va angaja în mod proactiv toate autorităţile responsabile de asigurarea respectării DPI. Implicarea comunităţii de afaceri și a
titularilor de drepturi este, la fel, foarte importantă. Acești actori ar trebui să asigure
protecţia produselor sale și să intensifice cooperarea cu SV al RM. Atenţionăm că SV
nu trebuie să rămână singur în lupta împotriva încălcărilor DPI.

7. Cum ar trebui să se implice titularii de drepturi pentru a reduce
contrafacerea?
Având în vedere că drepturile de proprietate intelectuală sunt, în cele din urmă,
drepturi private, titularii de drepturi au cel mai mare interes economic imediat în asigurarea protecţiei acestor drepturi. Prin urmare, titularii de drepturi ar trebui să fie
dispuşi în mod special să ajute în eforturile de asigurare a respectării DPI prin furnizarea de informaţii exhaustive pentru identificarea produselor contrafăcute. Acest
lucru ar putea fi realizat, printre altele, prin intermediul unor campanii de sensibilizare
și sesiuni de instruire.
Dispoziţiile privind controlul la frontieră ale Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ prevăd că, în primul rând, anume
titularii de drepturi vor solicita autorităţilor vamale să confişte loturile de produse
contrafăcute și piratate. Inevitabil, titularii de drepturi vor fi în cea mai bună poziţie
pentru a identifica produsele contrafăcute. Unii titulari de drepturi furnizează autorităţilor vamale ghiduri pentru identificarea produselor autentice, precum și liste ale
persoanelor autorizate să le comercializeze produsele. Astfel, organul vamal este
11
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notificat atunci când un lot este direcţionat către un comerciant neautorizat. Instruirea acordată autorităţilor vamale de către titularii de drepturi, de multe ori, se concentrează asupra produsului final. Acest lucru nu include produsele auxiliare, cum ar
fi actele de garanţie, mărcile de certificare, instrucţiunile de întreţinere, etichetele,
ambalajele. De multe ori, aceste articole sunt trecute cu vederea, permiţând falsificatorilor să evite detectarea și să asambleze, să ambaleze produsele pentru distribuţie.

8. Care sunt priorităţile Misiunii EUBAM în domeniul respectării DPI?
Unul dintre obiectivele majore ale EUBAM este de a forma capacităţi în cadrul SV
care să permită acestuia să prevină și să contracareze încălcările DPI. Suntem conștienţi
de faptul că ofiţerii vamali, care operează la frontieră, sunt primul filtru împuternicit să
identifice și să abordeze infracţiunile transfrontaliere în domeniul DPI. EUBAM va continua să acorde prioritate construirii unei baze solide de cunoștinţe pentru inspectorii
vamali, ceea ce le-ar permite să deosebească produsele originale de cele contrafăcute.
De asemenea, aspectul legislativ al respectării DPI rămâne o prioritate pentru EUBAM.
În acest sens, ne vom concentra susţinerea acordată SV al RM privind îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la respectarea DPI, în procesul de armonizare cu Regulamentul (UE)
nr. 608/2013, elaborat de Comisia UE și întitulat Customs Blueprints și cu Capitolul 9
din Recomandările de constituire a Zonelor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
UE-Moldova, parte a Acordului de Asociere dintre UE și RM, semnat în 2014.

9. Care este mesajul dumneavoastră pentru autorităţile publice
din Republica Moldova, responsabile de asigurarea respectării DPI?
Încălcările drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi contrafacerea și
pirateria, sunt un fenomen internaţional și au implicaţii economice și sociale grave.
Modul de operare și rutele sunt adaptate pentru a fi convenabile transportului de
mărfuri contrafăcute şi aici ar trebui să fie aplicată legea, care să deturneze tacticile
de activitate a falsificatorilor. Furtul de proprietate intelectuală la nivel global și comerţul cu mărfuri contrafăcute și piratate cresc într-un ritm alarmant. Sunt necesare
îmbunătăţiri în ceea ce privește gradul de conștientizare al publicului larg cu privire
la importanţa DPI. Mai mult decât atât, sunt două aspecte importante, care presupun
întreprinderea unor măsuri urgente și care ţin de complexitatea sistemului și de lipsa
unei cooperări eficiente între organele de drept şi părţile interesate de domeniul DPI.
Contrafacerea a evoluat într-o industrie de piaţă clandestină sofisticată, care implică
fabricarea și vânzarea de versiuni contrafăcute ale unui număr inimaginabil de produse. În scopul de a păstra potenţialul de creștere economică, drepturile de PI trebuie
să fie protejate și respectate. Crearea unui cadru juridic cuprinzător în materie de DPI
trebuie să fie combinat cu asigurarea unei respectări efective. Punerea în aplicare a
legilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală necesită o atenţie continuă.
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2.1. Generalităţi
Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare –
Observator) a fost constituit la 29 iulie 2011, în baza ordinului Directorului General al
AGEPI. Drept temei pentru crearea acestuia au servit recomandările experţilor europeni, de a căror asistenţă a beneficiat Republica Moldova și care au constatat următoarele deficienţe ale sistemului naţional de PI:
•

cooperarea între autorităţile publice implicate în asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală este insuficientă;

•

societatea este puţin informată despre importanţa proprietăţii intelectuale
în dezvoltarea economică a statului și, ca rezultat, nu este dispusă să acorde atenţie problemelor ce ţin de contrafacere și piraterie;

•

sunt puţine sau lipsesc cu desăvârșire datele oficiale privind încălcarea
drepturilor de proprietate intelectuală,

și au recomandat crearea unui punct informaţional, al cărui scop ar fi înlăturarea carenţelor sistemului de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în republică.
Rolul Observatorului a fost atestat în Planul de acţiuni privind implementarea
Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1125 din 14 decembrie 2010, unde la p. 2 al capitolului 9 este
recomandată expres asigurarea funcţionalităţii punctului informaţional (numit Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală), atribuţiile acestuia fiind stabilite în Regulamentul de funcţionare a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, aprobat la data de 05.09.2012 şi revizuit la 12.06.2013.
În conformitate cu Regulamentul, obiectivul Observatorului este susţinerea
schimbului de date între autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi generarea unor rapoarte, studii analitice şi
statistice în domeniu, care ar permite o monitorizare eficientă a sistemului de asigurare a respectării DPI în Republica Moldova.
Pe lângă angajaţi ai AGEPI, membri ai Observatorului sunt şi reprezentanţi ai
Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale şi Serviciului Vamal. Ședinţele
Observatorului sunt publice, iar la lucrări pot participa, cu drept de vot consultativ, şi
reprezentanţii sectorului privat.
Activităţile Observatorului sunt axate pe 4 direcţii prioritare:
1. Monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, şi anume:
•

colectarea, stocarea, examinarea, sistematizarea şi prelucrarea datelor;

•

elaborarea cercetărilor, studiilor, rapoartelor şi analizelor statistice;
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•

perfecţionarea cadrului normativ.

2. Promovarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală:
•

organizarea campaniilor de sensibilizare a societăţii;

•

colaborarea permanentă cu mass-media;

•

iniţierea instruirilor pentru reprezentanţii instituţiilor de drept şi pentru
societatea civilă.

3. Colaborarea cu autorităţile publice şi titularii de drepturi:
•

realizarea schimbului permanent de date;

•

implicarea titularilor de drepturi în procesul asigurării drepturilor;

•

cooperarea cu structurile similare din străinătate.

4. Informarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind implementarea Acordului TRIPs :
•

notificarea OMC privind modificările cadrului juridic naţional;

•

furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante membrilor OMC, agenţilor economici din Republica Moldova sau din statele membre ale OMC;

•

gestionarea bazei de date privind cadrul juridic naţional.

În vederea realizării obiectivelor sale, Observatorul prezintă anual Raportul naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, care ulterior este distribuit instituţiilor interesate.
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2.2. Ședinţe de lucru
Pe parcursul anului 2015, Observatorul a organizat mai multe ședinţe de lucru.
Aici prezentăm câteva, mai importante:
17.02.2015 - ședinţa de lucru comună, la care au participat reprezentanţii
AGEPI, IGP, PG, precum și ai Ambasadei Suediei la Chișinău.
Scopul principal al ședinţei a fost dezbaterea privind necesitatea și mecanismele de prevenire și combatere a pirateriei ca fenomen social de amploare în Republica Moldova.		
Necesitatea abordării acestui subiect a fost dictată de raportul prezentat de
către Procuratura Generală, potrivit căruia timp de câteva luni serverele celui mai
mare site suedez de indexare a fișierelor torrent Pirate Bay au fost localizate pe teritoriul Republicii Moldova. În acest context, era strict necesară stabilirea unor platforme de comunicare și colaborare între instituţiile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova și instituţiile
corespondente din Suedia.
În cadrul ședinţei, dl Ion Ţîganaş, vicedirector general al AGEPI și Președinte al
Observatorului respectării DPI a prezentat o analiză a legislaţiei naţionale cu privire la
respectarea drepturilor de autor în mediul online, precum și o sinteză a problemelor
cu care se confruntă Republica Moldova în acest domeniu (Torrent.eu/torrents.md/
pirate bay).
În același context, reprezentantul Procuraturii Generale a adus la cunoștinţă
câteva date despre fenomenul pirateriei în Moldova, problemele ce apar în procesul
de combatere a pirateriei la instituţia pe care o reprezintă, dar și despre rezultatele
cooperării cu instituţiile naţionale și cele internaţionale din domeniu.
În urma discuţiilor purtate și a informaţiilor prezentate, Ambasadorul Suediei
la Chișinău și șeful adjunct al Misiunii diplomatice suedeze în Republica Moldova au
adus în discuţie strategia naţională suedeză de combatere a crimelor cibernetice,
menţionând că în Suedia există o conlucrare strânsa dintre Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei și cel al Afacerilor Externe, organul executiv fiind Agenţia pentru Situaţii
Excepţionale, în cadrul căreia a fost creat un departament responsabil de protecţia
mediului online.
În finalul ședinţei, a fost aprobată iniţierea consultărilor pentru stabilirea unor
legături/puncte de contact între organele specializate în domeniul de referinţă din
Republica Moldova și Suedia, în vederea depistării și soluţionării problemelor în timp
real. Ambasadorul Suediei la Chișinău, dna Ingrid Tersman, și-a anunţat disponibilitatea de a conlucra cu instituţiile suedeze și de a duce tratative privind acordarea
asistenţei tehnice, informaţionale și de expertiză din partea Suediei pentru Republica
Moldova.
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11.09.2015 - ședinţa de lucru al cărei obiectiv a fost discutarea și coordonarea
unor aspecte ce vizează:
1.

Raportul naţional privind respectarea DPI 2015 (concept, structură, design,
colectare de date etc.);

2. Dezvoltarea site-ului www.stoppirateria.md (concept, structură, design,
conţinut, știri, traducere etc.);
3. Organizarea unui concurs pentru elaborarea logo-ului Observatorului;
4. Centrul de notificare și informare al OMC privind aspectele DPI legate de
comerţ.
02.11.2015 - ședinţa de lucru a Observatorului, cu participarea reprezentanţilor
AGEPI, Serviciului Vamal, precum și a 9 mandatari autorizaţi.
Scopul principal al ședinţei a fost discutarea proiectului Regulamentului privind asigurarea respectării de către organele vamale a drepturilor de proprietate intelectuală.
După o scurtă prezentare a proiectului actului normativ, mandatarii autorizaţi
au fost invitaţi să se expună asupra iniţiativei prezentate.
Ca rezultat al dezbaterilor, s-a ajuns la concluzia de a întreprinde următoarele
acţiuni:
1.

AGEPI va solicita Inspectoratului Ecologic de Stat lista întreprinderilor acreditate să efectueze distrugerea bunurilor (pe categorii de produse);

2.

Serviciul Vamal va prezenta o estimare a costurilor de plasare în antrepozit
a produselor contrafăcute;

3. Serviciul Vamal va lua în calcul comentariile prezentate de mandatarii autorizaţi la definitivarea Regulamentului privind asigurarea respectării de către
organele vamale a drepturilor de proprietate intelectuală.
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2.3. Concursul pentru crearea logo-ului Observatorului
respectării drepturilor de proprietate intelectuală
La 1 noiembrie 2015 a fost lansat concursul pentru crearea logo-ului Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
În acest scop a fost aprobat regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului, a fost stabilită componenţa nominală a Comitetului de organizare a concursului, a fost asigurată mediatizarea condiţiilor de desfăşurare pe paginile web ale
AGEPI, pagina facebook, în presă şi în instituţiile de învăţământ specializat.
În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea logo-ului Observatorului respectării drepturilor de proprietate
intelectuală (în continuare - Regulament), a fost stabilit modul de organizare, condiţiile de participare şi de prezentare a lucrărilor participante, precum şi procedura de
desemnare şi premiere a câştigătorilor.
Concursul a fost organizat de către AGEPI.
Obiectivul de bază al concursului a fost selectarea celor mai reuşite lucrări,
elaborate conform cerinţelor stabilite.
În conformitate cu Regulamentul, au fost definite următoarele condiţii de participare:
1.

La concurs a putut să participe orice tânăr din republică, inclusiv elevi ai
claselor a IX-XII-a din şcoli, licee, colegii, studenţi ai Universităţii Tehnice a
Moldovei, prin depunerea unei cereri de participare.

2. Lucrarea trebuia să satisfacă următoarele cerinţe:
•

să constituie o reprezentare grafică: desene, cuvinte, litere, cifre, alte elemente figurative sau combinaţii ale acestora, cu condiţia ca acestea să
reflecte domeniul de asigurare a respectării drepturilor de proprietate
intelectuală şi lupta autorităţilor cu fenomenele contrafacerii şi pirateriei;

•

să reprezinte o creaţie personală şi originală a autorului (grupului de autori);

•

să reprezinte un element grafic de identificare a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, realizat în variantă simplificată (doar elemente figurative) și în varianta deplină (cu menţiunea verbală „Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală”) etc.

Grupul de experţi, constituit de către Comitetul de organizare, a evaluat lucrările, ghidându-se de următoarele criterii:
•

originalitatea logo-ului;

•

creativitatea designului logo-ului;

•

reprezentativitatea logo-ului în raport cu tematica solicitată.
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A fost stabilită data de 10 decembrie 2015 drept data limită de depunere a cererilor
de participare.
Vă prezentăm câteva dintre lucrările prezentate:

În scopul unei jurizări corecte a concursului, membrii Comitetului de organizare s-au întrunit în ședinţe de lucru pe data de 09.12.2015, 14.12.2015 și pe data de
16.12.2015.
În urma analizei lucrărilor prezentate, 2 participanţi au fost descalificaţi, deoarece una dintre ele a fost copiată de pe Internet, iar altă lucrare nu a fost conformă
cerinţelor stabilite, fiind nereprezentativă pentru logo-ul Observatorului.
Celelalte lucrări au fost examinate în conformitate cu cerinţele Regulamentului
și apreciate conform criteriilor prestabilite, iar autorul celui mai reușit logo a beneficiat de un premiu bănesc în sumă de 2000 de lei.
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3.1. Activităţi de instruire în domeniul respectării
drepturilor de proprietate intelectuală realizate
pe parcursul anului 2015
Activităţi de instruire a judecătorilor și procurorilor
În conformitate cu Planul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor
în anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ nr.12/9 din 31.10.2014, Institutul
Naţional al Justiţiei a organizat 4 activităţi de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale, în care au fost implicate 219 persoane (26 de judecători, 26 de procurori, 10
mediatori, 28 de specialiști de la AGEPI, 129 de judecători şi angajaţi ai CSJ). Au fost
desfășurate următoarele activităţi:
99
Trei seminare cu tematica „Aspecte practice privind aplicarea legislaţiei
în domeniul proprietăţii intelectuale”, organizate în parteneriat cu AGEPI. La seminarele ce s-au desfășurat la 20 martie, 20 mai și la 30 noiembrie, au participat 90 de
persoane și au fost prezentate atât informaţii teoretice referitoare la protecţia proprietăţii intelectuale, cât și studii de caz cu participarea corpului judecătoresc, la tema:
•

Litigiile privind nulitatea înregistrării mărcilor;

•

Litigiile privind decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării
efective.

99
Un curs de instruire continuă în domeniul proprietăţii intelectuale pentru judecătorii şi personalul CSJ, axat pe drepturile de PI, inclusiv pe drepturile de
autor și drepturile conexe. Cursul a fost organizat de AGEPI în parteneriat cu CSJ, în
perioada 28 septembrie – 11 decembrie, cu o durată totală de 40 de ore, la care au
participat 129 de persoane.
Cursul de instruire a avut drept scop extinderea nivelului de cunoștinţe al judecătorilor în materie de PI, în condiţiile creșterii numărului de adresări în instanţele
judecătorești din Republica Moldova privind protecţia drepturilor de PI. Cursul a fost
susţinut de către Ion Ţîganaș, director general adjunct al AGEPI, formator al Institutului Naţional al Justiţiei. În cadrul cursului au fost abordate aspecte ale reglementărilor
naţionale și internaţionale în domeniu, principiile de bază ale PI, rolul și esenţa acesteia în raporturile juridice, formele și limitele de protecţie a OPI, sistemul de drepturi
pe care îl generează PI, precum și aspecte practice privind soluţionarea litigiilor ce
vizează drepturile de PI, în general, și drepturile de autor, în special. Accentul cursului
de instruire a fost pus pe examinarea reglementărilor juridice, prin prisma practicii
judiciare naţionale și internaţionale.
Activităţi de instruire a personalului Inspectoratului General al Poliţiei
Pe parcursul anului 2015, angajaţii subdiviziunilor specializate ale IGP au participat la mai multe ateliere de lucru, conferinţe internaţionale, în cadrul cărora au fost
familiarizaţi cu teoriile și practicile statelor cu experienţă în domeniu.
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Ofiţerii de poliţie au participat la următoarele activităţi de instruire:
₋₋

Atelier de lucru în domeniul proprietăţii intelectuale, eveniment organizat
prin intermediul instrumentului TAIEX, sub egida Secţiei de combatere a
traficului ilicit de mărfuri şi a contrafacerii a OIPC INTERPOL, în colaborare
cu Biroul Naţional Central INTERPOL din Podgorici (25–29 ianuarie 2015,
or. Podgorici, Muntenegru, a participat 1 angajat al Poliţiei);

₋₋

Întrevedere de lucru cu ofiţerii de legătură pentru proprietatea intelectuală
ai Ambasadei SUA în Republica Moldova (18 februarie 2015, au participat
4 angajaţi ai Poliţiei);

₋₋

Curs „Prevenirea şi investigarea încălcării normelor cu privire la drepturile
de autor”, organizate sub egida Ambasadei Statelor Unite ale Americii în
Republica Moldova (8-14 martie 2015, or. Budapesta, Ungaria, au participat
3 angajaţi ai Poliţiei).

₋₋

Seminar regional privind problemele domeniului proprietăţii intelectuale, organizat de către OHIM şi Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală,
(11-13 noiembrie 2015, or. Budapesta, Ungaria, a participat 1 angajat al Poliţiei).

La DDPM al Academiei de poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova,
s-a desfășurat un curs de instruire cu tema „Activitatea de urmărire penală”, unde au
fost abordate şi subiecte privind urmărirea penală pentru infracţiunile din domeniul
proprietăţii intelectuale (7–9 septembrie 2015, au participat 25 de angajaţi ai Poliţiei).
Activităţi de instruire a personalului Serviciului Vamal
În perioada 4-5 iunie 2015, la sediul Centrului de Instruire al SV a avut loc seminarul „Drepturile de proprietate intelectuală”. Acţiunea a făcut parte din șirul de
seminare de acest gen, organizate de către EUBAM cu scopul diseminării informaţiei
și instruirii angajaţilor autorităţii vamale în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală. În cadrul seminarului, vicedirectorul general al AGEPI, Ion Ţîganaș
a vorbit despre rolul Serviciului Vamal în respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, iar directorul adjunct al Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale
al AGEPI, Natalia Mogol a familiarizat participanţii la seminar cu prevederile legale
referitoare la protecţia mărcilor în Republica Moldova.
Pe parcursul anului de referinţă, pentru personalul SV au fost desfășurate
8 activităţi de instruire, la care au participat 115 lucrători vamali.
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3.2. Activităţi de promovare a domeniului asigurării
drepturilor de proprietate intelectuală, realizate pe
parcursul anului 2015
Junior Achievement Moldova
Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală începe de la o
bună înţelegere a esenţei acestora. În contextul menţionat, o deosebită atenţie a fost
acordată, pe parcursul anului 2015, activităţii de promovare a domeniului asigurării
drepturilor de PI, în special în rândurile tinerei generaţii.
Astfel, în perioada 26 iulie - 1 august 2015, AGEPI a oferit suport organizaţiei
comunitare Junior Achievement Moldova în organizarea și buna desfășurare a Şcolii
de Vară pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale și valorilor democratice.
Proiectul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani din Republica
Moldova, precum și profesorilor implicaţi în implementarea programelor de educaţie
antreprenorială și valorilor democratice. La ediţia din 2015 au participat 45 de tineri
și 20 de profesori, care au beneficiat de instruiri în diverse domenii, de asemenea, în
cel al proprietăţii intelectuale.
În cadrul unei mese rotunde interactive, președintele Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, Ion Ţîganaș a discutat cu elevii despre esenţa și rolul proprietăţii intelectuale, despre necesitatea protecţiei juridice a dreptului de
autor, a mărcilor, a invenţiilor în procesul de creare și dezvoltare a afacerilor durabile
și de succes. Întâlnirea a purtat un caracter practic, iar exemplele relevante au fost
discutate cu mult interes.
De asemenea, AGEPI a fost partener în organizarea unui concurs inedit, în cadrul căruia participanţii au elaborat proiecte creative de afaceri, prin valorificarea
proprietăţii intelectuale.
Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020
Promovarea domeniului asigurării drepturilor de proprietate intelectuală constituie o componentă importantă a Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind
implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul
2020, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova la 11 august 2015.
Acest plan reprezintă cea de-a doua etapă a procesului de implementare a
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale și este orientat spre punerea în practică a mecanismelor şi programelor elaborate la etapa precedentă,
vizează acţiuni de promovare a managementului proprietăţii intelectuale, de asigurare a creşterii capacităţii de inovare a instituţiilor de cercetare, a rolului proprietăţii intelectuale în funcţionarea întreprinderilor mici și mijlocii, de valorificare a mo-
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dalităţilor practice de înregistrare şi protecţie a indicaţiilor geografice și denumirilor
de origine, de organizare a acţiunilor concertate antipiraterie şi anticontrafacere.
Întru atingerea obiectivului general privind asigurarea respectării eficiente a
drepturilor de proprietate intelectuală, Planul de acţiuni prevede desfășurarea a peste 20 de activităţi, cu implicarea nemijlocită a mai multor autorităţi publice responsabile. Documentul urmărește, printre altele, delimitarea competenţelor organelor de
control în domeniul indicaţiilor geografice, prevenirea încălcărilor dreptului de autor
și depistarea traficului ilicit de produse contrafăcute în mediul online, intensificarea
colaborării autorităţilor publice cu titularii de drepturi și asigurarea schimbului de
date între instituţii. De asemenea, în Planul de acţiuni, se pune accentul pe instruirea
reprezentanţilor poliţiei, vămii, procuraturii, corpului judecătoresc, precum și sensibilizarea societăţii, implicit a tinerei generaţii, în vederea prevenirii riscurilor și consecinţelor fenomenelor de contrafacere și piraterie.
Ţinând cont de caracterul complex şi multifuncţional al proprietăţii intelectuale,
structura Planului stabilește acţiunile necesare pentru atingerea obiectivelor, termenele de realizare, autorităţile responsabile și efectele preconizate ale implementării.
Rezultatele îndeplinirii acţiunilor specificate în Planul de acţiuni pentru anii
2015-2017 vor fi reflectate de AGEPI în Raportul de monitorizare consolidat, aprobat
de către Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală și prezentat Guvernului
Republicii Moldova.
Comitetul Consultativ pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
În scopul dezvoltării cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale şi integrării Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european, în perioada 23-25 noiembrie 2015, doi reprezentanţi ai Observatorului au participat la cea de-a 10 sesiune a Comitetului Consultativ pentru
respectarea drepturilor de PI, organizată de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale. La sesiune au participat reprezentanţi din 65 de state membre și 18 observatori.
Lucrările Comitetului au fost deschise de Directorul general al OMPI, dr. Francis
Gurry, care a apreciat pozitiv eforturile statelor membre de creare a unei platforme
eficiente de comunicare și de schimb privind cele mai bune practici de informare a
societăţii și de prevenire și combatere a contrafacerii și pirateriei.
Cele 22 de comunicări prezentate de statele membre au fost grupate pe 2 module de bază care, la rândul lor, au fost divizate în compartimente.
Reprezentantul Observatorului din RM a prezentat în cadrul compartimentului
„Strategii naţionale de formare a respectului pentru PI” un raport privind progresele
în aplicarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale în formarea respectului pentru PI, în special prin campanii de educare și sensibilizare.
La același compartiment, Serviciul de Poliţie al Zambiei a prezentat aplicarea
modelului PESTLE în lupta împotriva contrafacerii și pirateriei, iar DKPTO a comunicat o informaţie succintă cu privire la o nouă unitate înfiinţată în cadrul oficiului danez, care are menirea de a oferi consultaţii în cazuri de încălcări ale DPI.
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De asemenea, în cadrul sesiunii au avut loc 2 dezbateri de grup. O dezbatere,
moderată de vicepreşedintele Comitetului, Grega Kumer, a avut ca temă campaniile
publice de comunicare privind respectarea PI și instrumentele de sensibilizare, adresate tinerilor. Reprezentanţii Registrului Naţional al Costa Rica, Institutului Mexican de
Proprietate Industrială, Observatorului respectării DPI din RM, Oficiului pentru Proprietate Industrială al Republicii Slovacia, Comisiei de proprietate intelectuală a Africii
de Sud și Observatorului European al respectării DPI au prezentat rapoarte scurte la
acest capitol.
Raportul prezentat de Observator s-a axat, în principal, pe Campania naţională
de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei în Republica
Moldova realizată pe parcursul anului 2014 de către AGEPI în cooperare cu MEd și
DGETS a mun. Chișinău.
În cadrul dezbaterii de grup privind „cooperarea strategică”, șase state membre și-au împărtășit experienţele în stabilirea modalităţilor de cooperare între diverse
autorităţi guvernamentale naţionale, în scopul formării respectului pentru PI. În mod
special, la acest capitol s-au făcut remarcaţi reprezentanţii DKPTO, Serviciului de
Poliţie al Zambiei, Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală
din Republica Moldova, Oficiului de PI din Filipine și ai Biroului Procurorului General
al Mexicului. Astfel, Observatorul respectării drepturilor de PI din Republica Moldova
a prezentat experienţa moldavă în stabilirea unei platforme eficiente de conlucrare a
autorităţilor implicate în asigurarea respectării DPI.
Lucrările Comitetului s-au finalizat cu prezentarea unui raport al Secretariatului
referitor la măsurile de ultimă ora, întreprinse de Biroul Internaţional al Organizaţiei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în vederea edificării respectului pentru proprietatea intelectuală, precum și a consolidării capacităţilor instituţionale în acest domeniu
la nivel naţional.
După mai multe discuţii și negocieri, Comitetul a acceptat să includă în programul pentru cea de-a unsprezecea sesiune următoarele subiecte:
- Schimb de informaţii despre experienţele naţionale privind activităţile de sensibilizare și campaniile strategice ca mijloc de dezvoltare a respectului pentru PI în
rândul publicului larg, în special al tinerilor, în conformitate cu priorităţile de educaţie
ale statelor membre;
- Schimb de informaţii despre experienţele naţionale privind cooperarea interinstituţională în politicile de aplicare a PI și regimurile, inclusiv mecanismele de soluţionare echilibrată, holistică și eficace a disputelor în domeniul PI;
- Schimb de informaţii despre experienţele naţionale în ceea ce privește asistenţa OMPI la capitolul legislaţie, cu accent pe elaborarea legislaţiei naţionale care
să ia în considerare flexibilităţile, nivelul de dezvoltare, diferenţa în tradiţia juridică și
posibilul abuz al procedurilor de executare;
- Schimb de istorii de succes privind consolidarea capacităţilor și sprijinul din
partea OMPI pentru formare, activităţi la nivel naţional și regional pentru agenţiile și
oficiile naţionale, în conformitate cu recomandările Agendei de dezvoltare și mandatul Comitetului.
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Participarea Republicii Moldova la lucrările Comitetului a fost una de succes,
experienţa moldavă fiind prezentată atât în cadrul celor două dezbateri de grup, cât
și la compartimentul dedicat strategiilor de PI.
Totodată, la cea de-a 10-a sesiune a Comitetului Consultativ pentru respectarea drepturilor de PI a fost organizată o expoziţie, având ca obiectiv demonstrarea
experienţelor naţionale în acţiunile de combatere a contrafacerii și pirateriei. În cadrul
acestei expoziţii, Republica Moldova a participat cu un stand informaţional, unde a
prezentat instrumentele utilizate în campaniile de sensibilizare.
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4.1. Protecţia proprietăţii intelectuale la frontieră
Serviciul Vamal al Republicii Moldova este autoritatea mandatată să asigure
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră.
În scopul prevenirii şi combaterii importului de mărfuri contrafăcute şi operepirat pe piaţa internă și în conformitate cu atribuţiile delegate, autoritatea vamală
asigură aplicarea eficientă a măsurilor legale de protecţie la frontieră.
În acest context, Serviciul Vamal utilizează măsurile de protecţie a proprietăţii
intelectuale la frontieră în cazul mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de
proprietate intelectuală și care:
a) sunt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
b) sunt declarate organelor vamale în scopul plasării lor 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 efectuării controalelor vamale;
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 care
sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost fabricate
cu consimţământul titularului de drept, dar se afla 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.
Procedura de asigurare a drepturilor de proprietate intelectuală la frontiera
vamală poate fi iniţiată:
99 de către titularul de drepturi, prin depunerea unei cereri de intervenţie;
99 din oficiu (ex-officio), cu condiţia intervenţiei ulterioare a titularului de drepturi.
În cazul în care procedura de asigurare a respectării drepturilor este iniţiată de
către titularul de drepturi, mecanismul de aplicare presupune următoarele etape:
99 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);
99 Acceptarea cererii de intervenţie vamală şi stabilirea perioadei de intervenţie
(conform prevederilor art. 303 al Codului vamal al Republicii Moldova);
99 În baza cererii de intervenţie vamală acceptate, SV emite o Dispoziţie de
intervenţie vamală în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale, înregistrând-o în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală pe care îl gesti31
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onează. 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;
99 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 și notificarea titularului de drept şi a declarantului/destinatarului
mărfurilor referitor la iniţierea procedurii în instanţele de judecată.
În cazul în care procedura de asigurare a respectării drepturilor este iniţiată din
oficiu, mecanismul de aplicare prevede următoarele măsuri:
99 Mărfurile susceptibile să aducă atingere drepturilor de proprietate intelectuală sunt reţinute, iar operaţiunea de vămuire este suspendată;
99 Este informat titularul dreptului de proprietate intelectuală pentru a confirma/infirma faptul contrafacerii mărfurilor.
În cazul în care titularul de drepturi, în termen de 4 zile lucrătoare, nu depune
o cerere de intervenţie, 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).
În cazul în care a fost demonstrat că mărfurile aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală (conform prevederilor art. 305 al Codului vamal al Republicii
Moldova), acestea:
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•

pot fi distruse, conform normelor legale în vigoare, ori scoase în afara circuitelor comerciale pentru a se evita cauzarea unui prejudiciu titularului. În
acest caz, statul nu va achita nicio indemnizaţie, dacă legislaţia nu prevede
altfel;

•

sunt pasibile de orice măsură care are drept consecinţă privarea efectivă a
persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii, cu excepţia unor
cazuri când simpla retragere a mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute
nu este considerată măsură care ar avea drept consecinţă privarea efectivă
a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii;

•

pot fi predate cu titlu gratuit, în funcţie de natura lor, 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, cu condiţia să existe acordul scris al titularului dreptului de
proprietate intelectuală, să fie mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice și să nu fie comercializate.
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Mecanismul de intervenţie al organelor vamale
Suspiciuni
de atingere
a unui drept
de PI

Cerere
de intervenţie

Ex-officio
(art. 302)

(art. 304)

10 zile lucrătoare
3 zile lucrătoare
în cazul produselor
perisabile

Produs
contrafăcut

Distrugere

4 zile
lucrătoare

Produs
autentic

Lipsa acţiunii
din partea
titularului de drept

Liberă
circulaţie

Predare
cu titlu gratuit
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În conformitate cu datele furnizate de SV, în anul 2015 a fost înregistrată o
descreștere a numărului de cereri de intervenţie depuse de titularii drepturilor de PI.
Pe parcursul perioadei de raportare, la Serviciul Vamal au fost depuse 114 cereri
de intervenţie vamală, inclusiv:
•

3 cereri de intervenţie vamală depuse de persoane fizice;

•

111 cereri de intervenţie vamală depuse de persoane juridice.

Din totalul de 114 cereri:
•

37 de cereri de intervenţie au fost depuse de titulari naţionali;

•

77 de cereri de intervenţie au fost depuse de titulari străini.

În comparaţie cu anul 2014, numărul cererilor de intervenţie s-a diminuat cu
26%, iar comparativ cu 2013, numărul acestora a crescut cu aproximativ 20%.
Repartizarea cererilor de intervenţie 
pe titulari (anii 2012-2015)

titulari străini
titulari naţionali

2012

2013

2014

2015

Titulari naţionali

186

35

45

37

Titulari străini

89

60

91

77

Examinând repartizarea cererilor de intervenţie după titular, menţionăm că și în
2015 prevalează titularii străini, comparativ cu titularii naţionali.
Marea majoritate a cererilor au fost depuse prin intermediul reprezentanţilor
titularilor de drepturi, totuși au fost și titulari care au preferat să acţioneze direct.
Numărul acestora este egal cu numărul de cereri de intervenţie înaintate de titularii
naţionali.
La o analiză a cererilor de intervenţie după obiectul căruia i s-a solicitat asigurarea protecţiei în anul 2015, remarcăm același decalaj covârșitor în favoarea cererilor
de intervenţie pentru asigurarea respectării drepturilor de PI asupra mărcilor. Astfel,
din totalul de 114 cereri de intervenţie, doar 3 (aproximativ 3%) se referă la desene și
modele industriale, restul 111 au avut drept obiect al protecţiei mărci.
Dar cum într-o cerere de intervenţie poate fi solicitată protecţia mai multor
obiecte de proprietate intelectuală, la 31 decembrie 2015 în Registrul obiectelor de

34

O b s e r vato r u l re s p ectării drepturilor de proprietate intelectuală

proprietate intelectuală cărora li s-a asigurat protecţie la frontieră erau înscrise 632
de obiecte. Astfel, s-a înregistrat o creştere cu 6% faţă de numărul de OPI protejate
la frontieră în anul 2014, iar la o comparaţie cu anul 2010 – numărul de obiecte de PI
protejate s-a triplat.
Numărul OPI ce au beneficiat de protecţie
la frontieră (anii 2010 - 2015)
500
400
300

OPI ale titularilor naţionali
OPI ale titularilor străini

200
100
0

2010

2011

2012

2013

2014

OPI ale titularilor naţionali

95

115

101

97

143

150

OPI ale titularilor străini

77

323

379

400

454

482

Totodată, pentru anul 2015 remarcăm o creștere cu 2% (faţă de anul precedent) a OPI pentru care a fost solicitată protecţie, deţinute de titulari autohtoni şi o
creştere de 6% a OPI deţinute de titulari străini (comparativ cu anul precedent).
Pe parcursul perioadei de referinţă, Serviciul Vamal a înregistrat 39 de reţineri
de mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, ceea ce este cu 30% mai mult decât numărul
reţinerilor efectuate în anul precedent, însă constituie aproximativ 50% din numărul
reţinerilor efectuate în 2013.
Numărul reţinerilor efectuate de
Serviciul Vamal (anii 2010-2015)
81

43

39

29

30

12

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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În 35 din cele 39 de cazuri de reţinere, produsele se aflau în regim vamal de import, iar în 4 cazuri produsele erau destinate exportului. În toate cele 39 de cazuri în
care produsele au fost reţinute sau suspendate, declarantul era naţional (10 persoane
fizice, 29 de persoane juridice).
În toate cazurile specificate mai sus au fost încălcate drepturile de proprietate
intelectuală referitoare la mărci, preponderent străine (98%), într-un singur caz a fost
adusă atingere dreptului exclusiv asupra unor mărci aparţinând titularilor autohtoni.
În 24 de cazuri, procedura de asigurare a drepturilor a fost iniţiată în baza cererii de intervenţie, în 3 cazuri procedura a fost iniţiată din oficiu, iar în alte 12 cazuri a
fost aplicată procedura combinată1.
Repartizarea reţinerilor conform procedurii (anii 2012-2015)
50

40

30

în baza cererii
de intervenţie

20

ex-officio
combinată

10

0

2012

2013

2014

2015

29

47

26

24

ex-officio

5

17

4

3

combinată

9

17

0

12

în baza cererii de intervenţie

Un rol important în procesul de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi în garantarea unei activităţi profesionale a lucrătorilor vamali
îl deţin titularii de drepturi, dar în Republica Moldova activitatea acestora este una
demotivantă pentru organul vamal. Afirmăm acest lucru deoarece, în multe cazuri,
titularul de drept nu dă curs sesizării din partea Serviciului Vamal, motivând fie că
piaţa Republicii Moldova nu este una prioritară pentru el, fie că valoarea și volumul
reţinerii sunt nesemnificative, sau deoarece raportul dintre cost și beneficii este în
defavoarea sa. Aici ţinem să menţionăm că, potrivit procedurilor stabilite, autoritatea
vamală nu percepe taxe pentru depunerea cererii de intervenţie, costurile menţionate
referindu-se, în special, la remunerarea reprezentantului și la procedurile ulterioare de
distrugere, scoatere din circuitul comercial etc.
Din cele 39 de reţineri, 54% au fost efectuate de Biroul Vamal Chișinău (Cricova, Industrială, Aeroport), restul - de birourile teritoriale. Acest fapt relevă importanţa

1
În cadrul unei operaţiuni pot fi reţinute atât bunuri care aduc atingere unor drepturi de PI pentru care
a fost depusă cerere de intervenţie, cât și bunuri care aduc atingere unor drepturi de PI pentru care nu a
fost depusă cerere.
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și eficienţa instruirii personalului în teritoriu, efectuate de către lucrătorii Serviciului
Vamal, care au beneficiat de o pregătire specială organizată de către Secţia Protecţia
Proprietăţii Intelectuale, EUBAM, AGEPI. Pentru comparaţie, în anul precedent doar
23% de reţineri au fost efectuate de birourile vamale în teritoriu.
În cadrul acţiunilor întreprinse de lucrătorii vamali au fost reţinute 136 de loturi de
produse, susceptibile că ar fi contrafăcute, ele referindu-se la 79 de OPI2. În aproximativ
68 de cazuri produsele s-au dovedit a fi contrafăcute, în 16 cazuri - titularul de drepturi nu
a răspuns la sesizarea Serviciului Vamal, în 8 cazuri - produsele erau originale, iar în 44 de
cazuri titularul de drepturi a declarat că loturile reţinute nu aduc atingere drepturilor sale
de PI. Aici menţionăm că, declaraţia, prin care se afirmă că mărfurile nu aduc atingere
DPI, cel mai frecvent este motivată de faptul că sunt implicate cantităţi prea mici, iar titularul de drepturi nu dorește iniţierea unui proces, deoarece şi prejudiciul cauzat este mic.
Finalitatea reţinerilor de mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, anul 2015
6%
mărfuri originale (autentice)
32%

50%

mărfurile nu aduc atingere DPI
titularul de drept nu a răspuns
mărfurile s-au dovedit a fi contrafăcute

12%

În 50% din cazurile de reţinere a mărfurilor susceptibile să aducă atingere unui
DPI, mărfurile au fost puse în liberă circulaţie. Atragem atenţia asupra faptului că doar
în 6% din cazuri mărfurile erau originale. Astfel, 44% din mărfurile reţinute, mai mult
decât sigur contrafăcute, sunt puse în liberă circulaţie. Daunele provocate de aceste
produse sunt greu de estimat, deoarece în cazul produselor contrafăcute vorbim, în
primul rând, de o calitate proastă, iar printre aceste produse puse în liberă circulaţie se
regăsesc atât produse cosmetice, cât și piese auto.
Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, topul produselor susceptibile a fi
contrafăcute, reţinute la frontieră pe parcursul anului 2015, arată în felul următor:
Nr.
de reţineri

Cantitatea
(buc.)

Îmbrăcăminte, încălţăminte

17

2056

Produse cosmetice și de igienă

6

12610

Telefoane și accesorii pentru
telefoane

5

10326

CN, UA, SUA

Produse de parfumerie

4

48319

CN, UA

4

56

MD, CN, TR

1
1
1
39

17660

Categoria

Accesorii, genţi, portmonee,
bijuterii
Produse alimentare
Piese auto
Electrocasnice
TOTAL

Cantitatea
(kg)

MD, CN, TR, UA
1135

1825
8
91035

Ţara
de expediţie
TR, UA, RO

UA
EAU
CN

2960

Mai multe loturi de produse reţinute în cadrul diferitelor acţiuni se pot referi la același obiect de proprietate intelectuală.
2
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Dintre acestea, doar 50% din produsele reţinute s-au dovedit a fi contrafăcute.
În acest sens topul arată astfel:
Categoria de produs
Îmbrăcăminte, încălţăminte
Produse de parfumerie
Accesorii telefoane mobile
Portmonee
Bijuterii din aur
Camere de supraveghere
Ceasuri de mână
Genţi
Produse cosmetice
Produse de igienă
TOTAL

Nr.
de reţineri

Cantitatea
(buc.)

15
4
3
2
1
1
1
1
1
1
30

931
47142
6143
119
1
8
368
85
804
55601

Cantitatea
(kg)

Ţara
de expediţie
MD, CN, TR, UA
CN, UA
CN, UA, SUA
MD, CN, TR
MD
CN
CN
MD
UA

90
90

Prin comparaţie cu anii precedenţi, putem afirma că, în anul de referinţă, a avut
loc o creștere calitativă a reţinerilor efectuate de către angajaţii Serviciului Vamal.
Majoritatea produselor contrafăcute reţinute (92%) au traversat frontiera pe
cale terestră, alte 5% - pe cale aeriană, iar 3% - prin poștă.
În anul 2015, ca și în anii precedenţi, produsele contrafăcute au avut în calitate de
ţări de expediţie32 următoarele state: Ucraina (UA), China (CN), Republica Moldova (MD)
și Turcia (TR).
Repartizarea reţinerilor pe ţări de expediţie, anul 2015

32%

16%
12%

TR
MD
CN
UA

40%

În cazul a 4 reţineri apare Republica Moldova ca ţară de expediţie, deoarece în
acestea erau implicate loturi de produse de îmbrăcăminte, aflate în regim vamal de
export.
În perioada de referinţă, s-au efectuat 6 proceduri de distrugere a produselor
contrafăcute:

3

Ţara de expediţie nu întotdeauna corespunde cu ţara de provenienţă
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Numărul
de cazuri

Cantitatea/greutatea
(buc.)

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

3

134

Parfumuri, cosmetică, produse de igienă personală

1

480

Parfumuri (marfă reţinută în anul 2012)

1

46500

Telefoane mobile, părţi şi accesorii

1

4700

Denumirea produsului distrus

De asemenea, pe parcursul anului 2015, angajaţii Serviciului Vamal au intentat
1 dosar contravenţional, care a fost remis instanţei de judecată.
În anul de raportare, au fost întreprinse mai multe acţiuni referitoare la:
1.

Modificarea şi ajustarea legislaţiei naţionale din domeniu la legislaţia internaţională, în scopul concordării prevederilor Codului vamal al RM cu standardele internaţionale;

2. Elaborarea Regulamentului Serviciului Vamal în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale, care, în contextul evoluţiilor de ordin economic, comercial
şi juridic, este necesar pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi pentru crearea unui cadru
adecvat de certitudine juridică;
3. Eficientizarea colaborării bilaterale cu titularii de drepturi pentru a-i încuraja
în aplicarea măsurilor de protecţie a DPI, prin semnarea unor memorandumuri de înţelegere;
4. Instruirea lucrătorilor vamali;
5. Sensibilizarea publicului larg despre pericolul generat de consumul mărfurilor contrafăcute.
În acest context, au fost desfășurate următoarele:
99 8 activităţi de instruire, în care au fost implicaţi 115 lucrători vamali;
99 au fost revizuite criteriile de selectare din sistemul informaţional vamal
ASYCUDA, care atenţionează angajaţii vamali asupra mărfurilor cu risc de
contrafacere sau piraterie. Au fost elaborate 40 de criterii de risc în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală;
99 pentru o colaborare consolidată și o sporire a eficienţei în lupta cu contrafacerea, au fost organizate 6 workshop-uri şi sesiuni de instruire la care au
participat titularii de drepturi și personalul vamal;
99 4 sesiuni de instruire organizate în comun cu Organizaţia Mondială a Vămilor, EUBAM, Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative
la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE şi experţi europeni întru
preluarea celor mai bune practici europene din domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
99 în vederea unui schimb de experienţă, lucrătorii vamali din Secţia Protecţia Proprietăţii Intelectuale au participat la 10 mese rotunde, organizate în
comun cu AGEPI, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Ali-
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mentare, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, Oficiul Naţional al Viei
şi Vinului etc. Tematica ședinţelor s-a referit la probleme ale protecţiei indicaţiilor geografice, la protecţia soiurilor de plante, combaterea fenomenului de contrafacere, procedura de distrugere a mărfurilor contrafăcute etc.;
99 prin intermediul paginii web a Serviciului Vamal www.customs.gov.md, a
fost diseminată şi gestionată informaţia cu privire la cazurile de încălcare a
drepturilor de proprietate intelectuală şi de distrugere a mărfurilor contrafăcute.
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4.2. Asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală pe piaţa internă
Ministerul Afacerilor Interne este principalul organ de drept, abilitat cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii delictelor din domeniul proprietăţii intelectuale pe piaţa internă.
În conformitate cu recomandările experţilor străini, de al căror suport Republica Moldova a beneficiat pe parcursul ultimilor ani, dar și pentru a face faţă provocărilor în domeniu, în cadrul INI al IGP al MAI a fost instituită o subdiviziune specializată în
combaterea delictelor din sfera proprietăţii intelectuale, şi anume Secţia de combatere a infracţiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale a Direcţiei nr. 3 de Investigare
a Fraudelor Economice.
Această secţie specializată pune accentul pe organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire, depistare şi documentare a infracţiunilor ce ţin de încălcarea
drepturilor de proprietate intelectuală. Activitatea Secţiei are drept scop protejarea
persoanelor fizice şi juridice împotriva unor activităţi economice care lezează drepturile de proprietate intelectuală, concomitent, generând riscuri sporite pentru potenţialii consumatori ai produselor contrafăcute.
În conformitate cu prevederile legale, procedura de urmărire în cazul de încălcare a unui drept de PI pe piaţa internă poate fi iniţiată atât de titularul de drepturi,
prin depunerea unei sesizări, cât și ex-officio, cu depunerea ulterioară a sesizării.
În scopul asigurării unui mediu de afaceri corect și legal, pe parcursul anului
2015, Direcţia de Investigare a Fraudelor Economice, prin intermediul subdiviziunii
specializate, a înregistrat și a procesat 14 sesizări privind încălcarea drepturilor de
proprietate intelectuală, ceea ce este mult sub nivelul anilor precedenţi.
În anul de referinţă remarcăm și o scădere drastică a numărului sesizărilor depuse de titularii străini. Astfel, pe parcursul anului 2015, au fost depuse doar 4 sesizări
din partea titularilor de drepturi străini, în comparaţie cu 69 de sesizări depuse în
anul 2014. Acest lucru, în mare parte, se datorează situaţiei social-economice din Republica Moldova, dar și reorganizării unităţii specializate a IGP, precum și a implicării
personalului unităţii respective în alte acţiuni poliţienești.
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Repartizarea sesizărilor pe titulari

titulari nationali
titulari străini

Titulari naţionali

31

11

9

2

13

10

Titulari străini

2

55

50

141

69

4

Din cele 10 sesizări depuse de titularii naţionali, 1 a fost depusă de o persoană
fizică, iar altele 9 – de persoane juridice. În cazul celor 4 sesizări, depuse în numele
titularilor străini, toate au vizat persoane juridice. 10 din totalul sesizărilor depuse s-au
referit la încălcarea dreptului asupra unei mărci comerciale, 4 – la încălcarea dreptului
de autor.
Potrivit datelor furnizate de DIFE, pe parcursul anului 2015, angajaţii acestei
direcţii au efectuat 207 controale, majoritatea covârșitoare fiind demarate în baza
procedurii ex-officio.
Repartizarea controalelor conform procedurii

din oficiu
la sesizare

42

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Din oficiu

19

3

5

12

9

193

La sesizare

14

63

54

131

73

14
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În conformitate cu datele furnizate de Direcţia de Investigare a Fraudelor Economice, cele mai multe controale au fost efectuate de către angajaţii Secţiei specializate în combaterea delictelor în domeniul proprietăţii intelectuale, ceea ce confirmă
încă o dată eficienţa reformei realizate în cadrul IGP.
În urma controalelor efectuate, au fost întocmite 8 acte de constatare, dintre
care 4 – pe numele unor persoane fizice naţionale, iar 4 – pe numele unor persoane
juridice naţionale. Ca rezultat, au fost ridicate produse contrafăcute/piratate cu o valoare totală de 5 236 874 de lei.
Pe parcursul anului 2015, din partea MAI la AGEPI au parvenit 60 de demersuri în
vederea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice privind examinarea suporturilor materiale, presupuse a fi contrafăcute. Spre examinare au fost prezentate 797 de suporturi
materiale pe care erau imprimate opere sau fonograme, presupuse a fi contrafăcute,
inclusiv 373 de compact-discuri (CD, MP3, DVD) și 424 de hard-discuri (HDD).
La solicitarea organelor de control, AGEPI a întocmit 57 de rapoarte de constatare/expertiză tehnico-ştiinţifică a exemplarelor de opere sau fonograme ridicate,
dintre care 38 – în cadrul dosarelor contravenţionale și 19 – al celor penale.
Pe parcursul anului 2015, au fost examinate opere și fonograme imprimate pe
344 de CD, DVD, MP3 și 388 de HDD (în 2014 numărul acestora a constituit, respectiv,
520 și 203).
Dinamica rapoartelor de expertiză

120
100
contravenţionale

80

penale

60
40
20
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2113

2014

2015

Contravenţionale

114

52

105

96

42

17

8

25

14

38

Penale

116

82

33

56

19

13

5

18

10

19
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Dinamica numerică a suporturilor materiale examinate
Suporturi
materiale
examinate
CD, DVD, MP3,
VCD, MC,
USB flash drive
HDD

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14.436

8.182

13.964

2.225

4.188

127

4.380

520

344

61

122

440

189

56

47

201

203

388

Ca rezultat al controalelor, au fost intentate dosare contravenţionale sau penale, în funcţie de gravitatea faptelor.
Dosare (PI) intentate de DIFE, repartizate pe ani

dosare contravenţionale
dosare penale

Dosare contravenţionale

33

66

59

143

82

4

Dosare penale

18

10

8

18

27

4

La o examinare a dosarelor contravenţionale după obiectul de proprietate intelectuală căruia i-a fost adusă atingere, remarcăm că toate se referă la încălcarea
drepturilor asupra mărcilor.
Repartizarea dosarelor contravenţionale intentate de DIFE
după OPI căruia i-a fost adusă atingere

drept de autor
drept asupra mărcii
drept asupra desenului/
modelului industrial

Drept de autor

29

21

27

13

7

0

Drept asupra mărcii

4

40

32

129

73

4

5

0

1

2

0

Drept asupra desenului/modelului industrial 0
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În baza dosarelor contravenţionale intentate, au fost aplicate amenzi în valoare de
8400 de lei.
Astfel, în anul de raportare, deși valoarea bunurilor ridicate este mai mare, valoarea amenzilor a înregistrat o scădere substanţială, comparativ cu anul 2014.
Însă, dacă împărţim valoarea amenzilor la numărul de dosare contravenţionale
intentate, rezultă o medie de 2000 de lei amendă per dosar, menţinându-se aceeași
tendinţă ca și în anii precedenţi, iar descreșterea semnificativă se explică prin numărul infim de dosare contravenţionale intentate.
În cazurile de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală în proporţii mari
sunt intentate dosare penale. În anul de referinţă, angajaţii Inspectoratului General al
Poliţiei au iniţiat 4 dosare de urmărire penală. Analizând dosarele penale după obiectul căruia i-a fost adusă atingere, constatăm că prevalează numărul de dosare pornite
în baza art. 1851 din Codul penal „Încălcarea dreptului de autor”.
Astfel, în anul 2015 au fost instrumentate 3 cauze penale, conform art. 1851 al
Codului penal (încălcarea dreptului de autor), pentru un prejudiciu cauzat titularilor
de drepturi de circa 1 604 200 de lei și 16 352 USD și 1 cauză penală în baza art. 1852
al Codului penal (încălcarea dreptului asupra mărcii), pentru un prejudiciu total de
circa 117 600 de lei.
Dosare penale intentate de către DIFE
repartizate pe OPI cărora le-a fost adusă atingere

drept de autor
drept asupra mărcii
falsificarea şi contrafacerea
produselor

Drept de autor

14

7

2

13

16

3

Drept asupra mărcii

4

3

2

5

9

1

Falsificarea şi contrafacerea produselor

0

0

4

0

2

0

Dosarele penale instrumentate au fost remise spre examinare organelor procuraturii.
Pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală pe piaţa internă, extrem de importantă este activitatea Consiliului Concurenţei, care are
ca scop promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, limitarea şi
reprimarea activităţii anticoncurenţiale a agenţilor economici, susţinerea activităţii
autorităţilor administraţiei publice în acest domeniu, precum şi efectuarea controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei. De asemenea, CC
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efectuează 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 unor condiţii
mai avantajoase pentru unii agenţi economici şi la discriminarea altora etc.
În anul 2015, la Consiliul Concurenţei au fost depuse 8 plângeri din partea titularilor de drepturi de PI, 5 dintre acestea au fost înaintate de titulari naţionali, 3 - de
titulari străini, toate 8 fiind înaintate de persoane juridice.
4 din plângerile depuse s-au referit la încălcarea dreptului asupra unei mărci
comerciale, 3 – la încălcarea dreptului de autor, 1 – la încălcarea dreptului asupra unui
design industrial.
În consecinţă, pe parcursul perioadei de raportare, Consiliul Concurenţei a iniţiat 10 dosare, obiectul investigaţiei constituindu-l domeniul proprietăţii intelectuale:
6 dosare pentru folosirea neautorizată, integrală sau parţială, a mărcii comerciale,
2 dosare pentru încălcarea dreptului de autor, 1 dosar privind copierea formei şi aspectului exterior al mărfii (design industrial) și 1 dosar privind gestiunea colectivă a
drepturilor patrimoniale de autor și conexe.
Menţionăm că în perioada 2007-2015, Consiliul Concurenţei a iniţiat și a examinat în total 50 de acţiuni pe motive de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia
concurenţei, în special, de concurenţă neloială cu implicarea unui drept de proprietate intelectuală.
Un rol important în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală pe piaţa internă îi revine Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului.
APC este o autoritate administrativă, subordonată Ministerului Economiei, responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecţiei consumatorilor şi de efectuarea controlului de stat asupra respectării prevederilor legislaţiei în acest domeniu,
precum şi a controlului de stat privind corespunderea produselor şi/sau a serviciilor
plasate pe piaţă cerinţelor prescrise sau declarate şi respectarea prevederilor actelor
normative în domeniul metrologiei legale, a normelor şi regulilor de desfăşurare a
activităţilor de comerţ.
În vederea realizării misiunii sale, APC îndeplinește următoarele funcţii:
1) organizează şi desfăşoară activităţi de supraveghere ca produsele plasate
pe piaţă şi serviciile prestate să corespundă cerinţelor prescrise şi/sau declarate, inclusiv prin efectuarea controlului, în numele statului, la toate etapele ciclului vital al
produsului sau al prestării serviciului;
2) efectuează controlul metrologic legal asupra normelor privind asigurarea
metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi a materialelor de referinţă
din domeniul metrologiei legale;
3) efectuează controlul de stat privind respectarea normelor şi regulilor de
desfăşurare a activităţilor de comerţ;
4) desfăşoară activităţi privind protecţia intereselor economice ale consumatorilor;
5) desfăşoară activităţi de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile
pe care le au în calitate de consumatori.
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Pornind de la funcţiile și competenţele sale, Agenţia are rol de organ constatator
privind asigurarea respectării drepturilor asupra indicaţiilor geografice/denumirilor de
origine protejate și specialităţilor tradiţionale garantate. Această funcţie este deosebit
de importantă în contextul intrării în vigoare la 01.04.2013 a Acordului între Guvernul
Republicii Moldova și Uniunea Europeana privind protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole și alimentare, care constituie parte integrantă a Acordului de
Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.
Menţionăm că, în baza acestui Acord, Moldova s-a angajat să asigure protecţie
pentru 3494 de indicaţii geografice, provenite din cele 28 de state membre ale UE.
Concomitent, în Republica Moldova mai sunt protejate alte aproximativ 900
de denumiri de origine și indicaţii geografice înregistrate, de-a lungul anilor, pe cale
naţională și internaţională, în baza Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia
indicaţiilor locului de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională.
Procuratura Generală este autoritatea căreia îi revine un rol aparte în aplicarea legii penale în cazurile de încălcare a drepturilor de PI în Republica Moldova. Prin
urmare, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 4 mai 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.
În conformitate cu datele furnizate, în anul 2015, la Procuratura Generală au
fost depuse 14 sesizări privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Doar
2 dintre acestea au fost depuse de către persoane juridice străine, alte 12 fiind înaintate de către 2 persoane fizice și 10 peroane juridice naţionale.
8 din sesizările depuse s-au referit la încălcarea dreptului de autor, 5 – la încălcarea dreptului asupra unei mărci comerciale, 1 – la încălcarea dreptului asupra unui
design industrial.
În baza sesizărilor depuse de către titularii de drepturi, dar și ca rezultat al activităţii organelor de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, pe
parcursul anului de referinţă, au fost înregistrate și finalizate 55 de dosare contravenţionale. Dintre acestea, 98% au fost intentate în baza art. 96 al Codului contravenţional –
încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe – finalizându-se cu aplicarea
unor amenzi în valoare totală de 855 u.c.
Într-un singur dosar contravenţional finalizat pe parcursul anului de referinţă
intentat în baza art. 97 al Codului contravenţional – utilizarea ilegală a mărcii – a fost
aplicată o amendă în valoare de 100 u.c.
Concomitent, în anul 2015, s-a atestat o diminuare a numărului de dosare penale
intentate pentru încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, numărul acestora
constituind mai puţin de o treime, în comparaţie cu numărul dosarelor intentate în
2014. Acest fapt, printre altele, se datorează activităţii mai puţin eficiente din partea
organelor poliţienești. Dintre cele 8 dosare de urmărire penală intentate pe parcursul
anului de referinţă, 4 au fost iniţiate de către procurori, 3 dosare au fost pornite de
ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei, iar 1
dosar – de angajaţii Serviciului Vamal.
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În anul de bilanţ, procurorii au efectuat urmărirea penală în 11 cauze cu privire la
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (8 – intentate în anul 2015 şi 3 pendinte – restante din 2014), dintre care: conform art. 1851 (încălcarea dreptului de autor) –
10 cauze penale; conform art. 1852 (încălcarea drepturilor asupra mărcii) – 1 cauză
penală. Potrivit estimărilor prealabile, prejudiciul cauzat titularilor de drepturi în cazul
celor 10 dosare penale pornite conform art. 1851 a constituit 2 645 099,4 de lei.
Dinamica numerică a dosarelor de urmărire penală procesate de către
Procuratura Generală, conform articolului în baza căruia au fost intentate

1851
1852

1851

16

7

2

4

21

10

1852

3

3

4

6

11

1

Potrivit datelor furnizate de Procuratura Generală, din cele 11 cauze penale instrumentate pe parcursul anului de referinţă, au fost finalizate 3 acţiuni, dintre care
2 au fost încetate din lipsa componenţei infracţiunii, iar făptuitorul a fost supus unor
sancţiuni contravenţionale, 1 dosar penal cu referire la încălcarea dreptului de autor
și a drepturilor conexe a fost remis în judecată. În cazul celorlalte 7 dosare, procedura
de urmărire penală continuă.
Finalitatea dosarelor penale instrumentate
pe parcursul anului 2015
20%
0%
70%

10%

încetat
clasat
judecată
UP continuă

La o analiză a finalităţii dosarelor instrumentate pe parcursul anului 2015, remarcăm faptul că există un singur caz intentat pentru încălcarea drepturilor de autor
și conexe, remis în instanţa de judecată. Referitor la această situaţie, atât lucrătorii
Inspectoratului General al Poliţiei, cât și ai Procuraturii Generale s-au pronunţat pentru instituirea unui mecanism clar de evaluare a prejudiciilor cauzate titularilor de
drepturi, în special în cazul mărcilor.
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4.3. Examinarea litigiilor privind respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală
Potrivit datelor furnizate de Departamentul de Administrare Judecătorească,
pe parcursul anului 2015, au fost înregistrate 103 dosare referitoare la încălcarea DPI,
100 au fost intentate în baza art. 96, 97 și 101 ale Codului contravenţional și 3 dosare
penale - în baza art. 1851 și 1852 ale Codului penal.
Dosare privind încălcarea DPI examinate în instanţă

dosare penale
dosare contravenţionale

Dosare penale
Dosare contravenţionale

1

5

3

51

98

100

Dintre cele 100 de dosare contravenţionale intentate, majoritatea au avut la
bază încălcarea drepturilor asupra mărcilor.
Repartizarea dosarelor contravenţionale privind încălcarea DPI
examinate în instanţă conform articolului în baza căruia au fost intentate
1%

9%

art. 96
art. 97
art. 101
90%

32 dintre dosarele contravenţionale examinate au fost finalizate cu aplicarea
unor amenzi în valoare totală de 73200 de lei (aproximativ 2300 de lei per dosar),
alte 41 de dosare au fost scoase de pe rol sau a fost decisă încetarea acestora, iar în
privinţa a 14 dosare examinarea continuă.
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Finalitatea dosarelor contravenţionale privind încălcarea DPI
examinate în instanţă în anul 2015
16%

34%
încetate
scoase de pe rol
aplicarea amenzilor

37%

examinarea continuă
13%

În cele 3 dosare penale, intentate în baza art. 1851 și 1852 din Codul penal, procedura de examinare continuă.
În baza datelor furnizate de PG şi confirmate de Departamentul de Administrare Judecătorească, concludem că în anul 2015 s-a înregistrat o diminuare a cazurilor
de urmărire penală pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar și a
numărului de dosare pe cauze respective, examinate în instanţă.
Totodată, pe parcursul anului 2015, AGEPI, în calitate de intervenient, a participat la examinarea a 16 dosare privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală,
ceea ce este cu 6 % mai puţin decât în anul 2014.
Din aceste 16 dosare: 9 s-au referit la încălcarea drepturilor asupra mărcilor,
iar 7 – asupra dreptului de autor și a drepturilor conexe, dintre care 3 dosare se referă
la apărarea drepturilor şi anularea certificatelor de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, 4 – la litigii privind încălcarea dreptului de autor şi
drepturilor conexe pe Internet.
Dosarele privind apărarea drepturilor de PI la care AGEPI
a participat în calitate de intervenient
44%

56%

mărci
drept de autor
şi drepturi conexe

De asemenea, în anul de referinţă, au fost emise 18 hotărâri/decizii ale instanţelor
judecătorești prin care au fost anulate 16 mărci, 1 desen/model industrial și 1 brevet de
invenţie.
Totodată, menţionăm că funcţiile delegate AGEPI sunt limitate. Astfel, AGEPI
nu dispune de competenţe în acţiunile de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Persoana ale cărei drepturi sunt încălcate, poate să ceară instanţei
judecătoreşti apărarea drepturilor în termenul de prescripţie extinctivă de 3 ani.
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5. Extras din Planul de acţiuni pentru
anii 2015-2017 privind implementarea
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii
intelectuale până în anul 2020, care vizează
asigurarea respectării drepturilor de PI

1.3.2.

1

2

Denumirea acţiunii
4

Termenul de
realizare

Sursele
de
finanţare
5
6

Autoritatea
responsabilă
7

Partenerii
8

Rezultatul
implementării

OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării strategice a proprietăţii intelectuale
ca instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru tranziţia la modelul inovaţional al creşterii economice

3

Costul acţiunii,
mii lei

Modificarea Hotărârii
Guvernului nr.644
din 19 iulie 2010 “Cu
privire la desemnarea
autorităţilor
competente
abilitate cu atribuţii
şi responsabilităţi
referitoare la
produsele cu
denumiri de origine
şi indicaţii geografice
şi la specialităţile
tradiţionale
garantate şi
a autorităţilor
competente
responsabile
de controalele
oficiale privind
conformitatea
acestor produse”

Nu necesită
finanţare

2015

-

Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare;
Ministerul Construcţiilor
şi Dezvoltării
Regionale; Ministerul
Culturii; Ministerul
Mediului; Ministerul
Sănătăţii, în comun
cu Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Delimitarea clară
Act modificat
a organismelor
de control şi a
competenţelor
necesare pentru
exercitarea funcţiilor
acestora

53

Indicatorii
de
monitorizare
9

Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietăţii intelectuale în promovarea comerţului şi atragerea investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor
distinctive, de origine şi calitate, a designului industrial şi a specialităţilor tradiţionale garantate

Nr.
d/o

acţiuni care vizează asigurarea respectării drepturilor de PI:

Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020. Astfel, în următorii 3 ani urmează a fi realizate aproximativ 20 de

publicii Moldova, 2012, nr.245-247, art.951), la 11.08.2015 Guvernul RM a aprobat Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea

domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.880 din 22 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Re-

În scopul dezvoltării sistemului naţional de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală şi implementării Strategiei naţionale în

Obs er vato rul respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Preluarea celor
În limita bugetului
mai bune practici
aprobat
europene din
domeniul protecţiei
şi respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală în
vederea modernizării
continue a
Sistemului naţional
de proprietate
intelectuală

3.1.

54

Crearea unui
mecanism aplicabil
pentru asigurarea
respectării
drepturilor, conform
art.66 din Legea
nr.139 din 2 iulie 2010
privind dreptul de
autor şi drepturile
conexe, ţinând cont
şi de posibilităţile
tehnice, pentru a
nu fi prejudiciate
drepturile niciuneia
din părţi

2.1.4.

4

Termenul de
realizare

Sursele
de
finanţare
5
6

Autoritatea
responsabilă
7

Partenerii

2016

Bugetele
autorităţilor
responsabile

Ministerul Afacerilor
Interne;
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

Procuratura
Generală

Permanent

Bugetele
autorităţilor
responsabile

Agenţia de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală; Serviciul
Vamal; Ministerul
Afacerilor Interne

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea Sistemului naţional
de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei

Dificil de estimat

Obiectivul specific 2.1. Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare
a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale

Indicatorii
de
monitorizare
9

Sistemul naţional
de protecţie
şi respectare
a drepturilor
de proprietate
intelectuală
armonizat cu cel
european, în baza
celor mai bune
practici europene

Numărul
de activităţi
întreprinse

Capacitatea sporită Mecanism creat
de depistare şi
prevenire a traficului
ilicit de produse
contrafăcute

8

Rezultatul
implementării

OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ naţional din domeniul proprietăţii
intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia şi practica comunitară şi cu acordurile
internaţionale la care Republica Moldova este parte

3

Costul acţiunii,
mii lei

2

Denumirea acţiunii

1

Nr.
d/o

Obs ervato ru l respectării drepturilor de proprietate intelectuală

1
3.6.

Nr.
d/o

Evaluarea modului
de realizare/
implementare
a hotărârilor/
recomandărilor
Comisiei Naţionale
pentru Proprietate
Intelectuală de către
autorităţile publice

2
Elaborarea şi
implementarea unui
Program naţional
de combatere a
contrafacerii şi a
pirateriei

Denumirea acţiunii
4
2017

Termenul de
realizare

Sursele
de
finanţare
5
Bugetul
autorităţilor
responsabile;
asistenţa
donatorilor
6
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală, cu
participarea instituţiilor
abilitate în domeniul
respectării drepturilor
de proprietate
intelectuală

Autoritatea
responsabilă
7

Partenerii
8
Nivel înalt de
conştientizare de
către consumatori
a efectelor
negative cauzate
de fenomenul
contrafacerii şi al
pirateriei asupra
economiei naţionale,
a vieţii şi sănătăţii
oamenilor

Rezultatul
implementării

Nu necesită
finanţare

Permanent

-

Comisia Naţională
pentru proprietatea
intelectuala;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Sporirea eficienţei
sistemului de
proprietate
intelectuală

Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorităţi publice implicate în protecţia
drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul unei conduceri strategice

OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii
şi responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
şi dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii şi piraterii

3
În limita bugetului
aprobat

Costul acţiunii,
mii lei

Obs er vato rul respectării drepturilor de proprietate intelectuală

55

Numărul
de rapoarte
de monitorizare
şi evaluare
elaborate

Indicatorii
de
monitorizare
9
Program
elaborat
Numărul de
materiale
diseminate
Numărul
de activităţi
desfăşurate

Consolidarea
cooperării
autorităţilor
naţionale învestite
cu responsabilităţi în
domeniul protecţiei,
valorificării şi
asigurării respectării
drepturilor de
proprietatea
intelectuală

Crearea unui sistem
informaţional
pentru asigurarea
schimburilor de date
privind protecţia
şi respectarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală cu
participarea
autorităţilor abilitate
cu responsabilităţi în
domeniu

4.2.8.

4.3.1.

56

2

Denumirea acţiunii

1

Nr.
d/o
4

Termenul de
realizare

Sursele
de
finanţare
5
6

Autoritatea
responsabilă
7

Partenerii

Permanent

Bugetele
autorităţilor
responsabile

Agenţia de Stat
Camera de
pentru Proprietatea
Comerţ şi
Intelectuală; Ministerul
Industrie;
Agriculturii şi Industriei
Centrul
Alimentare; Ministerul
Internaţional
Culturii; Ministerul
de Expoziţii
Economiei; Ministerul
“Moldexpo”
Justiţiei; Serviciul
S.A.;
Vamal; Ministerul
Consiliul
Afacerilor Interne;
Coordonator al
Academia de Ştiinţe
Audiovizualului;
a Moldovei (Agenţia
Procuratura
pentru Inovare şi
Generală
Transfer Tehnologic);
Organizaţia pentru
Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii

Amplificarea
colaborării
autorităţilor în
vederea valorificării
şi respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală

În limita bugetului
aprobat

2017

Bugetele
autorităţilor
responsabile;
asistenţa
donatorilor

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală; Serviciul
Vamal; Ministerul
Afacerilor Interne

Procuratura
Generală

Operativitatea
schimbului de date
între autorităţi

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii
şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală

În limita bugetului
aprobat

8

Rezultatul
implementării

Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii
şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale

3

Costul acţiunii,
mii lei

Obs ervato ru l respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Sistem
informaţional
funcţional

Numărul de
acţiuni comune

Indicatorii
de
monitorizare
9

4.3.4.

Consolidarea
În limita bugetului
relaţiilor de
aprobat
cooperare dintre
autorităţile
responsabile de
asigurarea respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală şi titularii
de drepturi din
domeniu, inclusiv
prin intermediul
schimbului de date
Sporirea eficacităţii
În limita bugetului
de detectare la
aprobat
frontieră a mărfurilor
susceptibile de a
fi contrafăcute şi
crearea unei baze
de date a drepturilor
de proprietate
intelectuală
în sistemul
informaţional vamal
ASYCUDA

4.3.3.

3
În limita bugetului
aprobat

Costul acţiunii,
mii lei

2
Consolidarea
activităţii
Observatorului
respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală

Denumirea acţiunii

1
4.3.2.

Nr.
d/o

2016

2015-2017

4
2015-2017

Termenul de
realizare

Bugetele
autorităţilor
responsabile

Bugetele
autorităţilor
responsabile

Sursele
de
finanţare
5
Bugetele
autorităţilor
responsabile;
asistenţa
donatorilor

Serviciul Vamal;
Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare;
Ministerul Economiei;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Serviciul Vamal;
Ministerul Afacerilor
Interne;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

6
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală; Serviciul
Vamal; Ministerul
Afacerilor Interne

Autoritatea
responsabilă

Procuratura
Generală

7
Procuratura
Generală

Partenerii

Rezultatul
implementării

Capacitatea sporită Baza de date
de depistare şi
funcţională
prevenire a traficului
ilicit de produse
contrafăcute

57

Indicatorii
de
monitorizare
8
9
Acumularea, analiza Numărul de
şi furnizarea datelor instruiri
privind respectarea Numărul de
drepturilor de
rapoarte
proprietate
naţionale
intelectuală
Facilitarea
cooperării dintre
autorităţile publice
şi titularii de
drepturi
Colaborarea
Numărul de
eficientă cu
memorandumuri
titularii în vederea
de înţelegere
amplificării
cu titularii de
eforturilor de
drepturi semnate
protecţie a
Numărul de
proprietăţii
activităţi realizate
intelectuale la
frontieră
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4.3.7.

4.3.6.

1
4.3.5.

Nr.
d/o

Costul acţiunii,
mii lei

Termenul de
realizare

2
3
4
Cooperarea
În limita bugetului
permanent
cu instituţiile
aprobat
internaţionale
de profil în
vederea prevenirii
şi combaterii
încălcărilor din
domeniul proprietăţii
intelectuale
Instruirea continuă
În limita bugetului
anual
a cadrelor cu
aprobat
responsabilitatea
asigurării respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală din
cadrul Ministerului
Afacerilor Interne,
Procuraturii,
Serviciului
Vamal, Agenţiei
pentru Protecţia
Consumatorului
Organizarea şi
În limita bugetului Anual, conform
desfăşurarea
aprobat
unor planuri
cursurilor de instruire
speciale
a judecătorilor
şi a altor actori
ai sistemului de
justiţie în domeniul
proprietăţii
intelectuale, inclusiv
în cadrul programului
de formare continuă
al Institutului
Naţional al Justiţiei

Denumirea acţiunii

Bugetele
autorităţilor
responsabile;
contribuţia
donatorilor

Bugetele
autorităţilor
responsabile

Sursele
de
finanţare
5
Bugetele
autorităţilor
responsabile

Ministerul Justiţiei;
Institutul Naţional
al Justiţiei; Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală; Serviciul
Vamal; Ministerul
Afacerilor Interne;
Agenţia pentru
Protecţia
Consumatorului

6
Ministerul Afacerilor
Interne

Autoritatea
responsabilă

Procuratura
Generală

7
Procuratura
Generală

Partenerii

Rezultatul
implementării

Eficientizarea
capacităţilor
sistemului de justiţie
Nivelul înalt
de pregătire
profesională
în domeniul
proprietăţii
intelectuale

Nivelul calitativ
de pregătire
profesională a
specialiştilor
în domeniul
proprietăţii
intelectuale

8
Schimbul de
experienţă cu
privire la fenomenul
criminalităţii
împotriva
proprietăţii
intelectuale
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Numărul
acţiunilor de
instruire
Numărul
persoanelor
instruite
Numărul de
cursuri organizate
Programe de
instruire elaborate
şi aprobate

Numărul de
persoane instruite

Indicatorii
de
monitorizare
9
Numărul
acţiunilor comune
desfăşurate

2
Depistarea şi
contracararea
acţiunilor
anticoncurenţiale
şi de concurenţă
neloială ce implică
exercitarea
drepturilor
proprietăţii
intelectuale

Promovarea politicii
concurenţiale
aferente exercitării
drepturilor de
proprietate
intelectuală prin
asigurarea unui
dialog continuu
cu societatea
(prin intermediul
trainingurilor,
conferinţelor de
presă, meselor
rotunde etc.)

Elaborarea,
imprimarea
şi distribuirea
materialelor
promoţionale şi
informative în
domeniul proprietăţii
intelectuale pentru
diferite categorii de
utilizatori

4.3.9.

5.1.4.

Denumirea acţiunii

1
4.3.8.

Nr.
d/o

100

anual

Termenul de
realizare

Bugetul
autorităţii
responsabile

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Rezultatul
implementării

Propagarea intensă
şi informarea
completă a
populaţiei referitor
la proprietatea
intelectuală,
formarea unei
atitudini adecvate
privind impactul
negativ al pirateriei
şi contrafacerii

Numărul de
materiale
elaborate şi
distribuite
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Indicatorii
de
monitorizare
3
4
6
7
8
9
În limita bugetului
2015-2017
Consiliul Concurenţei
Asigurarea protecţiei Numărul
aprobat
concurenţei prin
acţiunilor
combaterea
întreprinse
acţiunilor
anticoncurenţiale
şi de concurenţă
neloială ce implică
exercitarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală
În limita bugetului
2015-2017
Bugetele
Consiliul Concurenţei;
Creşterea gradului
Numărul
aprobat
autorităţilor
Agenţia de Stat
de informare
acţiunilor
responsabile
pentru Proprietatea
a societăţii cu
desfăşurate
Intelectuală
referire la politica
promovată de stat
în combaterea
acţiunilor
anticoncurenţiale
şi de concurenţă
neloială ce implică
exercitarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală
OBIECTIVUL GENERAL 5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate intelectuală,
sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu privire la rolul proprietăţii intelectuale şi sporirea interesului
faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul proprietăţii intelectuale

Costul acţiunii,
mii lei

Sursele
de
finanţare
5
Bugetul
autorităţii
responsabile
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5.2.8.

5.2.7.

5.2.1.

1

Nr.
d/o
3

4

Termenul de
realizare

Sursele
de
finanţare
5
6

Autoritatea
responsabilă
7

Partenerii

Bugetele
autorităţilor
responsabile

Bugetele
autorităţilor
responsabile

Bugetele
autorităţilor
responsabile;
asistenţa
donatorilor

Ministerul Educaţiei

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală; Ministerul
Educaţiei

Ministerul Educaţiei;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

instituţiile de
învăţământ
superior

Academia
de Studii
Economice
a Moldovei;
Instituţiile de
învăţământ
superior

Instituţiile de
învăţământ

Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale
prin intermediul sistemului de învăţămînt preuniversitar, universitar şi postuniversitar

Costul acţiunii,
mii lei

Introducerea în
În limita bugetului
2015-2017
curricula şi în
aprobat
programele de
învăţământ de nivel
liceal, profesional,
universitar şi
postuniversitar
a unor cursuri
de instruire în
domeniul proprietăţii
intelectuale şi
acordarea asistenţei
în vederea elaborării
programelor de
studiu în domeniu
Organizarea
150
2015; 2016; 2017
Conferinţei Ştiinţifice
a studenţilor în
domeniul protecţiei
şi respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală (3 ediţii)
Promovarea utilizării În limita bugetului
2015-2017
instrumentelor
aprobat
informaţionale în
vederea reducerii
fenomenului de
plagiat în cadrul
instituţiilor de
cercetare şi de
învăţământ superior

2

Denumirea acţiunii
8

Rezultatul
implementării

Numărul
instituţiilor care
au introdus în
curricula şi în
programele de
studii cursul
introductiv de
proprietate
intelectuală

Indicatorii
de
monitorizare
9

Asigurarea
Sisteme
respectării
informaţionale
drepturilor de autor instalate
şi drepturilor conexe

Antrenarea
Conferinţe
tineretului studios în desfăşurate
dezbateri axate pe
problemele actuale
ale domeniului
proprietăţii
intelectuale

Sporirea nivelului
de pregătire a
tineretului studios
în domeniul
proprietăţii
intelectuale
Perfecţionarea
sistemului de
instruire în domeniul
proprietăţii
intelectuale
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Extinderea
În limita bugetului
cooperării cu
aprobat
asociaţiile titularilor
de drepturi în
domeniul proprietăţii
intelectuale
din străinătate.
Organizarea unor
ateliere de lucru (cu
frecvenţă anuală)
cu reprezentanţii
asociaţiile titularilor
de drepturi pentru
promovarea
sistemului naţional
de proprietate
intelectuală şi
identificarea căilor
de îmbunătăţire
a colaborării
dintre autorităţi şi
titularii drepturilor
de proprietate
intelectuală

6.3.

Sursele
de
finanţare
5
6

Autoritatea
responsabilă
7

Partenerii

2017

Bugetele
autorităţilor
responsabile;
contribuţia
titularilor de
drepturi şi a altor
donatori

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul Economiei;
Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

titularii de
drepturi

Informarea
reprezentanţilor
întreprinderilor mici
şi mijlocii despre
avantajele respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală şi
riscurile fenomenului
de contrafacere şi
piraterie

permanent

Bugetul
autorităţii
responsabile;
asistenţa
donatorilor

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

8

Rezultatul
implementării

Stimularea
interesului titularilor
drepturilor de
proprietate
intelectuală din
străinătate pentru
piaţa internă
a Republicii
Moldova Atragerea
investiţiilor

OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul
proprietăţii intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european

250

Desfăşurarea
Campaniei naţionale
de sensibilizare
a întreprinderilor
mici şi mijlocii
privind fenomenul
contrafacerii şi
pirateriei

4

Termenul de
realizare

Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor
de proprietate intelectuală de către societate

5.3.3.

3

Costul acţiunii,
mii lei

2

Denumirea acţiunii

1

Nr.
d/o
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Numărul de
evenimente
organizate cu
participarea
titularilor de
drepturi din
străinătate

Numărul de
întreprinderi
mici şi mijlocii
sensibilizate

Indicatorii
de
monitorizare
9
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Costul acţiunii,
mii lei

2
3
Organizarea
420
la Chişinău a
seminarelor naţionale,
cu participarea
experţilor de peste
hotare, cu tematica
axată pe protecţia
şi respectarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală
Consolidarea
În limita bugetului
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5
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donatorilor

Agenţia de Stat
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Afacerilor Externe şi
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6
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
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Partenerii
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Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală este asigurată, în primul
rând, de către titularii de drepturi, iar gradul de implicare a acestora determină și
gradul de respectare a drepturilor. Una dintre căile de asigurare a respectării DPI este
cea judiciară. În acest sens, vă prezentăm unele exemple de litigii soluţionate pe parcursul ultimilor ani.
Cauza civilă ÎM „Vinăria Purcari” S.R.L.
versus
Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”
privind repararea prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcilor

ROŞU DE PURCARI
NEGRU DE PURCARI
În fapt, la 19.09.2010, reclamantul ÎM „Vinăria Purcari” S.R.L. s-a adresat la Curtea de Apel Chişinău cu cererea de chemare în judecată a pârâtului Î.S. „Combinatul
de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, intervenienţi accesorii AGEPI şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, privind repararea prejudiciului cauzat prin utilizarea
ilegală a mărcilor nr. R 11001 ROŞU DE PURCARI şi nr. R 11002 NEGRU DE PURCARI.
În cadrul şedinţelor de judecată, AGEPI a explicat instanţei de judecată procedura
înregistrării mărcilor în litigiu, drepturile conferite de înregistrarea mărcii, ce este o încălcare a dreptului exclusiv asupra mărcii și cum urmează a fi calculat prejudiciul cauzat.
De asemenea, a fost confirmat că mărcile verbale ROŞU DE PURCARI nr. 11001
din 25.06.2003 şi NEGRU DE PURCARI nr. 11002 din 25.06.2003 sunt înregistrate pe
numele titularului VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere mixtă, MD-4229, Purcari,
r-nul Ştefan-Vodă, Republica Moldova, pentru produsul „vinuri” din clasa 33, conform
Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. La
etapa examinării semnelor, nu au existat temeiuri legale pentru a respinge cererile
de înregistrare a mărcilor. Respectiv, toate acţiunile AGEPI ce ţin de examinarea cererilor de înregistrare a mărcilor „ROŞU DE PURCARI” şi „NEGRU DE PURCARI” şi
înregistrarea acestora au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii
nr. 588/1995 (în vigoare la etapa examinării semnelor respective).
În susţinerea acţiunii înaintate, reclamantul a prezentat următoarele probe:
¾¾ Contractul de licenţă neexclusivă privind dreptul de folosire a mărcilor
nr. 36-5/2007 din 26.02.2007;
¾¾ Anexa nr. 1 la contractul de licenţă neexclusivă privind dreptul de folosire a
mărcilor nr. 36-5/2007 din 26.02.2007;
¾¾ Reclamaţia din 30.06.2010 către Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”;
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¾¾ Răspunsul Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” la reclamaţie;
¾¾ Raportul de evaluare din 12.10.2010 a valorii prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcilor comerciale „NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE
PURCARI” de către Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”;
¾¾ Studiul sociologic din iunie 2011, realizat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA”;
¾¾ Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 20.10.2005 la acţiunea depusă de
Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” către AGEPI, intervenienţi ÎM „Vinăria Purcari” SRL, Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” privind
anularea Hotărârii Comisiei de Apel şi a mărcilor comerciale „NEGRU DE
PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI”;
¾¾ Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 14.06.2006 la acţiunea depusă de
Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” către AGEPI, intervenienţi ÎM „Vinăria Purcari” SRL, Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” privind
anularea Hotărârii Comisiei de Apel şi a mărcilor comerciale „NEGRU DE
PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI”.
Pârâtul, Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” nu a recunoscut
acţiunea, considerînd-o neîntemeiată şi a solicitat respingerea integrală a acesteia,
prezentând instanţei de judecată:
¾¾ Referinţa la cererea de chemare în judecată;
¾¾ Informaţia privind cantitatea şi valoarea pecuniară a producţiei vinicole cu
mărcile „NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI”, comercializate de
Î.S. „CVC „Mileştii Mici” în perioada 01.01.2009-31.12.2009;
¾¾ Informaţia privind cantitatea şi valoarea pecuniară a producţiei vinicole cu
mărcile „NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI”, comercializate de
Î.S. „CVC „Mileştii Mici” în perioada 01.01.2009-12.10.2010;
¾¾ Lista vinurilor incluse în patrimoniul cultural-naţional al Î.S. „CVC „Mileştii
Mici”, conform Legii nr. 199-XVI din 28.07.2005;
¾¾ Diplomele obţinute de Î.S. „CVC „Mileştii Mici” pentru vinurile marcate cu
„NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI”.
În urma examinării fondului cauzei, dar şi a recursului, prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie a fost menţinută Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 28 decembrie 2011, prin care a fost admisă acţiunea depusă de ÎM ”Vinăria Purcari” S.R.L. către
Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, intervenienţi accesorii AGEPI şi
MAIA, privind:
–– constatarea faptului încălcării drepturilor de proprietate intelectuală a ÎM
„Vinăria Purcari” S.R.L. prin utilizarea de către Î.S. „Combinatul de Vinuri de
Calitate „Mileştii Mici” a mărcilor „NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI” pentru etichetarea, promovarea şi comercializarea propriei producţii
vinicole;
–– obligarea Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” la repararea
prejudiciului cauzat ÎM „Vinăria Purcari” S.R.L. prin utilizarea ilegală a mărci66
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lor „NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI” în perioada 01.01.2009 –
12.10.2010, în mărime de 1 300 200 de lei;
–– obligarea Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” la retragerea
definitivă din circuitul comercial a buteliilor de vin, etichetate cu mărcile
„NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI”;
–– obligarea Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” la dezetichetarea buteliilor de vin, etichetate cu mărcile „NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU
DE PURCARI”;
–– obligarea Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” de a înceta
orice act de promovare publicitară a producţiei sale cu utilizarea mărcilor
„NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI”;
–– obligarea Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” de a retrage
de pe site-ul său oficial – http://www.milestii-mici.md/ publicitatea privind
promovarea producţiei vinicole etichetate cu mărcile „NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI”;
–– obligarea Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” de a publica
textul integral al hotărârii instanţei de judecată pe site-ul său oficial – http://
www.milestii-mici.md/;
–– obligarea Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” la suportarea
cheltuielilor de judecată în beneficiul ÎM „Vinăria Purcari” S.R.L., în sumă de
33 814,11 lei.
Cauza civilă Steţco Alexandru
versus
ÎM „Dionysos-Mereni” SA, intervenienţi accesorii „Romatim” S.R.L., AGEPI
privind utilizarea ilegală a mărcii verbale

ARTA VINULUI
La 14.06.2011 reclamantul Steţco Alexandru s-a adresat la Curtea de Apel Chişinău cu o cerere de chemare în judecată a pârâtului ÎM „Dionysos-Mereni” SA, intervenient accesoriu „Romatim” SRL, cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului
asupra mărcii verbale
nr. 17957 din 25.01.2007, interzicerea utilizării mărcii, repararea prejudiciului moral și încasarea despăgubirii.
În motivarea acţiunii, reclamantul a indicat că este titularul mărcii „Arta Vinului”
pentru clasele 33 şi 35 în baza certificatului de înregistrării mărcii nr. 17957, eliberat
de către AGEPI.
Reclamantul a afirmat că pârâtul ÎM „Dionysos-Mereni” a folosit ilegal marca
„Arta Vinului” pentru promovarea produselor vinicole cu marca „Carlevana” în internet, la radio, televiziune și pe produsele vinicole din seria „Carlevana”, prin contraeticheta plasată pe produsul nominalizat, cu textul: „Promoţie de la Carlevana. Cumpărând orice sticlă de vin din seria Carlevana, găsești o fișă sub capsulă. Dacă ești
câștigător, sună la nr.069033570, spune nr. telefonului de contact și premiul câștigat,
iar reprezentantul nostru îţi va aduce premiul. Păstrează cecul. Succes! Carlevana –
Arta Vinului”.
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Promoţia produselor cu marca „Carlevana” a durat în perioada 10 decembrie
2010 – 1 mai 2011, marca „Arta Vinului” fiind utilizată de către pârât pentru clasele 33
și 35 – publicitate și pe ambalajul produselor alcoolice, iar faptul folosirii mărcii „Arta
Vinului” de către pârât pe website-uri a fost confirmată prin încheierea de asigurare a
probelor a Curţii de Apel Chișinău din 23 mai 2011.
Reclamantul mai afirmă că ÎM „Dionysos-Mereni” SA nu are temeiuri juridice
pentru folosirea mărcii „Arta Vinului” și că între părţi nu a fost încheiat un contract
de licenţă pentru dreptul de a folosi marca respectivă, iar introducerea în circuitul
comercial a produselor cu încălcarea drepturilor titularului mărcii are consecinţe prevăzute de legislaţia în vigoare.
Reclamantul consideră că rata royalty stabilită pentru pârât, în cazul în care
acesta ar fi solicitat autorizaţie de a utiliza marca respectivă, ar fi constituit 150 de
euro pentru fiecare zi de utilizare. Adică, suma totală spre încasare este de 21 150 de
euro pentru toată promoţia (150 x 141 de zile promoţionale). Acest calcul are la bază
aspecte relevante, cum ar fi consecinţele economice negative, inclusiv beneficiul ratat
și beneficiile realizate de nedrept ca urmare a utilizării ilicite a semnului „Arta Vinului”.
Reclamantul Steţco Alexandru solicită constatarea faptului încălcării dreptului
asupra mărcii „Arta-Vinului” de către ÎM „Dionysos - Mereni” SA, interzicerea utilizării
mărcii „Arta Vinului” și încasarea sumei royalty în mărime de 21 150 de euro, convertiţi
în lei moldovenești conform cursului stabilit de BNM la momentul executării hotărârii
și repararea prejudiciului moral în mărime de 220 000 de lei. Pe parcursul examinării
cauzei, la 25.09.2012 reclamantul Steţco Alexandru a solicitat atragerea în proces în
calitate de intervenient accesoriu a AGEPI, demers acceptat de instanţa de fond.
În cadrul şedinţelor de judecată, AGEPI a explicat instanţei de judecată procedura înregistrării mărcii în litigiu, drepturile conferite de înregistrarea mărcii, ce este
o încălcare a dreptului exclusiv asupra mărcii și cum urmează a fi calculat prejudiciul
cauzat. De asemenea, AGEPI a atras atenţia asupra faptului că, la examinarea litigiului,
instanţa trebuie să ţină cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art.10 al Legii
nr.38 din 29.08.2008 privind protecţia mărcilor: „Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a
acestor elemente şi respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terţilor” .
Pârâtul ÎM „Dionysos-Mereni” SA nu a recunoscut acţiunea, considerând-o
neîntemeiată şi a solicitat respingerea acesteia, invocând următoarele: „Este eronat
argumentul reclamantului precum că, în baza contractului de licenţă neexclusivă din
01.06.2009, este calculată corect suma royalty. Acest argument vine în contradicţie cu metoda de calculare a prejudiciului și sumelor royalty, stipulată de Hotărârea
Guvernului cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală nr.783 din
30.06.2003.
Totodată, art.72 din Legea nr. 38/2008, nu acordă reclamantului dreptul (unilateral) de a calcula prejudiciul cauzat și suma royalty, deoarece aceasta poate fi făcut
doar în baza unei evaluări efectuate de un evaluator atestat de AGEPI, în conformitate cu Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală nr.783 din 30.06.2003.
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Totodată, reclamantul nu a prezentat probe privind utilizarea de către pârât
a mărcii „Arta Vinului” pe eticheta, contraeticheta sau ambalajul producţiei vinicole,
contrar prevederilor Capitolului 6 „Etichetarea și publicitatea producţiei alcoolice”
din Legea nr.1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulaţia alcoolului etilic
și a producţiei alcoolice.
Reprezentantul menţionează că este declarativ și lipsit de probe argumentul
reclamantului, precum că a fost o situaţie în care clienţii reţelei de magazine „Arta Vinului” procurau produsele „Carlevana” numai pe motiv că produsul era promovat sub
marca „Arta Vinului”, deoarece, ÎM „Dionysos–Mereni” SA niciodată nu a comercializat
și nu a distribuit în reţeaua de magazine „Arta Vinului” produse cu marca „Carlevana”.
Prejudiciul moral invocat de reclamant în sumă de 220 000 de lei este exagerat și destul de întins, în comparaţie cu practica stabilită, totodată, nu este confirmat
prin probe care să demonstreze acest fapt, nici solicitările reclamantului cu privire la
prejudiciul moral cauzat nu au fost probate în conformitate cu art. 1422 al Codului
civil, prejudiciul moral fiind definit ca o totalitate de suferinţe fizice și psihice (morale)
pe care le-a suportat reclamantul. Or, prejudiciul este moral doar dacă este urmare
a încălcării unor valori de aceeași natură. Numai în cazurile expres prevăzute de lege
se admite compensarea prejudiciului moral cauzat prin lezarea drepturilor patrimoniale”.
În urma examinării cauzei civile, prin hotarârea Curţii de Apel Chişinău din 20
octombrie 2012, acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.
Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 17 aprilie 2013, a fost admis recursul
declarat de Steţco Alexandru, a fost casată hotarârea primei instanţe şi a fost restituită pricina spre rejudecare în primă instanţă în alt complet de judecată.
Prin hotarârea Curţii de Apel Chişinău din 23 iunie 2014, acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.
La 28.08.2014, Steţco Alexandru a declarat recurs împotriva hotărârii primei
instanţe, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe cu emiterea
unei noi hotărâri, prin care acţiunea să fie admisă integral.
Prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 28.01.2015 a fost admis recursul declarat de Steţco Alexandru şi a fost casată integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău
din 23.06.2014 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Steţco Alexandru împotriva ÎM „DIONYSOS-MERENI” S.A., intervenienţi accesorii AGEPI,
S.R.L. „Romatim”, privind constatarea faptului încălcării dreptului asupra mărcii, interzicerea utilizării mărcii, repararea prejudiciului moral și încasarea despăgubirii cu
emiterea unei noi hotărâri prin care:
–– Se admite parţial acţiunea lui Steţco Alexandru, reprezentat de Bordeniuc
Serghei, împotriva Întreprinderii Mixte „Dionysos-Mereni” S.A., intervenienţi
accesorii „Romatim” S.R.L. și AGEPI, cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului asupra mărcii, interzicerea utilizării mărcii, încasarea despăgubirii și repararea prejudiciului moral;
–– Se constată faptul încălcării de către Întreprinderea Mixtă „Dionysos-Mereni” S.A. a dreptului asupra mărcii „Arta Vinului” al cărei titular de drepturi
este Steţco Alexandru;
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–– Se interzice Întreprinderii Mixte „Dionysos-Mereni” S.A. să utilizeze marca
„Arta Vinului”;
–– Se încasează de la Întreprinderea Mixtă „Dionysos-Mereni” S.A., în beneficiul lui Steţco Alexandru, suma de 50 000 (cincizeci mii) de lei cu titlu de
prejudiciu moral;
–– În rest acţiunea lui Steţco Alexandru se respinge ca fiind neîntemeiată.
La data de 25.09.2015 ÎM „Dionysos-Mereni” S.A. a depus cerere de revizuire
împotriva deciziei instanţei de recurs, solicitând admiterea cererii de revizuire, casarea deciziei CSJ din 28.01.2015, reexaminarea recursului declarat de către Steţco
Alexandru, respingerea acestuia și menţinerea hotărârii Curţii de Apel Chișinău din
23.06.2014.
Prin Încheierea din 16.12.2015, CSJ a respins cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă.
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28 ianuarie

January 28

Are loc ședinţa managerilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din mun.
Chișinău, organizată de DGETS, AGEPI, în
cadrul căreia a fost solicitat sprijinul directorilor de licee și școli pentru a desfășura,
în instituţiile conduse de aceștia, activităţi
de propagare a noţiunilor de PI în rândul
elevilor pentru a le forma respectul faţă de
protecţia proprietăţii intelectuale.

It is held the meeting of managers of pre-university educational institutions from Chisinau, organized by DGETS,
AGEPI, in which the support of Lyceum and
School Heads was sought in order to conduct, in the institutions headed by them,
activities of propagating the concepts of
IP among pupils to build their respect for
the protection of intellectual property.

8 februarie

February 8

Are loc vizita de lucru a reprezentanţilor Ambasadei SUA în Republica
Moldova pentru a stabili, de comun acord,
priorităţile AGEPI în domeniul respectării
drepturilor de proprietate intelectuală și
a identifica acţiunile comune.

Working visit of the representatives of
the US Embassy in the Republic of Moldova takes place to establish, by mutual
agreement, AGEPI priorities in the field
of enforcement of intellectual property
rights and identify joint actions.
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17 februarie

February 17

Se desfășoară ședinţa Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, subiectul principal al
ordinii de zi fiind combaterea fenomenului pirateriei în mediul online (AGEPI,
IGP, PG, Ambasada Suediei în Republica
Moldova).

It is held the meeting of the Observatory on Enforcement of Intellectual
Property Rights, the main topic on the
agenda is combating piracy in the online environment (AGEPI, GPI, PGO, and
Embassy of Sweden in the Republic of
Moldova.

17 – 18 martie

March 17 – 18

O delegaţie a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuează o vizită de lucru la AGEPI, în cadrul căreia
sunt discutate măsurile și instrumentele
utilizate în vederea reducerii numărului
de încălcări ale dreptului de autor și ale
drepturilor conexe în Internet.

A delegation of the Romanian
Office for Copyright (ORDA) is making
a working visit to the AGEPI, in which
are discussed the measures and instruments used to reduce the number of violations of copyright and related rights
in the Internet.
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19 martie

March 19

AGEPI organizează o masă rotundă cu genericul „Respectarea proprietăţii
intelectuale în Republica Moldova” pentru studenţii Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin
Stere”.

AGEPI organizes a roundtable entitled “Enforcement of Intellectual Property in the Republic of Moldova” for
students of the University of European
Political and Economic Studies “Constantin Stere” (USPEE).

20 martie, 20 mai, 30 noiembrie

March 20, May 20, November 30

AGEPI, în cooperare cu INJ, organizează o serie de seminare de instruire
cu tema „Aspecte practice privind aplicarea legislaţiei în domeniul proprietăţii
intelectuale”, care au drept scop familiarizarea judecătorilor, procurorilor și mediatorilor cu aspectele practice privind
aplicarea legislaţiei în domeniul PI și crearea unei platforme de comunicare între
instituţiile de reglementare juridică.

AGEPI, in cooperation with NIJ,
organizes a series of training seminars
entitled “Practical Aspects on Intellectual Property Law Enforcement”, which
are aimed at familiarizing judges, lawyers, prosecutors and mediators with the
practical aspects of IP law enforcement
and creation of a platform for communication between the institutions of legal
regulation.
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4-5 iunie

June 4 – 5

Urmărind scopul diseminării informaţiei și instruirii personalului Serviciului
Vamal în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, Misiunea
EUBAM organizează seminarul „Drepturile de proprietate intelectuală”, la care
participă reprezentanţi ai SV, AGEPI, titulari de drepturi. Principalele subiecte
ale evenimentului sunt bunele practici de
combatere a fenomenului de contrafacere, realizările în domeniu, precum și îmbunătăţirile aduse cadrului legal în vederea
asigurării respectării DPI. De asemenea,
sunt prezentate cazuri concrete de depistare a produselor contrafăcute purtând inscripţia unor mărci renumite și strategii de
instrumentare corectă a acestora.

Pursuing the aim of disseminating
information and training Customs Service personnel in the field of enforcement of intellectual property rights, the
EUBAM Mission organizes the seminar
“Intellectual Property Rights”, attended
by representatives of CS, AGEPI, right
holders. The main topics of the event are
the best practices to combat counterfeiting, achievements in the field, as well
as improvements to the legal framework
with a view to ensuring the enforcement
of IPRs. Specific cases of detection of
counterfeit products bearing the inscription of renowned trademarks and strategies for the proper consideration thereof
are also presented.

18 iunie

June 18

Are loc ședinţa ordinară a Comisiei
Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală, cu următoarele subiecte înscrise pe
ordinea de zi: prezentarea informaţiei
detaliate privind asigurarea drepturilor
de proprietate intelectuală în 2014 de către IGP, SV și PG; prezentarea Raportului
de activitate a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală
pentru anul 2014; analiza modului de valorificare şi asigurare a protecţiei obiectelor de PI, ai căror titulari sunt autorităţile/
instituţiile publice.

Ordinary meeting of the National
Commission on Intellectual Property takes place, with the following topics listed
on the agenda: presentation of detailed
information on enforcement of intellectual property rights in 2014 by GPI, CS
and PGO; presentation of the Activity
Report of the Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights for
2014; analysis of the mode of using and
ensuring the protection of IP objects, of
which holders are public authorities/institutions.
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30 iulie

July 30

În cadrul Şcolii de Vară pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale
și valorilor democratice în rândul tinerilor,
organizate de către Junior Achievement
Moldova, specialiștii AGEPI vin cu o prezentare interactivă despre rolul proprietăţii intelectuale în business, importanţa
protejării și respectării PI de către tânăra
generaţie.

Within the Summer School for the
development of entrepreneurial skills and
democratic values among young people,
organized by the Junior Achievement
Moldova, AGEPI specialists come with an
interactive presentation about the role
of intellectual property in business, the
importance of IP protection and respecting by the young generation.
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11 august

August 11

Guvernul Republicii Moldova aprobă Planul de acţiuni pentru anii 20152017 privind implementarea Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020. Documentul
conţine o serie de acţiuni privind consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi
privind protecţia şi asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală şi
dezvoltarea unei infrastructuri eficiente
de prevenire şi combatere a fenomenelor
contrafacerii şi piraterii.

Government of the Republic of
Moldova approves the Action Plan for
the years 2015-2017 on the implementation of the National Intellectual Property
Strategy until 2020. The document contains a number of actions on institutional
capacity building of customs authorities
charged with functions and responsibilities for the protection and enforcement
of intellectual property rights and development of an efficient infrastructure to
prevent and combat counterfeiting and
piracy phenomena.

Septembrie - noiembrie
Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie participă la un curs avansat de instruire, organizat de AGEPI în colaborare
cu INJ, Consiliul Superior al Magistraturii,
cu scopul de a le oferi cunoștinţe aprofundate în materie de proprietate intelectuală, în condiţiile creșterii numărului
de adresări în instanţele judecătorești din
Republica Moldova privind protecţia DPI.
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September - November
Judges of the Supreme Court attend an advanced training course, organized by AGEPI in collaboration with NIJ,
Superior Council of Magistracy, in order
to give them profound knowledge of intellectual property, in the conditions of
increasing number of appeals IPRs protection to the courts of the Republic of
Moldova.
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1 noiembrie

November 1

Este lansat concursul pentru crearea logo-ului Observatorului respectării
drepturilor de proprietate intelectuală.

It is launched the contest for the creation
of logo of the Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights.

2 noiembrie

November 2

Se desfășoară ședinţa Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală pentru dezbateri pe marginea proiectului Regulamentului privind
asigurarea respectării de către organele
vamale a drepturilor de proprietate intelectuală, la care participă reprezentanţi ai
AGEPI, SV și mandatari autorizaţi.

It is held the meeting of the Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights for debate on the
draft Regulations on Customs Enforcement of Intellectual Property Rights,
attended by representatives of AGEPI,
CS, and patent attorneys.

11-13 noiembrie

November 11 - 13

Are loc seminarul regional privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în statele din Europa de SudEst, organizat de către Observatorul Uniunii Europene pentru respectarea DPI și
Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală, la care participă reprezentanţi ai IGP,
AGEPI.

It is held the Regional Seminar on
the Enforcement of Intellectual Property Rights for Countries in the South-East
Europe, organized by the European Union Observatory on Infringements of IPRs
and the Hungarian Intellectual Property
Office, attended by representatives of
GPI, AGEPI.
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24-26 noiembrie

November 24 - 26

Se desfășoară cea de-a 10-a sesiune a
Comitetului Consultativ pentru respectarea
drepturilor de PI, organizat de către OMPI.

It is held the 10th session of the
Advisory Committee on Enforcement of
IP Rights, organized by WIPO.
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30 decembrie

December 30

Ceremonia de premiere a câștigătorului concursului pentru crearea logoului Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, concurs
la care au participat 13 persoane cu 19
lucrări.

Winner awarding ceremony of the
contest for the creation of logo of the
Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights, contest in which
took part 13 persons with 19 works.
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Foreword

Intellectual property rights are guaranteed by the Constitution of the Republic
of Moldova and find their regulation in a number of national and international normative acts. Public control authorities, within the powers and competences, have the
mission of defending the general interests of society, legal order, rights and freedoms
of citizens, and of exercising the contravention and criminal prosecution in cases of
infringement of intellectual property rights.
At the same time, we ascertain that, despite the existence of national regulations of the states, indicators of counterfeiting and piracy are becoming more alarming. In addition to the conventional methods of infringement of intellectual property
rights, lately is increasing the online trade in counterfeit products and the illegal use
of objects of copyright and related rights in the digital environment. Thus, cyberspace is developing new forms of crime, with strong negative impact on the final right
holders and consumers. From this point of view, we ascertain that the phenomenon
of piracy and counterfeiting threatens the economic and social safety and security
of the Republic of Moldova.
In light of the described, it becomes imperative to conduct analytical studies,
based on statistical data provided to the Observatory on Enforcement of Intellectual
Property Rights by the competent authorities, particularly by the General Police Inspectorate, Customs Service and Prosecutor General’s Office. This Report comes to
confirm the good cooperation between those institutions and to ascertain the openness of public authorities for the question of enforcement of intellectual property
rights in the Republic of Moldova. At the same time, the Report emphasizes the need
for active involvement of right holders in the training of control bodies’ personnel
and education and awareness of society about the negative effects of counterfeiting
and piracy phenomena.
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List of Abbreviations
AGEPI – State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova
CPA – Consumer Protection Agency of the Republic of Moldova
CC – Competition Council of the Republic of Moldova
CCCI – Center for Combating Cyber Crimes under the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Moldova
CC – Criminal Code of the Republic of Moldova
SCJ – Supreme Court of Justice
PMDD – Professional and Managerial Development Department
DKPTO – Danish Patent and Trademark Office
DGETS – Directorate General for Education, Youth and Sport of Chisinau
DG TAXUD – Directorate General for Taxation and Customs Union of the European Commission
EFID – Economic Fraud Investigation Directorate
ID – industrial designs
IPR – intellectual property rights
EUBAM – European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine
HIPO – Hungarian Intellectual Property Office
MSTI – Main State Tax Inspectorate
GPI – General Police Inspectorate
NII – National Inspectorate of Investigations of GPI
NIJ – National Institute of Justice
INTA – International Trademark Association
MIA – Ministry of Internal Affairs
MEd – Ministry of Education of the Republic of Moldova
NBAC – National Board Against Counterfeiting of Hungary
JBCO – Joint Border Control Operations
OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market
OIPC INTERPOL – International Criminal Police Organization INTERPOL
WTO – World Trade Organization
WIPO – World Intellectual Property Organization
IPO – intellectual property objects
PGO – Prosecutor General’s Office of the Republic of Moldova
IP – intellectual property
CS – Customs Service of the Republic of Moldova
TRIPS – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, in force for the
Republic of Moldova from 26.07.2001
CP – Criminal Prosecution
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1. European Union Border
Assistance Mission to
Moldova and Ukraine

EUBAM is an EU Mission
fully funded
by the European Union

International Organization
for Migration
is the implementing partner
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Interview with Ambassador Andrew Tesoriere,
Head of the EU Border Assistance
Mission to Moldova and Ukraine
(EUBAM)

1. On 12th of June 2013 the Regulation (EU) No 608/2013 of the
European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights was adopted. What are the most
important provisions in this regard?
From 1 January 2014, Regulation (EU) No. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights (IPR) replaced Council Regulation (EC) No. 1383/2003.
The new regulation provides procedural rules for customs authorities to enforce intellectual property rights with regard to goods liable to customs supervision or customs control.
The Regulation is completed by the Commission Regulation (EC) No. 1352/2013 of 4 December 2013 setting forth provisions for the implementation of the Regulation.
The new European normative act takes account of developments such as the
increasing importance of IPR for the EU economy, the postal traffic resulting from
internet sales, the detention of generic medicines in transit through the EU on their
way to third countries and practical problems in the implementation thereof.
The current Regulation provides for an optional simplified procedure, whereby member states may give their customs authorities the power to destroy goods
without there being any obligation to establish whether the goods infringe certain
intellectual property rights provided the right holder agrees and the holder of the
goods agrees or does not object to destruction. A new procedure for the simplified
destruction of goods in small consignments was also added which may be applied at
the request of the holder of IPR in the case where an infringement occurs.
Similarly COPIS also became operational in 2014. This database is used by
customs authorities to register the applications for customs action in the case of infringements, lodged by right holders.
The new Regulation (EU) No. 608/2013 covers a wider range of IP rights than
the prior one, extending its scope to trade names, topographies of semiconductor
products, circumvention devices, plant varieties, utility models and non-agricultural
geographical indications.
Last but not least, the new Regulation adjusts procedures in order to reduce
administrative burdens and costs, ensures that high quality information is provided
to customs so as to enable better risk management and includes measures to ensure
that the interests of legitimate traders are protected.
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2. What is the current level of harmonization of the Republic of
Moldova’s legal provisions on IPR enforcement at the border and what
legal provisions should be amended in this respect?
The Customs Service of the Republic of Moldova has registered visible and
multifaceted results in the enforcement of intellectual property rights. EUBAM fully
supported the Moldovan Customs Service, in order that it may adopt the best legislative practices which would ensure uniform, independent and responsive IPR enforcement at all levels – central, regional and local.
The Moldovan Customs Service initiated a series of legal amendments to
the Customs Code which also incorporated the provisions of the Regulation (EU)
No. 608/2013. EUBAM assisted the RMCS in the elaboration of an IPR enforcement Regulation which transposes the procedures stipulated in the EC Regulation
No. 608/2013. It is currently awaiting final Parliamentary approval.
Speaking in terms of future plans and partner services’ technical needs I have to
underline that the RMCS is still missing an integrated IPR database. The CS should consider implementing an IPR automated platform into ASYCUDA that would become an
effective law enforcement tool. This amendment once put into practice will substantially facilitate the control over goods under IPR and prevent the illegal import of counterfeit goods onto the customs territory of Moldova. Along with that they could provide a short historical background on the seizures. The development and establishment
of an IPR database has been considered in the framework of Government Decision
No. 491 of 11 August 2015 on the approval of the Action Plan for 2015-2017 regarding the
implementation of the National IPR Strategy until 2020 and is due in 2016. The Strategy may also serve at this point as an instrument to engage other Moldovan authorities
responsible for IPR enforcement in finding a common IPR enforcement approach.
Cooperation with other law enforcement agencies is another element which
has to be enhanced. Special attention should be given to the interaction between the
RMCS, MIA, courts and GPO who should have the same voice when managing IPR
cases. Ideally joint teams could be established and deployed to carry out controls in
internal markets, warehouses, specialized shops, etc.
The procedure of goods destruction should be reviewed and amended whereas the right holders’ support is more than needed in this regard, meaning that they
should cover all costs related to the destruction of goods and not the customs or
other authority.

3. What is the level of cooperation between the EUBAM Mission and
the Moldovan public authorities responsible for the enforcement of IPR?
EUBAM helps Moldova and Ukraine to strengthen enforcement of IPR by providing advice, skills and knowledge transfer, helping to increase the operational results of its partner services, raising awareness as well as helping partners forge the
national, bilateral and international networks they need (law-enforcement agencies,
enterprises, right holders) to fight against the infringements of IPR. It may sound
that our main beneficiaries are the border authorities of Moldova and Ukraine. But
having in mind the global, international and national importance of IPR enforcement,
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EUBAM extended its scope and level of
interaction to other stakeholders responsible for the protection for intellectual property rights. For these purposes
EUBAM created an attractive, efficient
and result oriented IPR platform of cooperation, communication, exchange
of experience and best practices. This
platform took the form of regular IPR
working groups where various institutions representing customs, police,
judges, prosecutors, right holders and
their representatives have the unique occasion to sit at one tables and share their
experiences in the field, exchange information, identify best forms of cooperation in
the area of IPR enforcement, analyze and find solutions to procedural and legislative
gaps as well as interact with the right holders. In the same framework the stakeholders benefit of IPR training sessions provided both by EUBAM experts and the right
holder representatives. Alongside EUBAM does not miss the opportunity to increase
the level of cooperation with the Moldovan public authorities in the framework of adhoc IPR meetings and seminars organized either upon EUBAM initiative or any of the
nation administration responsible for the enforcement of IPR.
Furthermore numerous successful joint assistance exercises and practical
exercises in postal traffic were carried out with the aim to jointly combat counterfeiting, increase cooperation, build capacities and ultimately create a unique and
powerful IPR enforcement team both on
national and international arenas.
Over the past ten years, EUBAM
and its Ukrainian and Moldovan partner
services have jointly conducted 13 Joint
Border Control Operations (JBCO). The
supporting role of EUBAM covering all
different aspects of the operations has

been instrumental for their successful
implementation. The partner services
have gradually developed knowledge
and expertise in conducting the operations, and have taken on greater responsibility. The results achieved from
the implementation of JBCOs show that
the partner services are able to conduct
the future Operations on their own.
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EUBAM has taken on the role of an observer and facilitator, assisting the partner services on the road to self-sufficiency, a crucial task in itself. This will ensure
continued proper functionality, smooth transition and sustainability, all essential prerequisites in order to maintain and further develop the achieved levels of the
JBCOs.
The JBCOs were in line with the
envisaged implementation of the obligations assumed by the two countries
in regard to Chapter II “Foreign and Security Policy” and Chapter III “Cooperation on Justice, Freedom and Security

Issues” of the Association Agreement
and the Deep and Comprehensive Free
Trade Area.

4. Is the Republic of Moldova a transit country of the counterfeit goods towards the European Community?
The Republic of Moldova is both
a country of destination and a transit one for counterfeit goods. At least such indicators were provided in a DG-TAXUD Report in 2012 on EU customs enforcement
of intellectual property rights1. Since then a lot of changes and amendments have
been implemented in the enforcement field and the legislative frameworks which in
fact excluded the Republic of Moldova from the list of transit countries or country of
provenience of counterfeit goods. This information is reflected in the updated DGTAXUD Report on EU customs enforcement of intellectual property rights published
in 20152.

5. What are the main countries of origin of the counterfeit goods
arriving in Republic of Moldova or in transit?
Customs statistics clearly indicate that the majority of source countries for
counterfeits are outside the EU. The main countries involved include, but are not limited to, China, which remains a major source although it is increasingly attempting to
tackle its counterfeit production, but also other Asian countries that are specialized
in certain categories (e.g. India for medicines and Turkey for perfumes and cosme1
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2015_ipr_statistics.pdf
2

92

O b s e r vato r y  o n e nforcement  of intellectual  property rights

tics). China is also a source country for the legitimate chemicals used in pesticide
production and a significant source country for the production of counterfeit pesticides. The internet and e-commerce have become major enablers for the distribution
and sale of counterfeit goods.
Transit points for transportation of goods from Asia to Europe, which act as
major hubs for container traffic because of their large free trade zones, have also
become significant enablers for the activities of counterfeiters.

6. What are the measures to be the taken by the Moldovan public
authorities to combat counterfeiting and other IPR infringements more
efficiently?
EUBAM underlines that the Moldovan public authorities should first of all continue working on their domestic legislation using the EU model. This would fill in all
the gaps and discourage piracy and counterfeiting. Another efficient anti-counterfeiting measure is the elaboration and implementation of a National IPR Strategy which
is a powerful tool and would pro-actively engage all authorities responsible for IPR
enforcement. The involvement of the business community and right holders is no less
important. These actors should secure their products and increase cooperation with
the RMCS. Please remember that the CS must not be alone in the fight against IPR
infringements.

7. How should the right holders involve themselves to reduce
counterfeiting?
Given that intellectual property rights are ultimately private rights, the right
holders have the largest immediate economic interest in ensuring the protection of
those rights. Therefore the right holders should be particularly willing to assist in the
enforcement efforts by providing exhaustive information for the identification of infringing products. This could be achieved inter alia by means of awareness raising
campaigns and training sessions.
The border control provisions of the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement provide that in the first place it will be the right holders who will apply to the Customs authorities to seize shipments of counterfeit and
pirated products. Inevitability the right holders will be in the best position to identify
infringing products. Some right holders provide Customs authorities with guides to
the identification of genuine products, as well as with lists of authorized dealers in
their products. Thus, Customs is put on notice when a shipment is directed towards
a non-authorized dealer. Training provided to customs authorities by right holders
often focuses on the end product. This does not include a focus on the ancillary
products such as warranty papers, certification marks, instruction manuals, labels,
empty packaging. Often, these items are overlooked, allowing counterfeiters to evade detection and assemble and package products for distribution.
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8. What are the EUBAM Mission priorities in the field of IPR enforcement?
One of EUBAM’s major goals is to build capacities within the CS to allow them
to prevent and counteract IPR infringements. We all are aware that the Customs Officers operating at the border are the first filter empowered to identify and tackle IPR
cross-border crimes. EUBAM will continue prioritizing the construction of a solid basis
of knowledge for the Customs Inspectors which would enable them to differentiate
between original and counterfeit products. The legislative aspect of IPR enforcement
also remains a priority for EUBAM. In this regard we will target and concentrate on supporting the RMCS in the improvement of IPR enforcement legislation in the harmonization with Regulation (EU) No. 608/2013, EU Customs Blueprints and with Chapter 9
of the EU-Moldova Deep and Comprehensive Free Trade Area, part of the Association
Agreement between the EU and Moldova signed in 2014.

9. What should be your message to the Moldovan public authorities responsible for IPR enforcement?
The infringements of IP rights such as counterfeiting and piracy are an international phenomenon and have serious economic and social implications. The modus
operandi and routes are adapted to suit the commodity and law enforcement activity, demonstrating counterfeiters’ awareness of enforcement tactics. Global intellectual property theft and commerce in counterfeit and pirated goods are growing at an
alarming pace. Improvement are needed regarding awareness of the general public
regarding the importance of IPRs. Moreover, insofar as IPR enforcement is concerned,
the complexity of the system and the lack of efficient cooperation between enforcement bodies and IPR stakeholders are two important issues. Counterfeiting has evolved into a sophisticated black market industry involving the manufacture and sale of
counterfeit versions of an unimaginable number of products. In order to preserve the
EU’s growth potential, IPR must be protected and enforced. A comprehensive IPR
legal framework must be combined with effective enforcement. The implementation
of IPR laws still requires continuous attention.
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2.1. Generalities
Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights (hereinafter – the
Observatory) was established on 29 July 2011, under the Order of AGEPI Director
General. As a basis for its creation served European experts’ recommendations, from
whose assistance has benefited the Republic of Moldova and who noted the following weaknesses in the national IP system:
•

The cooperation between public authorities involved in the enforcement of
intellectual property rights is insufficient;

•

Society is less informed about the importance of intellectual property in
economic development of a country and, as a result, is not willing to pay
attention to issues related to counterfeiting and piracy;

•

There are few or completely missing the official data on infringement of
intellectual property rights,

and recommended the creation of an information center, of which purpose
would be removal of weaknesses of the system of enforcement of intellectual property rights in the country.
Observatory’s role was mentioned in the Action Plan on the implementation
of European Commission’s Recommendations for the establishment of a Deep and
Comprehensive Free Trade Area between the Republic of Moldova and the European
Union, approved by Government Decision No. 1125 of 14 December 2010, where in p. 2
of Chapter 9 is expressly recommended to ensure the functionality of the information
center (called Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights), its duties
being laid down in the Functioning Regulations of the Observatory on Enforcement
of Intellectual Property Rights, approved on 05.09.2012 and revised on 12.06.2013.
In accordance with the Regulations, Observatory’s objective is supporting data
exchange between authorities responsible for the enforcement of intellectual property rights, as well as generating reports, analytical and statistical studies in the field
that would allow the effective monitoring of IPR enforcement system in the Republic
of Moldova.
Besides AGEPI employees, members of the Observatory are representatives
of the Ministry of Internal Affairs, Prosecutor General’s Office and Customs Service.
Observatory’s meetings are public, and the proceedings may also be attended, with
a consultative vote, by the private sector representatives.
Observatory’s activities are focused on four priority trends:
1.

Monitoring the enforcement of intellectual property rights, namely:
•

collection, storage, examination, systematization and processing of data;

•

development of research, studies, reports and statistical analyses;
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•

improvement of the legal framework.

2. Promoting enforcement of intellectual property rights:
•

organization of society awareness raising campaigns;

•

ongoing cooperation with mass media;

•

initiation of trainings for representatives of the law enforcement institutions and for civil society.

3. Cooperation with public authorities and right holders:
•

making a permanent exchange of data;

•

involvement of right holders in the rights enforcement process;

•

cooperation with similar structures from abroad.

4. Informing the World Trade Organization on the implementation of the
TRIPS Agreement:
•

WTO notification on amendments in the national legal framework;

•

providing relevant information and documents to WTO members, economic agents from the Republic of Moldova or WTO Member States;

•

management of database on the national legal framework.

In pursuit of its objectives, the Observatory presents annually the National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova,
which is then distributed to interested institutions.
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2.2. Working meetings
During 2015, the Observatory organized several working meetings. Here are
some more important:
02.17.2015 - joint working meeting, attended by representatives of the AGEPI,
General Police Inspectorate, Prosecutor General’s Office and Embassy of Sweden in
Chisinau.
The main purpose of the meeting was discussion on the need and mechanisms
for preventing and combating piracy as a major social phenomenon in the Republic
of Moldova.
The need to address this issue was prompted by the report presented by the
Prosecutor General’s Office, according to which the servers of the biggest Swedish
torrent file-indexing site Pirate Bay were located for several months in the Republic
of Moldova. In this context, it was strictly necessary to establish platforms of communication and cooperation between the institutions responsible for the enforcement of
intellectual property rights of the Republic of Moldova and the relevant institutions
of Sweden.
During the meeting, Mr. Ion Tiganas, Deputy Director General of AGEPI and
Chairman of the Observatory on Enforcement of IPR presented an analysis of the national legislation on building respect for copyright in the online environment, and a summary of the problems facing the Republic Moldova in this area (Torrent.eu/torrents.
md/pirate bay).
In the same context, the Prosecutor General’s Office representative reported
some data about the phenomenon of piracy in Moldova, issues arising in the fight
against piracy at the institution he represents, but also about the results of cooperation with the national and international institutions in the field.
Following the discussions held and the information presented, the Ambassador of Sweden in Chisinau and Deputy Head of the Swedish Mission to Moldova brought up for discussion the Swedish national strategy to combat cyber crimes, noting
that in Sweden there is close cooperation between the Ministry of Defense, Ministry
of Justice and Ministry of Foreign Affairs, the executive body being the Agency for
Emergency Situations, within which there was created a department responsible for
the protection of online environment.
At the end of the meeting, it was approved the initiation of consultations for
the establishment of contact/links points between the bodies specialized in the reference field of the Republic of Moldova and Sweden, in order to identify and solve
problems in real time. Ambassador of Sweden in Chisinau, Ms. Ingrid Tersman, announced his readiness to cooperate with the Swedish institutions and to negotiate
the granting of technical, information and expertise assistance of Sweden to the
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Republic of Moldova.
11.09.2015 - working meeting whose objective was to discuss and coordinate
certain aspects targeting the:
1) National Report on IPR Enforcement 2015 (concept, structure, design, data
collection, etc.);
2) Development of the site www.stoppirateria.md (concept, structure, design,
content, news, translation, etc.);
3) Organization of a contest on the creation of Observatory’s logo;
4) WTO Notification and Information Center on Trade-Related Aspects of IPR.
02.11.2015 - Observatory’s working meeting, with the participation of representatives of the AGEPI, Customs Service and 9 patent attorneys.
The main purpose of the meeting was to discuss the draft Regulation on Customs Enforcement of Intellectual Property Rights.
After a short presentation of the draft normative act, patent attorneys were
invited to express their opinion on the submitted initiative.
As a result of debates they arrived at the conclusion to undertake the following actions:
1) AGEPI will ask the State Ecological Inspectorate for the list of enterprises
accredited to carry out the destruction of goods (by product category);
2) Customs Service will present an estimate of costs for storage in warehouses
of counterfeit goods;
3) Customs Service will take into account the comments presented by patent
attorneys in finalizing the Regulation on Customs Enforcement of Intellectual Property Rights.
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2.3. Contest for the Best Logo Design of the Observatory
on Enforcement of Intellectual Property Rights
On 1 November 2015, it was launched the contest for the best logo design of
the Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights.
To this end, it was approved the Regulation on the Organization and Deployment
of the Contest, it was established the nominal composition of the Organizing Committee
of the contest, and it was provided the mediatization of the deployment conditions on the
AGEPI web pages, facebook page, in the press and the specialized educational institutions.
Under the Regulation on the Organization and Deployment of the Contest for
the Best Logo Design of the Observatory on Enforcement of Intellectual Property
Rights (hereinafter – the Regulation), it was established the mode of organization,
the conditions of participation and presentation of the participating works, and the
procedure for designating and awarding the winners.
The contest was organized by the AGEPI.
The basic objective of the contest was to select the best works, developed in
accordance with the requirements provided for in the Regulation.
In accordance with the Regulation, the following conditions of participation
have been defined:
1.

In the contest could participate every young person in the country, including ninth-twelfth-grade pupils from schools, lyceums, colleges, students
of the Technical University of Moldova, by submitting a request for participation.

2. The work was supposed to meet the following requirements:
–– to be a graphical representation: drawings, words, letters, numbers,
other figurative elements or combinations thereof, provided that they
reflect the field of enforcement of intellectual property rights and the
fight of authorities against counterfeiting and piracy phenomena;
–– to be a personal and original creation of the author (group of authors);
–– to be a graphical identification element of the Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights, executed in simplified version
(only figurative elements) and in full version (with the verbal note “Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights”), etc.
The expert group, set up by the Organizing Committee, assessed the works,
taking as a guide the following criteria:
a) logo originality;
b) logo design creativity;
c) logo representativeness in relation to the topic requested.
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December 10, 2015, was established as the deadline for submission of the request for participation.
Here are some of them:

For the purposes of a fair judging of the contest, members of the Organizing
Committee met in working meetings on 09.12.2015, 14.12.2015 and 16.12.2015.
After analyzing the received works, 2 participants were disqualified, because
one of the works was copied from the Internet, and another work has not been submitted as required, being unrepresentative for the Observatory’s logo.
The other submitted works were examined in accordance with the requirements of the Regulation and appreciated according to predetermined criteria, and
the author of the most successful logo benefited from a monetary prize amounting
to 2,000 lei.
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3.1. Training Activities in the Field of Intellectual
Property carried out during 2015
Judge and Prosecutor Training Activities
In line with the Plan for continuous training of judges and prosecutors in 2015,
approved by the NIJ Council Decision No. 12/9 of 31.10.2014, the National Institute of
Justice has organized 4 training activities in the field of intellectual property, which
involved 219 persons (26 judges, 26 prosecutors, 10 mediators, 28 specialists from
the AGEPI, 129 judges and employees of SCJ). There were carried out the following
activities:
99
Three seminars on “Practical Aspects of Intellectual Property Law Enforcement”, organized in partnership with AGEPI. The seminars which were held on
20 March, 20 May and 30 November, were attended by 90 persons and were presented both theoretical information on the protection of intellectual property and case
studies involving the judicial body, on the topic:
•

Disputes on trademark registration invalidity

•

Disputes on deprivation of trademark rights for the ground of inefficient
use.

99
One continue training course in intellectual property for SCJ judges
and staff, focused on IP rights, including copyright and related rights. The course
was organized by AGEPI in partnership with SCJ, in the period from September 28 to
December 11, with a total duration of 40 hours, attended by 129 persons.
The training course aimed to widen judges’ level of IP knowledge, under conditions of increased number of appeals to the courts of the Republic of Moldova on the
protection of IP rights. The course was given by Ion Tiganas, Deputy Director General
of AGEPI, and trainer of the National Institute of Justice. In the course were addressed aspects of the national and international regulations in the field, the basic principles of IP, the role and essence thereof in legal relationships, the forms and limits
of protection of IP objects, the system of rights generated by IP, and practical issues
on dispute settlement aimed at IP rights, in general, and copyright, in particular. The
emphasis of the training course was placed on the examination of legal regulations,
in the light of national and international judicial practice.
General Police Inspectorate Staff Training Activities
During 2015, employees of the GPI specialized subdivisions have participated
in several workshops, international conferences, in which they were familiarized with
the theories and practices of the states with experience in the field.
Police officers participated in the following training activities:
- Workshop on Intellectual Property, event organized by the TAIEX instrument,
under the aegis of the OIPC INTERPOL’s Trafficking in Illicit Goods and Counterfei105
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ting Unit, in cooperation with the INTERPOL National Central Bureau in Podgorica,
(25-29 January 2015, Podgorica, Montenegro, attended by 1 police employee).
- Working meeting with the liaison officers for the intellectual property of the
US Embassy in the Republic of Moldova (18 February 2015, attended by 4 police employees).
- Courses “Preventing and Investigating Copyright Infringements”, organized
under the aegis of the United States Embassy in the Republic of Moldova (8-14 March
2015, Budapest, Hungary, attended by 3 police employees).
- Regional Seminar on Intellectual Property Issues, organized by OHIM and the
Hungarian Intellectual Property Office, Budapest, Hungary ( 11-13 November 2015,
Budapest, Hungary, attended by 1 police employee).
At the PMDD of the MIA Police Academy “Stefan cel Mare” of the Republic of
Moldova, was held a training course on “Prosecution Activity”, where were addressed
topics related to criminal prosecution for offenses in the field of intellectual property
(7-9 September 2015, attended by 25 police employees).
Customs Service Staff Training Activities
In the period 4-5 June 2015, at the headquarters of the CS Training Centre was
held the seminar “Intellectual Property Rights”. The action was part of the series of
seminars of this kind, organized by EUBAM in order to disseminate information and
train employees of the customs authority in the intellectual property right enforcement field. During the seminar, Deputy Director General of AGEPI, Ion Tiganas spoke
about the role of Customs Service in the enforcement of intellectual property rights,
and Deputy Director of the Trademarks, Industrial Designs Department of AGEPI,
Natalia Mogol, familiarized the participants in the seminar with the legal provisions
on the protection of trademarks in the Republic of Moldova
During the reference year, 8 training activities were deployed for CS staff, attended by 115 customs officials.
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3.2. Promotional Activities for the Field of Enforcement
of Intellectual Property Rights, carried out during 2015
Junior Achievement Moldova
Enforcement of intellectual property rights starts from a good understanding
of their essence. In this context, particular attention was paid during 2015 to the
promotional activity for the field of enforcement of IP rights, particularly among the
younger generation.
Thus, in the period 26 July – 1 August 2015, AGEPI offered support to the
community organization Junior Achievement Moldova in the organization and good
deployment of the Summer School for the development of entrepreneurial skills and
democratic values. The project is for young people aged between 16 and 19 from
Moldova, and professors involved in the implementation of entrepreneurial education
programs and democratic values. The 2015 edition was attended by 45 young people
and 20 professors, who benefited from training in various fields, also in that of intellectual property.
In an interactive roundtable, chairman of the Observatory on Enforcement of
Intellectual Property Rights, Ion Tiganas, discussed with pupils about the essence
and role of intellectual property, about the need for legal protection of copyright,
trademarks, inventions in the creation and development of sustainable and successful business. The meeting had a practical nature, and the relevant examples were
discussed with great interest.
Also, AGEPI was a partner in the organization of a unique contest, in
which participants developed creative business projects, through the use of intellectual property.
Action Plan for the years 2015-2017 on the Implementation of the National
Intellectual Property Strategy until 2020
Promoting the field of enforcement of intellectual property rights is an important component of the Action Plan for the years 2015-2017 on the Implementation of
the National Intellectual Property Strategy until 2020, approved by the Government
of the Republic of Moldova on 11 August 2015.
This plan represents the second stage of the process of implementation of the
National Intellectual Property Strategy and is directed at practical implementation of
the mechanisms and programs developed in the previous stage, targets actions to
promote intellectual property management, to ensure innovation capacity building
of research institutions, the role of intellectual property in the functioning of small
and medium-sized enterprises, to use practical modalities of registration and protection of geographical indications and appellations of origin, to organize concerted
anti-piracy and anti-counterfeiting actions.
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In order to achieve the overall goal of ensuring the effective enforcement of
intellectual property rights, the Action Plan provides for the deployment of over 20
activities, with direct involvement of several responsible public authorities. The document pursues, inter alia, the delimitation of control bodies’ competences in the field
of geographical indications, prevention of copyright infringements and detection of
illicit trafficking in counterfeit products in the online environment, intensification of
public authorities cooperation with right holders and ensuring data exchange between institutions. Also, in the Action Plan, the emphasis is placed on training of the
police, customs, public prosecutor’s office, judicial body representatives, and raising
awareness of society, younger generation implicitly, in order to prevent risks and consequences of counterfeiting and piracy phenomena.
Considering the complex and multifunctional nature of intellectual property,
the Plan’s structure sets out the actions necessary to achieve the goals, deadlines,
responsible authorities and stipulated effects of the implementation.
The results of fulfillment of actions specified in the Action Plan for the years
2015-2017 will be reflected by AGEPI in the Consolidated Monitoring Report, approved by the National Commission on Intellectual Property and submitted to the Government of the Republic of Moldova.
Advisory Committee on Enforcement of Intellectual Property Rights
With the object of developing international, regional and bilateral cooperation
in the field of intellectual property and Republic of Moldova’s integration into the European and international intellectual space, in the period 23-25 November 2015, two
representatives of the Observatory participated in the 10th session of the Advisory
Committee on Enforcement of IP Rights, organized by the World Intellectual Property Organization. The session was attended by representatives from 65 Member
States and 18 Observers.
Committee’s work was opened by the Director General of WIPO, Dr. Francis
Gurry, who praised the efforts of Member States to create an efficient platform for
communication and exchange of best practices on public information and prevention
and combating counterfeiting and piracy.
The 22 papers presented by the Member States were grouped into two basic
modules which, in turn, were divided into sections.
The representative of the RM Observatory presented within the section “National Strategy on Building Respect for IP” a report on progress in the implementation
of the National Intellectual Property Strategy towards building respect for IP, in particular through education and awareness-raising campaigns.
In the same section, the Police Service of Zambia presented the application of
PESTLE Model in the fight against counterfeiting and piracy, and the Danish Patent
and Trademark Office (DKPTO) reported brief information on a new unit established
within the Danish office, which aims at providing consultations in IPR infringement
cases.
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Two panel discussions also took place in the session. A discussion, moderated by the Vice-Chair of the Committee, Grega Kumer, focused on public communication campaigns on building respect for IP and awareness tools for young people.
Representatives of the National Registry of Costa Rica, the Mexican Institute of
Industrial Property, the Observatory on Enforcement of IPR, the Industrial Property
Office of the Republic of Slovakia, the Intellectual Property Commission of South
Africa and the European Observatory on Infringements of IPR presented short reports in this regard.
The report presented by the Observatory focused mainly on the National Pupil
Awareness Campaign on Counterfeiting and Piracy Phenomena in the Republic of
Moldova carried out during 2014 by AGEPI in cooperation with MEd and DGETS of
Chisinau.
Under the panel discussion on “Strategic Cooperation”, six Member States
shared experiences in establishing ways of cooperation amongst various national
Government authorities in order to build respect for IP. In particular, notable in this
chapter were the representatives of the DKPTO, the Zambia Police Service, the Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights of the Republic of Moldova,
the IP Office of Philippines and the Office of the Attorney General of Mexico. Thus,
the Observatory on Enforcement of IP Rights of the Republic of Moldova presented
the Moldovan experience in establishing a platform for effective cooperation of the
authorities involved in the enforcement of IPR.
Committee’s work ended with the presentation of a report from the Secretariat on recent measures, undertaken by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in building respect for intellectual property rights, and
strengthening institutional capacities in this field nationally.
After several discussions and negotiations, the Committee agreed to include in
the program for the eleventh session the following topics:
- Exchange of information on national experiences on awareness building activities and strategic campaigns as a means for building respect for IP among general
public, especially the youth, in accordance with Member States’ educational priorities;
- Exchange of information on national experiences relating to institutional arrangements concerning IP enforcement policies and regimes, including mechanisms
to resolve IP disputes in a balanced, holistic and effective manner;
- Exchange of information on national experiences in respect of WIPO’s legislative assistance, with a focus on drafting national laws of enforcement that take into
account the flexibilities, the level of development, the difference in legal tradition and
the possible abuse of enforcement procedures;
- Exchange of success stories on capacity building and support from WIPO
for training activities at national and regional levels for national agencies and offices
in line with relevant Development Agenda Recommendations and the Committee
mandate.
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Moldova’s participation in the work of the Committee has been successful,
Moldovan experience being presented both in the two panel discussions and the
section devoted to IP strategies.
At the same time, an exhibition was organized on the side of the 10th session
of the Advisory Committee on Enforcement of IP Rights aimed at demonstrating
national experiences in the fight against counterfeiting and piracy. In this exhibition,
Moldova participated with an information stand where it presented the awareness
tools used in the campaigns.
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4.1. Protecting Intellectual Property at the Border
Customs Service of the Republic of Moldova is the authority mandated to ensure the enforcement of intellectual property rights at the border.
In order to prevent and combat the import of counterfeit and pirated goods on
the internal market and in accordance with the powers delegated, customs authority
ensures the effective application of legal border protection measures.
In this context, Customs Service uses the intellectual property border protection measures in respect of goods liable of infringing an intellectual property right
and which:
a) are brought into or out of the customs territory of the Republic of Moldova;
b) are declared to customs authorities to be placed under a definitive or suspensive customs procedure;
c) are under customs supervision in any other situations;
d) are found during checks on goods entering or leaving the country not having been declared;
e) are entered into state ownership by confiscation or abandonment to the
State’s advantage.
Measures provided for in the customs legislation shall not apply to goods
which are object of the protected intellectual property right and which have been
manufactured with the consent of the right holder, but are placed in one of the situations mentioned without his consent, and in respect of goods intended for personal
use, moved across the customs border of the Republic of Moldova by natural persons.
The procedure for enforcement of intellectual property rights at the customs
border may be initiated:
a. by the right holder, by filing an application for action;
b. ex officio, subject to further action of right holder.
Where the rights enforcement procedure is initiated by the right holder, the
enforcement mechanism involves the following steps:
99 Initiation of the procedure – by right holder’s lodging of an application for
customs action and its examination with CS (under the provisions of Art.
3021 of the Customs Code of the Republic of Moldova);
99 Acceptance of the application for customs action and specification of the
customs action period (under the provisions of Art. 303 of the Customs
Code of the Republic of Moldova);
99 On the basis of the accepted application for customs action, CS shall issue a Disposition concerning customs action with a view to protection of
113
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intellectual property, entering it into the Register of Intellectual Property
Objects, administered by it. The Register of Intellectual Property Objects
to which border protection is applied can be found on the website of the
customs authority www.customs.gov.md;
99 Application of protection measures (procedure based on the application
for action – 10 working days) by detention of goods suspected of infringing
intellectual property rights and/or suspension of customs clearance, and
notification of the right holder and the declarant/consignee of the goods
with a view to initiating the procedure in the courts.

If the rights enforcement procedure is initiated ex officio, the enforcement mechanism provides for the following measures:
99 Goods suspected of infringing intellectual property rights shall be detained, and customs clearance shall be suspended;
99 The intellectual property right holder shall be informed in order to confirm/
refute the fact of counterfeiting of goods;
99 If, within 4 working days, the right holder fails to lodge the application for
action, customs authority shall order the release of goods and/or customs
clearance, provided that other legal provisions are met (under Art. 302 of
the Customs Code the Republic of Moldova).
Goods found to have infringed an intellectual property right (under the provisions of Art. 305 of the Customs Code of the Republic of Moldova):
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•

can be destroyed in accordance with the legal norms or removed outside the
commercial channels to avoid causing any harm to the holder. In this case,
the state will not pay any indemnity, unless the law provides otherwise;

•

are liable of any measure having the effect of depriving the persons involved of the economic profit of the transaction, except in cases when simply
removing the trademarks applied on counterfeit goods is not considered a
measure which would have the effect of depriving the persons involved of
the economic profit of the transaction;

•

can be delivered free of charge, depending on their nature, to public institutions, including from the social protection system, to public organizations
or humanitarian foundations, to sports associations or clubs, state educational institutions, to natural persons who have suffered from natural disasters, provided that there is the written consent of the holder of intellectual
property right, that goods are fit for human consumption or use and are
not marketed.
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According to data furnished by CS, a decrease in the number of applications
for customs action lodged by IP right holders was recorded in 2015.
During this period, Customs Service received 114 applications for customs action, including:
•

3 applications for customs action lodged by natural persons;

•

111 applications for customs action lodged by legal entities.

Of the total 114 applications:
•

37 applications for customs action were lodged by national holders;

•

77 applications for customs action were lodged by foreign holders.

Compared with 2014, the number of applications for action diminished by 26%,
and compared with 2013, their number increased by about 20%.
Distribution of applications for action
by holders (years 2012-2015)

Foreight holders
National holders

2012

2013

2014

2015

National holders

186

35

45

37

Foreight holders

89

60

91

77

Examining the distribution of applications for action by the holder, we should
mention that in 2015 foreign holders prevail compared to national holders.
The vast majority of applications were submitted through the representatives
of right holders, however, there also were holders who preferred to act directly. Their
number is equal to the number of applications for action submitted by national holders.
In an analysis of the applications for action for the object of which protection
was sought in 2015, we should notice the same overwhelming gap in favor of applications for action for the enforcement of IP rights in trademarks. Thus, of the total of 114
applications for action, only 3 (about 3%) relate to industrial designs, the remaining
111 had as an object of protection trademarks.
But as in an application for action may be sought protection of several intellectual property objects, on 31 December 2015 in the Register of Intellectual Property
116
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Objects which were granted border protection were entered 632 objects. Thus, it
was recorded a 6% increase over the number of IPOs protected at the border in 2014,
and in a comparison with 2010 – the number of protected IP objects tripled.
Number of IPOs that have benefited
from border protection (years 2010-2015)
500
400
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IPOs of national holders
IPOs of foreign holders
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0
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IPOs of national holders

95

115

101

97

143

150

IPOs of foreign holders

77

323

379

400

454

482

At the same time, for 2015 we should note an increase by 2% (compared with
the previous year) of IPOs for which protection was sought, owned by local holders
and an increase by 6% of IPOs owned by foreign holders (compared with the previous year).
During the reference period, Customs Service has registered 39 detentions
of goods suspected of being counterfeit, which is by 30% more than the number
of detentions carried out in the previous year, but is about 50% of the number of
detentions carried out in 2013.
Number of detentions carried out by the Customs Service
(years 2010-2015)
81
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39

29

30

12

2010

2011

2012
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2014

2015
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In 35 of the 39 cases of detention, goods were under customs regime of import
and in 4 cases goods were intended for export. In all 39 cases in which the goods
have been detained or suspended, the declarant was national (10 natural persons, 29
legal entities).
In all cases specified above intellectual property rights relating to trademarks,
mostly foreign (98%) were infringed, in one case it was infringed the exclusive right
in trademarks belonging to local holders.
In 24 cases, the rights enforcement procedure was initiated on the basis of the
application for action, in 3 cases the procedure was initiated ex officio, and the other
12 cases the combined procedure was applied1.
Distribution of detentions according to the procedure (years 2012-2015)
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An important role in the enforcement of intellectual property rights and in
guaranteeing a professional activity of customs officials have the right holders, but
their activity in the Republic of Moldova is demotivating for the customs authority.
We assert this because, in many cases, the right holder does not give the go-ahead
for the Customs Service notice, motivating either that the Moldovan market is not a
priority for him or that the value and volume of detention are insignificant, or because the relation between the cost and benefits is to his detriment. Here we should
mention that, according to established procedures, the customs authority does not
charge fees for lodging an application for action, said costs referring in particular to
the remuneration of the representative and the subsequent procedures for destruction, withdrawal from commercial channels, etc.
Of the 39 detentions, 54% were carried out by the Chisinau Customs Office
(Cricova, Industrial, Airport), the rest – by the territorial offices. This indicates the

In an operation may be detained both goods infringing certain IP rights for which an application for
action was lodged and goods infringing certain IP rights for which no application was lodged.
1
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importance and effectiveness of staff training in the territory, conducted by the Customs Service officials who have benefited from a special training, organized by the
Intellectual Property Protection Division, EUBAM, and AGEPI. For comparison, last
year only 23% of detentions were carried out by the customs offices in the territory.
In the actions of customs officials were detained 136 batches of goods, susceptible of being counterfeit, they relating to 79 IPOs2. In about 68 cases the goods
were found to be counterfeit, in 16 cases – the right holder has not responded to the
notice of the Customs Service, in 8 cases –the goods were original, and in 44 cases
the right holder declared that the batches detained do not prejudice his IP rights.
Here we should mention that the statement that the goods do not infringe IPRs is
most often motivated by the fact that too small quantities are involved, and the right
holder does not wish to initiate a proceeding since the damage caused is also small.
Finality of detentions of goods susceptible of being counterfeit, year 2015
6%

original (genuine) goods
goods do not infringe IPR

32%

50%

right holder has not responded
goods were found to be counterfeit

12%

In 50% of all cases of detention of the goods susceptible of infringing an IPR,
goods were put into free circulation. Attention should be drawn to the fact that only
in 6% of cases the goods were genuine. Thus, 44% of the goods detained, more than
sure counterfeit, are put into free circulation. The damage caused by these goods can
hardly be estimated, because in the case of counterfeit goods the matter is primarily
about poor quality, and among these goods put into free circulation are found both
cosmetics and auto parts.
According to data furnished by the Customs Service, the top of goods suspected of being counterfeit, detained at the border during 2015, looks like this:
Category
Clothing, footwear
Cosmetics and hygiene
products
Phones and phone accessories
Perfumery
Accessories, handbags,
purses, jewelry
Foodstuffs
Auto parts
Electrical appliances
Total

No.
of detentions

Quantity
(pcs.)

Quantity
(kg)

17

2056

6

12610

5
4

10326
48319

CN, UA, SUA
CN, UA

4

56

MD, CN, TR

1
1
1
39

17660

MD, CN, TR, UA
1135

1825
8
91035

Country
of dispatch
TR, UA, RO

UA
EAU
CN

2960

Several batches of goods detained under the different actions can refer to the same intellectual property object
2
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Of these, only 50% of the detained goods were found to be counterfeit. In this
sense the top looks like this:
Product category
Clothing, footwear
Perfumery
Mobile phone accessories
Purses
Gold jewelry
Surveillance cameras
Watches
Handbags
Cosmetics
Hygiene products
TOTAL

No.
of detentions

Quantity
(pcs.)

15
4
3
2
1
1
1
1
1
1
30

931
47142
6143
119
1
8
368
85
804
55601

Quantity
(kg)

Country of
dispatch
MD, CN, TR, UA
CN, UA
CN, UA, SUA
MD, CN, TR
MD
CN
CN
MD
UA

90
90

Compared to previous years, we can say that in the reference year was a qualitative growth of detentions carried out by the Customs Service employees.
Most counterfeit goods detained (92%) have crossed the border by land, the
other 5% - by air, and 3% - by post.
In 2015, as in previous years, counterfeit goods had as countries of dispatch3
the following states: Ukraine (UA), China (CN), Republic of Moldova (MD) and Turkey (TR).
Distribution of detentions by countries of dispatch, year 2015

32%

16%
12%

TR
MD
CN
UA
40%

In the case of 4 detentions appears Moldova as a country of dispatch, since
they involved batches of garment products in the customs regime of export.
During the reference period 6 procedures for destruction of counterfeit goods
were performed:

3

The country of dispatch did not always correspond to the country of origin.
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cases

Name of the product destroyed

Quantity/weight

Clothing and footwear

3

134 pcs.

Perfumes, cosmetics, personal hygiene products

1

480 pcs.

Perfumes (cargo detained in 2012)

1

46500 pcs.

Mobile phones, parts and accessories

1

4700 pcs.

Also, during 2015, the Customs Service employees have instituted 1 contravention proceeding, which was submitted to the court.
In the reporting year, there were undertaken several actions relating to the:
1. Modification and adjustment of national legislation in the field to the international legislation, with the view of harmonizing the RM Customs Code provisions with
the international standards;
2. Development of the Customs Service Regulation with the view of protecting intellectual property, which, in the context of economic, commercial and legal
developments, it is necessary for the enforcement of intellectual property rights by
customs authorities and for the creation of an adequate legal framework;
3. Improvement of the efficiency of bilateral cooperation with right holders to
encourage them in applying the IPR protection measures by signing memoranda of
understanding;
4. Training of customs officials;
5. Raising public awareness of the danger caused by the consumption of counterfeit goods.
In this context, there were deployed the following:
99 8 training activities, in which were involved 115 customs officials;
99 criteria of selection were revised in the ASYCUDA customs information
system, preventing customs employees about the risk of counterfeiting or
piracy of goods. 40 risk criteria in the field of protection of intellectual property rights were developed;
99 for enhanced collaboration and increased efficiency in the fight against
counterfeiting, there were organized 6 workshops and training sessions attended by right holders and customs staff;
99 4 training sessions organized jointly with the World Customs Organization,
EUBAM, European Agency for the Management of Operational Cooperation
at the External Borders of the EU Memeber States and European experts
in order to take over the best European practices in the field of protection
and enforcement of intellectual property rights;
99 with a view to exchange experiences, customs officials from the Intellectual Property Protection Department attended 10 roundtables, organized
jointly with AGEPI, Ministry of Foreign Affairs and European Integration,
Ministry of Economy, Ministry of Environment, Ministry of Agriculture and
Food Industry, Consumer Protection Agency, National Vine and Wine Offi-
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ce, etc. The theme of meetings was focused on issues of protection of geographical indications, protection of plant varieties, combating counterfeiting phenomenon, the procedure for destruction of counterfeit goods, etc.;
99 through the Customs Service website www.customs.gov.md, it was disseminated and administered the information on cases of infringement of intellectual property rights and destruction of counterfeit goods.
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4.2. Enforcement of Intellectual Property Rights
in the Internal Market
Ministry of Internal Affairs is the main law-enforcement body with skills on preventing and combating intellectual property-related offences in the internal market.
In accordance with the recommendations of foreign experts, from whose support the Republic of Moldova benefited in recent years, but also to face the challenges in the field, within the NII of the GPI of MIA was established a subdivision specialized in combating criminal offences in the field of intellectual property, namely the
Intellectual Property Offense Combating Division of the Economic Fraud Investigation Directorate 3.
This specialized division focuses on the organization and deployment of actions on prevention, detection and documentation of offenses related to the infringement of intellectual property rights. Division’s activity aims at protecting natural
persons and legal entities against economic activities which infringe intellectual property rights, while generating increased risks for potential consumers of counterfeit
products.
According to the legal provisions, the prosecution procedure in the case of
infringement of an IP right in the internal market can be initiated both by the right
holder, by lodging a notice, and ex officio, with subsequent lodging of the notice.
In order to ensure a fair and legal business environment, during 2015, the Economic Fraud Investigation Directorate, through the specialized subdivision, has registered and processed 14 notices of infringement of intellectual property rights, which
is much below the level of the previous years.
In the reference year, we should also note a sharp drop in the number of notices lodged by foreign holders. Thus, during 2015, only 4 notices were lodged by
foreign right holders, compared with 69 notices lodged in 2014. This is largely due
to the social and economic situation in the Republic of Moldova, and also due to the
reorganization of the GPI specialized unit and involvement of the respective unit’s
staff in other police actions.
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Distributions of notices by holders

national holders
foreign holders

National holders

31

11

9

2

13

10

Foreign holders

2

55

50

141

69

4

Of the 10 notices lodged by national holders, 1 was lodged by a natural person, and the other 9 – by legal entities. In the case of 4 notices, lodged on behalf of
foreign owners, all aimed at legal entities. 10 of the total of lodged notices related to
the infringement of right in a trademark, 4 – to the infringement of copyright.
According to data furnished by EFID, during 2015, employees of this directorate exercised 207 controls, the overwhelming majority being started under the ex
officio procedure.
Distribution of controls according to the procedure

ex officio
on the basis of notice
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ex officio

19

3

5

12

9

193

On the basis of notice

14

63

54

131

73

14
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According to data provided by the Economic Fraud Investigation Directorate,
most controls were exercised by the employees of the specialized Intellectual Property Offense Combating Division, which once again confirms the effectiveness of
the reform carried out in the GPI.
Following the controls exercised, there were drawn up 8 finding reports, of
which 4 – to the name of national natural persons and 4 – to the name of national
legal entities. As a result, counterfeit/pirated goods were seized with a total value of
5,236,874 lei.
During 2015, from MIA AGEPI received 60 requests for scientific and technical
findings on the examination of allegedly counterfeit physical media. To the examination were submitted 797 physical media, on which were printed allegedly counterfeit
works or phonograms, including 373 compact discs (CD, MP3, DVD) and 424 hard
disks (HDD).
At the request of the control bodies, AGEPI has drawn up 57 reports on finding/technical and scientific expertise of seized copies of works or phonograms, of
which 38 - in contravention proceedings and 19 – in criminal ones.
During 2015, there were examined works and phonograms printed on 344 CD,
DVD, MP3 and 388 HDD (in 2014 their number was, respectively, 520 and 203).
Dynamics of finding reports

120
100
contravention

80

criminal

60
40
20
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2113

2014

2015

Contravention

114

52

105

96

42

17

8

25

14

38

Criminal

116

82

33

56

19

13

5

18

10

19
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Numerical dynamics of examined physical media
Examined physical
media

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CD, DVD, MP3,
VCD, MC, USB
flash drive

14.436

8.182

13.964

2.225

4.188

127

4.380

520

344

HDD

61

122

440

189

56

47

201

205

388

As a result of controls, contravention or criminal proceedings were instituted,
depending on the seriousness of facts.
IP proceedings instituted by EFID, distributed by years

contravention proceedings
criminal proceedings

Contravention proceedings

33

66

59

143

82

4

Criminal proceedings

18

10

8

18

27

4

In the examination of contravention proceedings by the infringed intellectual
property object, we should note that all relate to the infringement of rights in trademarks.
Contravention proceedings instituted by EFID,
distributed by infringed IPOs

copyright
right in a trademark
right in an industrial design

Copyright

29

21

27

13

7

0

Right in a trademark

4

40

32

129

73

4

Right in an industrial design

0

5

0

1

2

0
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On the basis of instituted contravention proceedings, there were applied fines
amounting to 8,400 lei.
Thus, in the year under review, although the value of seized goods is higher, the
value of fines recorded a substantial decrease, compared to 2014.
But if one divides the value of fines by the number of instituted contravention
proceedings, it results an average of 2,000 lei fine per proceeding, being maintained
the same trend as in previous years, and the significant decrease is explained by the
small number of instituted contravention proceedings.
Criminal proceedings are instituted in cases of infringement of intellectual property rights on a large scale. In the year under review, employees of the General
Police Inspectorate initiated 4 criminal proceedings. Analyzing criminal proceedings
by the infringed object, one can find that the number of proceedings initiated under
Article 1851 of the Criminal Code “Violation of Copyright” prevails.
Thus, in 2015, three criminal proceedings were instituted, under Art. 1851 of
the Criminal Code (violation of copyright), for a damage caused to right holders of
about 1,604,200 lei and 16,352 USD, and one criminal proceeding under Art. 1852 of
the Criminal Code (infringement of rights in trademark), for a total damage of about
117,600 lei.
Criminal proceedings instituted by EFID,
distributed by infringed IPOs

copyright
right in a trademark
falsification and counterfeiting
of goods

Copyright

14

7

2

13

16

3

Right in a trademark

4

3

2

5

9

1

Falsification and counterfeiting of goods

0

0

4

0

2

0

Instituted criminal proceedings were submitted for examination to public prosecution bodies.
For the enforcement of intellectual property rights in the internal market extremely important is the Competition Council’s activity, which aims at promoting the
state policy in the field of competition protection, limitation and suppression of anticompetitive activity of the economic agents, support of the public administration authorities’ activity in this field, and exercise of the control over execution of legislation
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on the protection of competition. CC also performs the expertise of draft legislative
acts through the prism of the impact they may have on the competitive environment
and eliminates the provisions that may create barriers to the entry/penetration into
certain markets, may lead to the creation of conditions more favorable for certain
economic agents and to the discrimination against others, etc.
In 2015, with the Competition Council were lodged 8 complaints from IP right
holders, 5 of which were submitted by national holders, 3 – by foreign holders, all 8
complaints being submitted by legal entities.
Four of the lodged complaints were related to the infringement of the right in
a trademark, 3 – to the violation of copyright, 1 – to the infringement of the right in
an industrial design.
Accordingly, during the reporting period, the Competition Council initiated 10
proceedings, the investigation object being the field of intellectual property: 6 proceedings for unauthorized use, in whole or in part, of the trademark, 1 proceeding on
copying of the shape and appearance of the goods (industrial design), 2 proceedings
for infringement of copyright and 1 proceeding on collective management of economic copyright and related rights.
It should be noted that in the period 2007-2015, the Competition Council initiated and examined a total of 50 actions for reasons of violations of the law on the
protection of competition, particularly of unfair competition involving an intellectual
property right.
An important role in the enforcement of intellectual property rights in the internal market lies with the Consumer Protection Agency.
CPA is an administrative authority, subordinated to the Ministry of Economy,
responsible for the implementation of consumer protection policy and exercise of
state control over compliance with the provisions of the legislation in this field, and
state control on compliance of goods and/or services placed on the market with
the prescribed or declared requirements and compliance with the provisions of the
normative acts in the field of legal metrology, standards and rules for carrying out
commercial activities.
To achieve its mission, CPA performs the following functions:
1) organizes and carries out surveillance activities in order that the products
placed on the market and the services provided should meet the requirements prescribed and/or declared, including by exercise of the control, on behalf of the State,
at all stages of the product life cycle or service provision;
2) exercises the legal metrological control over metrological assurance standards, status of standards, measuring means and reference materials in the field of
legal metrology;
3) exercises the state control on the compliance with the rules and regulations
of carrying out commercial activities;
4) carries out activities on the protection of consumers’ economic interests;
5) carries out activities on information and education of citizens on the rights
they have as consumers.
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Proceeding from its functions and competences, the Agency has the role of
investigating body on the enforcement of rights in geographical indications/appellations of origin and traditional specialties guaranteed. This function is particularly
important in the context of entry into force on 04.01.2013 of the Agreement between
the Government of the Republic of Moldova and the European Union on the Protection of Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs, which is an
integral part of the Association Agreement between the Republic of Moldova, on the
one hand and the European Union and the European Atomic Energy Community and
its Member States, on the other hand.
We should note that, under this Agreement, Moldova undertook to ensure the
protection of 3494 geographical indications, originating from the 28 EU Member
States.
Simultaneously, in the Republic of Moldova there are also protected about 900
other appellations of origin and geographical indications registered, over the years,
by national and international route.
Prosecutor General’s Office is the authority which plays a special role in the
application of the criminal law in cases of violation of IP rights in the Republic of
Moldova. Therefore, according to Parliamental Decision No. 77 of 4 May 2010 approving the Prosecutor General’s Office structure, within it was created the Information
Technology and Computer Crime Investigation Division, as an independent structural
subdivision directly subordinated to the Prosecutor-General.
According to data furnished, in 2015, with the Prosecutor General’s Office were
lodged 14 notices on infringement of intellectual property rights. Only 2 of these
were lodged by foreign legal entities, 12 other notices being submitted by 2 natural
persons and 10 national legal entities.
8 of the lodged notices were related to the infringement of copyright, 5 – to
the infringement of the right in a trademark, 1 – to the infringement of the right in an
industrial design.
On the basis of notices lodged by right holders, and also as a result of activity
of the authorities responsible for the enforcement of intellectual property rights, during the reference year, there were registered and completed 55 contravention proceedings. Of these, 98% were instituted under Art. 96 of the Contravention Code –
violation of copyright and related rights – ending with the application of fines to a
total sum of 855 c.u.
In one contravention proceeding completed during the reference year instituted under Article 97 of the Contravention Code – illegal use of trademark – was
applied a fine of 100 c.u.
Simultaneously, in 2015, it was attested a decrease in the number of criminal
proceedings instituted for the infringement of an intellectual property right, their
number being less than a third compared with the number of proceedings instituted
in 2014. This is due, inter alia, to a less efficient activity on the part of police authorities. Of the 8 criminal proceedings instituted during the year under review, 3 proceedings were initiated by the officers of the National Investigation Inspectorate of the
General Police Inspectorate, 4 were initiated by prosecutors, and 1 proceeding – by
the Customs Service employees.
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In the year under review, prosecutors have conducted the prosecution in 11 proceedings on violation of intellectual property rights (8 - instituted in 2015 and 3 pending outstanding in 2014), of which: under Article 1851 (violation of copyright) – 10 criminal
proceedings; under Article 1852 (infringement of rights in trademark) – 1 criminal proceeding. According to preliminary estimates, the damage caused to right holders in the
case of 10 criminal proceedings initiated under Art. 1851 constituted 2,645,099.4 lei.
Numerical dynamics of criminal proceedings processed
by the Prosecutor General’s Office, according
to the article under which they were instituted

185/1
185/2

1851

16

7

2

4

21

10

1852

3

3

4

6

11

1

According to data furnished by the Prosecutor General’s Office, of the 11 criminal proceedings instituted during the year under review, there were completed 3 actions, 2 of which were terminated in the absence of crime in the act, and the offender
was subjected to contravention sanctions, 1 criminal proceeding with reference to the
infringement of copyright and related rights was remitted to the court. In the case of
7 other proceedings, the criminal prosecution procedure continues.
Completeness of criminal proceedings instituted during 2015

20%
0%
70%

10%

terminated
classified
judgment
prosecution
continues

In an analysis of the completeness of proceedings instituted during 2015, we
should note that there is only one proceeding instituted for violation of copyright
and related rights, remitted to the court. Regarding this situation, both officials of
the General Police Inspectorate and of the General Prosecutor’s Office called for the
establishment of a clear mechanism to assess the damage caused to the right holders, especially in the case of trademarks.
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4.3. Examination of Disputes on the Enforcement
of Intellectual Property Rights
According to data furnished by the Judicial Administration Department, during
2015, there were recorded 103 proceedings, 100 were instituted under Articles 96, 97
and 101 of the Contravention Code and 3 criminal proceedings – under Articles 1851
and 1852 of the Criminal Code.
IPR infringement proceedings examined in the court

criminal proceedings
contravantion proceedings

Criminal proceedings

2

4

10

Contravantion proceedings

4

6

1

Of the 100 instituted contravention proceedings, most were based on infringement of rights in trademarks.
Distribution of contravention proceedings on infringement of IPR
examined in the court according to the article under which they were instituted
1%

9%

art. 96
art. 97
art. 101
90%

32 of the examined contravention proceedings were completed with the application of fines to a total sum of 73,200 lei (about 2,300 lei per proceeding), another
41 proceedings were struck off the roll or was decided the termination thereof, and in
respect of 14 proceedings the examination continues.
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Completeness of contravention proceedings on infringement of IPR
examined in the court during 2015
16%

34%
terminated
struck off the roll
application of fines

37%

examination continues
13%

In the 3 criminal proceedings instituted under Articles 1851 and 1852 of the Criminal Code, the examination procedure continues.
Based on data furnished by PGO and confirmed by the Judicial Administration
Department, one can conclude that in 2015 was recorded a diminution in the cases
of criminal prosecution for violation of intellectual property rights, and also in the
number of proceedings on those cases, examined in the court.
At the same time, during 2015, AGEPI, as intervener, participated in the examination of 16 proceedings on protection of intellectual property rights, which is 6%
less than in 2014.
Of these 16 proceedings: 9 related to the violation of rights in trademarks, and
7 – in copyright and related rights, of which 3 proceedings relate to the protection of rights and cancellation of the certificates of registration of objects of copyright and related rights, 4 – to litigations on violation of copyright and related rights on the Internet.
Proceedings on protection of IP rights in which AGEPI
participated as intervener
44%

56%

trademarks
copyright and related
rights

Also, during the reference year, there were issued 18 court judgments/decisions by
which were canceled 16 trademarks, 1 industrial design and 1 patent for invention. Some of
these also concern the protection of intellectual property rights.
At the same time, it should be noted that the functions delegated to AGEPI
are limited. Thus, AGEPI has no competences in actions of enforcement of intellectual
property rights. The person, whose rights are violated, may request the court the
protection of rights within the extinctive prescription of three years.
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5. Extract from the Action Plan
for the years 2015-2017
on the implementation of the National
Intelectual Property Strategy until 2020,
targeting the enforcement of IP rights

1.3.2.

1

No.
4

Deadline
for
achievement
5

Funding
sources
6

Responsible
authority
7

Partners

2015

-

Ministry of
Agriculture and Food
Industry; Ministry of
Construction and
Regional Development;
Ministry of Culture;
Ministry of the
Environment; Ministry
of Health, jointly with
the State Agency on
Intellectual Property

Clear delineation of
control bodies and
skills necessary for
the exercise of their
functions

Specific goal 1.3. Expanding the role of intellectual property in promoting trade and attracting investments.
Protection and proper use of distinctive, origin and quality signs,
industrial design and traditional specialties guaranteed

8

Implementation
result

OVERALL GOAL 1. Encouraging the creation, protection and strategic use of intellectual property
as a key tool in creating the conditions for transition to innovative model of economic growth

3

Cost of action,
thousand lei

Amendment
Needs no funding
of Government
Decision No. 644
of 19 July 2010 “On
the appointment
of competent
authorities vested
with powers and
responsibilities
relating to products
with appellations
of origin and
geographical
indications and
traditional specialties
guaranteed and
of competent
authorities
responsible for
official controls on
the compliance of
these products”

2

Name of action

Act amended

9

135

Monitoring
indicators

In order to develop the national system of protection of intellectual property objects and to implement the National Intellectual Property Strategy until 2020, approved by Government Decision No. 880 of 22 November 2012 (Official Gazette of the
Republic of Moldova, 2012, No. 245-247, Art. 951), the RM Government approved on 11.08.2015 the Action Plan for the years 20152017 on the implementation of the National Intellectual Property Strategy until 2020. Thus, over the next three years are supposed
to be completed approximately 20 actions targeting the enforcement of IP rights:
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3.1.

2.1.4.

1

No.
3

Cost of action,
thousand lei
4

Deadline
for
achievement
5

Funding
sources
6

Responsible
authority
7

Partners
8

Implementation
result

Difficult
to estimate

2016

Budgets
of responsible
authorities

Prosecutor
Increased capacity
General’s Office to detect and
prevent illicit
State Agency
trafficking in
on Intellectual Property
counterfeit goods

Ministry of Internal
Affairs;

Mechanism
created

Taking over the
best European
practices in the
field of protection
and enforcement of
intellectual property
rights to continue
modernize the
national intellectual
property system

Within the
Permanently
approved budget

Budgets
of responsible
authorities

State Agency on
Intellectual Property;
Customs Service;
Ministry of Internal
Affairs

National system
Number of
of protection and
activities
enforcement of
undertaken
intellectual property
rights harmonized
with the European
one, based on the
best European
practices

OVERALL GOAL 3. Development and modernization of the National Intellectual Property System, increasing transparency and consistency

Creating a
mechanism
applicable for
enforcement of
rights under Article
66 of Law No. 139
of 2 July 2010 on
Copyright and
Related Rights,
taking into account
the technical
possibilities for not
prejudicing the
rights of any party

Specific goal 2.1. Continuing the improvement and harmonization of intellectual property legislation

9

Monitoring
indicators

OVERALL GOAL 2. Continuous improvement of the national legal framework of intellectual property,
including by its harmonization with community legislation and practice and international agreements to which the Republic of Moldova is a party

2

Name of action
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1
3.6.

No.

3
Within the
approved budget

Cost of action,
thousand lei
4
2017

Deadline
for
achievement
5
Budgets of
responsible
authorities;
donors’
assistance

Funding
sources
6
State Agency on
Intellectual Property,
with the participation
of institutions
competent in the field
of enforcement of
intellectual property
rights

Responsible
authority
7

Partners
8
High level of
awareness by
consumers of the
negative effects
of counterfeiting
and piracy on the
national economy,
the life and health of
people

Implementation
result

9
Program
developed
Number of
materials
disseminated
Number of
activities carried
out

Monitoring
indicators

Evaluating the
Needs no funding
way of realization/
implementation
of the decisions/
recommendations
of the National
Commission on
Intellectual Property
by public authorities

Permanently

-

National Commission
on intellectual
property; State Agency
on Intellectual Property

Increasing the
efficiency of the
intellectual property
system

Specific goal 4.1. Coordination of activities of various public authorities involved in the protection
of intellectual property rights through a strategic leadership

137

Number of
monitoring
and evaluation
reports prepared

OVERALL GOAL 4. Institutional capacity building of competent authorities vested with functions and responsibilities for the protection and enforcement of
intellectual property rights and development of an efficient infrastructure to prevent and combat counterfeiting and piracy phenomena

2
Developing and
implementing a
national program
to combat
counterfeiting and
piracy

Name of action
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Strengthening the
cooperation of
national authorities
vested with
responsibilities
for the protection,
exploitation and
enforcement of
intellectual property
rights

Creating an
information system
to ensure the
exchange of data
on protection
and enforcement
of intellectual
property rights with
the participation
of competent
authorities
responsible in the
field

4.2.8.

4.3.1.

138

2

Name of action

1

No.

Deadline
for
achievement
Funding
sources

Responsible
authority
Partners

Amplifying the
cooperation of
authorities with a
view to use and
enforce intellectual
property rights

Within the
approved budget

2017

Budgets of
responsible
authorities;
donors’
assistance

State Agency on
Intellectual Property;
Customs Service;
Ministry of Internal
Affairs

8

Implementation
result

Prosecutor
Operability of data
General’s Office exchange between
authorities

Specific goal 4.3. Institutional capacity building of competent authorities vested with functions
and responsibilities for the enforcement of intellectual property rights

4
5
6
7
Specific goal 4.2. Institutional capacity building of competent authorities vested
with functions and responsibilities for the legal protection of intellectual property
Within the
Permanently
Budgets of
State Agency on
Chamber of
approved budget
responsible
Intellectual Property;
Commerce
authorities
Ministry of Agriculture
and Industry;
and Food Industry;
International
Ministry of Culture;
Exhibition
Ministry of Economy;
Center
Ministry of Justice;
“Moldexpo”
Customs Service;
J.S.C .;
Ministry of Internal
Broadcasting
Affairs; Academy of
Coordinating
Sciences of Moldova
Council;
(Agency for Innovation
Prosecutor
and Technology
General’s Office
Transfer); Organization
for Small and Medium
Enterprises Sector
Development

3

Cost of action,
thousand lei
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Functional
information
system

Number of joint
actions

9

Monitoring
indicators

Strengthening
the cooperation
between the
authorities
responsible for the
enforcement of
intellectual property
rights and right
holders in the area,
including through
the exchange of
data
Increasing the
effectiveness
of detection at
the border of
goods likely to be
counterfeit and
creating a database
of intellectual
property rights
in the customs
information system
ASYCUDA

4.3.3.

4.3.4.

2
Strengthening
the work of the
Observatory on
Enforcement of
Intellectual Property
Rights

Name of action

1
4.3.2.

No.

Within the
approved budget

Within the
approved budget

3
Within the
approved budget

Cost of action,
thousand lei

2016

2015-2017

4
2015-2017

Deadline
for
achievement

Budgets of
responsible
authorities

Budgets
of responsible
authorities

5
Budgets of
responsible
authorities;
donors’
assistance

Funding
sources

Customs Service;
Ministry of Agriculture
and Food Industry;
Ministry of Economy;
State Agency on
Intellectual Property

Customs Service;
Ministry of Internal
Affairs;
State Agency on
Intellectual Property

6
State Agency on
Intellectual Property;
Customs Service;
Ministry of Internal
Affairs

Responsible
authority

Implementation
result

Increased capacity
to detect and
prevent illicit
trafficking in
counterfeit goods

7
8
Prosecutor
Collection, analysis
General’s Office and provision
of data on
enforcement of
intellectual property
rights Facilitation
of cooperation
between public
authorities and right
holders
Prosecutor
Effective
General’s Office cooperation with
holders with a
view to amplify
intellectual property
border protection
efforts

Partners
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Database
functional

139

Number of
memoranda of
understanding
signed with right
holders
Number of
activities carried
out

9
Number of
trainings
Number of
national reports

Monitoring
indicators

140

4.3.8.

4.3.7.

4.3.6.

1
4.3.5.

No.

2
Cooperation with
international
specialized
institutions to
prevent and combat
intellectual property
infringements
Continuous training
of the staff with
responsibility for
the enforcement of
intellectual property
rights in the Ministry
of Internal Affairs,
Prosecutor General’s
Office, Customs
Service, Consumer
Protection Agency
Organizing and
conducting training
courses for judges
and other actors of
the justice system
in the field of
intellectual property,
including under the
continuous training
program of the
National Institute of
Justice
Detecting and
counteracting anticompetitive and
unfair competition
actions involving
the exercise of
intellectual property
rights

Name of action

Within the
approved budget

Within the
approved budget

Within the
approved budget

3
Within the
approved budget

Cost of action,
thousand lei

2015-2017

Annually,
according to
special plans

Annually

4
Permanently

Deadline
for
achievement

Budgets
of responsible
authorities

Budgets
of responsible
authorities;
donors’
contribution

5
Budgets
of responsible
authorities

Funding
sources

Competition Council

Ministry of Justice;
National Institute of
Justice; State Agency
on Intellectual Property

Consumer Protection
Agency

State Agency on
Intellectual Property;
Customs Service;
Ministry of Internal
Affairs;

6
Ministry of Internal
Affairs

Responsible
authority

Implementation
result

Monitoring
indicators

Ensuring the
Number
protection of
of actions
competition by
undertaken
combating anticompetitive and
unfair competition
actions involving
the exercise of
intellectual property
rights

Number of
training actions
Number of
persons trained
High level of
Number
training in
of courses
intellectual property
organized
Training
programs
developed and
approved

Making more
efficient the justice
system capacities

Prosecutor
The qualitative
Number of
General’s Office level of professional persons trained
training of
specialists in
intellectual property

7
8
9
Prosecutor
Exchange of
Number of
General’s Office experience on
joint actions
the phenomenon
conducted
of crime against
intellectual property

Partners
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5.1.4.

1
4.3.9.

No.

Cost of action,
thousand lei
4
2015-2017

Deadline
for
achievement
5
Budgets of
responsible
authorities

Funding
sources
6
Competition Council;
State Agency on
Intellectual Property

Responsible
authority
7

Partners

Monitoring
indicators

8
9
Increase in the
Number of
degree of society
actions carried
information with
out
regard to the
policy promoted
by the state in
combating anticompetitive and
unfair competition
actions involving
the exercise of
intellectual property
rights

Implementation
result

Developing, printing
and distributing
promotional and
informative materials
on intellectual
property for
different categories
of users

100

Annually

Budgets
of responsible
authorities

State Agency
on Intellectual Property

Specific goal 5.1. Increasing access to intellectual property information and knowledge
Intense propagation
and complete
information of
the population
on intellectual
property, formation
of an adequate
attitude on the
negative impact of
counterfeiting and
piracy

Number of
materials
developed and
distributed

OVERALL GOAL 5. Promoting and developing a high culture of intellectual property, raising
awareness in the general public of the role of intellectual property and increasing interest in the protection and enforcement of intellectual property rights

2
3
Promoting
Within the
competition
approved budget
policy relating to
the exercise of
intellectual property
rights by providing a
continuous dialogue
with the society
(through trainings,
press conferences,
round tables, etc.)

Name of action

Observator y  on enforcement  of intellectual  property rights
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5.2.8.

5.2.7.

5.2.1.

1

No.
3

Cost of action,
thousand lei

Deadline
for
achievement
Funding
sources

Responsible
authority
Partners

4
5
6
7
Specific goal 5.2. Training and education in the field of intellectual property
through the pre-university, university and post-university system
Introduction in
Within the
2015-2017
Budgets of
Ministry of Education;
Educational
the curriculum
approved budget
responsible
State Agency on
institutions
and secondary,
authorities;
Intellectual Property
vocational, university
donors’
and post-university
assistance
education programs
of training courses
in intellectual
property and
rendering assistance
in developing study
programs in the field
Organization of
150
2015; 2016; 2017
Budgets of
State Agency on
Academy of
Students’ Scientific
responsible
Intellectual Property;
Economic
Conference in the
authorities
Ministry of Education
Studies of
field of protection
Moldova;
and enforcement of
Higher
intellectual property
education
rights (three
institutions
editions)
Promoting the
Within the
2015-2017
Budgets
Ministry of Education
Higher
use of information
approved budget
of responsible
education
tools to reduce
authorities
institutions
the phenomenon
of plagiarism
in research and
higher education
institutions

2

Name of action

Observator y  on enforcement  of intellectual  property rights

Number of
institutions that
have introduced
in the curriculum
and study
programs the
introductory
course in
intellectual
property

9

Monitoring
indicators

Enforcement of
copyrights and
related rights

Information
systems installed

Involvement of
Conferences held
students in debates
focused on current
issues of the
intellectual property
field

Increase in the level
of training students
in the field of
intellectual property
Improvement of the
intellectual property
training system

8

Implementation
result

6.3.

Conducting the
National awareness
campaign for small
and medium-sized
enterprises on
counterfeiting and
piracy

5.3.3.

4

Deadline
for
achievement
5

Funding
sources
6

Responsible
authority
7

Partners

250

2017

Budgets of
responsible
authorities;
contribution of
right holders
and other
donors

State Agency on
Intellectual Property;
Ministry of Economy;
Main State Tax
Inspectorate

Right holders

Information of SMEs
representatives
about the
advantages of
enforcement of
intellectual property
rights and the risks
of counterfeiting
and piracy
phenomenon

8

Implementation
result

Specific goal 5.3. Raising awareness of the importance of intellectual property rights by the society

3

Cost of action,
thousand lei

Extending the
Within the
cooperation with
approved budget
foreign rightholders
associations in the
field of intellectual
property. Organizing
workshops
(with annual
frequency) with
the representatives
of rightholders
associations to
promote the
national intellectual
property system
and identify ways to
improve cooperation
between the
authorities
and holders of
intellectual property
rights

Permanently

Budget of
responsible
authority;
donors’
assistance

State Agency
on Intellectual Property

Stimulating
the interest of
foreign holders of
intellectual property
rights for the
domestic market
of the Republic of
Moldova Attracting
investments

OVERALL GOAL 6. Development of international, regional and bilateral cooperation in the field
of intellectual property and Republic of Moldova’s integration into the European and international intellectual space

2

Name of action

1

No.

Observator y  on enforcement  of intellectual  property rights
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Number of events
organized with
the participation
of foreign
rightholders

Number of small
and mediumsized enterprises
aware

9

Monitoring
indicators

Cost of action,
thousand lei

2
3
Organization in
420
Chisinau of national
seminars with the
participation of
experts from abroad,
with topics focused
on the protection
and enforcement of
intellectual property
rights
Strengthening the
Within the
cooperation with EU approved budget
institutions in the
field of intellectual
property:
- Establishing
relations of
cooperation
and information
exchange between
the Observatory of
the State Agency on
Intellectual Property
on Enforcement
of Intellectual
Property Rights
and the European
Observatory on
Infringements of
Intellectual Property
Rights;
- Organization
of a national
seminar on plant
protection, with the
participation of the
Community Office
for Plant Varieties

Name of action

Permanently

4
2015-2017

Deadline
for
achievement

Budgets
of responsible
authorities;
donors’
assistance

5
Budgets of
responsible
authorities;
donors’
assistance

Funding
sources

State Agency on
Intellectual Property;
Ministry of Foreign
Affairs and European
Integration; Ministry of
Economy

6
State Agency on
Intellectual Property

Responsible
authority
7

Partners

Promoting
information on
trademarks,
industrial designs,
plant varieties
protection system
in the European
Union Taking over
the best European
intellectual property
protection practices

8
Taking over the
best practices
of organization
and development
of the system of
protection and
enforcement of
intellectual property
rights

Implementation
result

Number of
activities
organized;
Number of
specialists
trained;
Seminar
organized

9
Number of
seminars
organized
Number of
participants

Monitoring
indicators

144

Government decisions 491/11.08.2015 Decision on approval of the Action Plan for the years 2015-2017 on the implementation of the National Intellectual
Property Strategy until 2020 // Official Gazette 224-233/622, 21.08.2015

6.11.

1
6.8.

No.

Observator y  on enforcement  of intellectual  property rights

6. Involvement of Right
Holders in Combating
Counterfeiting
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Enforcement of intellectual property rights is ensured primarily by the right
holders, and the degree of their involvement determines the degree of enforcement
of rights. One of the ways of enforcement of IPR is legal. In this sense, we present
some examples of disputes settled over recent years.
Civil case JV “Purcari Winery” LTD
vs
SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici”
on recovery of damages caused by the illegal use of trademarks

ROŞU DE PURCARI
NEGRU DE PURCARI
In fact, on 19.09.2010, the complainant JV “Purcari Winery” LTD addressed
to the Chisinau Court of Appeal with a motion for summons on the defendant SE
“Quality Wines Complex “Milestii Mici”, accessory interveners AGEPI and Ministry of
Agriculture and Food Industry, for recovery of damages caused by the illegal use of
trademarks No. R 11001 ROŞU DE PURCARI and No. R 11002 NEGRU DE PURCARI.
In the hearings, AGEPI explained to the court the procedure for registration of
trademarks at issue, the rights conferred by the registration of trademark, which is
a violation of the exclusive right in the trademark and how the damage caused is to
be calculated.
It has also been confirmed that word trademarks “ROŞU DE PURCARI”
No. 11001 of 25.06.2003 and “NEGRU DE PURCARI” No. 11002 of 25.06.2004 are registered in the name of the owner PURCARI WINERY LTD, joint venture, MD-4229,
Purcari, Stefan Voda district, Republic of Moldova, for the product “wines” in class 33,
according to the International Classification of Goods and Services for the Purposes
of the Registration of Marks. At the stage of examination of the signs, there were no
legal grounds to reject the applications for registration of trademarks. Accordingly,
all actions of AGEPI related to the examination of applications for registration of
trademarks “ROŞU DE PURCARI” and “NEGRU DE PURCARI” and their registration
have been made in strict accordance with the provisions of Law No. 588/1995 (in
force at the examination stage of these signs).
In support of the action brought, the complainant presented the following evidence:
¾¾ Non-Exclusive License Agreement on the Right of Use of Trademarks
No. 36-5/2007 of 26.02.2007;
¾¾ Annex 1 to the Non-Exclusive License Agreement on the Right of Use of
Trademarks No. 36-5/2007 of 26.02.2007;
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¾¾ Complaint of 30.06.2010 against SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici”;
¾¾ Answer of SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” to the complaint;
¾¾ Report of 12.10.2010 on Evaluation of the Damage Caused by the Illegal Use
of Trademarks “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI” by the SE
“Quality Wines Complex “Milestii Mici”;
¾¾ Sociological study of June 2011, conducted by the Centre for Sociological
Investigations and Marketing “CBS-AXA”;
¾¾ Decision of the Chisinau Court of Appeal of 20.10.2005 to the action brought by the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” against AGEPI, interveners JV “Purcari Winery” LTD, Agroindustrial Agency “Moldova-Vin” on
reversal of the Appeals Board Decision and trademarks “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”;
¾¾ Decision of the Supreme Court of Justice of 14.06.2006 to the action brought by the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” against AGEPI, interveners JV “Purcari Winery” LTD, Agroindustrial Agency “Moldova-Vin” on
reversal of the Appeals Board Decision and trademarks “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”.
The defendant, SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” did not recognize the
action, considering it groundless and asked that it should be rejected in its entirety,
submitting to the court:
¾¾ The reference to the motion for summons;
¾¾ Information on the quantity and pecuniary value of wine production with
the trademarks “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”, marketed by SE “QWC “Milestii Mici” in the period 01.01.2009 – 31.12.2009;
¾¾ Information on the quantity and pecuniary value of wine production with
the trademarks “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”, marketed by the SE “QWC “Milestii Mici” in the period 01.01.2009 – 12.10.2010;
¾¾ The list of wines included in the cultural-national heritage of the SE “QWC
“Milestii Mici”, according to Law No. 199-XVI of 28.07.2005;
¾¾ Diplomas obtained by the SE “CWC “Milestii Mici” for wines marked with
“NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”.
After examination of the merits of the case and of the appeal, by the Supreme
Court of Justice Decision was upheld the Chisinau Court of Appeal Decision of 28
December 2011, according to which was admitted the action brought by JV “Purcari
Winery” LTD against SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici”, accessory interveners
AGEPI and MAFI, on:
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-

finding of the fact of infringement of intellectual property rights of the JV
“Purcari Winery” LTD through the use by the SE “Quality Wines Complex
“Milestii Mici” of trademarks “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI” for labeling, promotion and marketing of its own wine production;

-

binding over the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” to redress the
damage caused to JV “Purcari Winery” LTD through the illegal use of tra-
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demarks “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI” in the period
01.01.2009 – 12.10.2010, in the amount of 1,300,200 lei;
-

binding over the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” to definitively
withdraw from the commercial channels the bottles of wine, labeled with
“NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”;

-

binding over the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” to unlabel the
bottles of wine, labeled with “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”;

-

binding over the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” to cease any
act of advertising promotion of its production with the use of trademarks
“NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”;

-

binding over the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” to withdraw
from its official website – http://www.milestii-mici.md/ the advertising promotion of wine production labeled with the trademarks “NEGRU DE PURCARI” and “ROŞU DE PURCARI”;

-

binding over the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” to publish the
full text of the court decision on its official website – http://www.milestiimici.md/;

-

binding over the SE “Quality Wines Complex “Milestii Mici” to bear the judicial costs for the benefit of JV “Purcari Winery” LTD, in the amount of 33,
814.11 lei.

Civil case Stetco Alexandru
vs
JV “Dionysos-Mereni” JSC, accessory interveners “Romatim” LTD, AGEPI
on the illegal use of word trademark
On 14.06.2011 the complainant Stetco Alexandru addressed to the Chisinau
Court of Appeal with a motion for summons on the defendant JV “Dionysos-Mereni”
JSC, accessory intervener “Romatim” LTD, on finding of the fact of infringement of
the right in the word trademark ARTA VINULUI No. 17957 of 25.01.2007, prohibition
of use of the trademark, recovery of moral damages and payment of compensation.
As grounds for action, the complainant indicated that he is the owner of the
trademark “Arta Vinului” for classes 33 and 35 under the trademark registration certificate No. 17957, issued by AGEPI.
The complainant argued that the defendant JV “Dionysos-Mereni” used illegally the trademark “Arta Vinului” to promote wine products with the trademark
“Carlevana” in the internet, over the radio, television and on wine products from the
series “Carlevana”, by the counterlabel placed on the nominated product, with the
text: “Promotion of Carlevana. By purchasing any bottle of wine from Carlevana series, you find a card under the capsule. If you win, call 069033570, tell the no. of contact phone and the prize won and our representative will get you the prize. Keep the
check. Success! Carlevana – Arta Vinului”.
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Promotion of products with the trademark “Carlevana” lasted from 10 December 2010 to 1 May 2011, the trademark “Arta Vinului” being also used by the defendant for classes 33 and 35 – advertising on the package of the alcohol products,
and the fact of use of the trademark “Arta Vinului” by the defendant on web-sites
was confirmed by the evidence securing conclusion of the Chisinau Court of Appeal of 23 May 2011.
The complainant further states that JV “Dionysos-Mereni” JSC has no legal
grounds for use of the trademark “Arta Vinului” and that the parties have not concluded a license agreement for the right to use the trademark, and introduction into
the commercial channel of products in violation of the trademark owner rights has
consequences provided for in the legislation in force.
The complainant considers that the royalty rate established for the defendant,
if he had requested authorization to use the trademark, would have been 150 Euros
for every day of use. That is, the total amount to be collected is 21,150 Euro for the
whole promotion (150 x 141 promotional days). This calculation is based on relevant
aspects, such as the negative economic consequences, including the lost profits and
unjust profits made as a result of unlawful use of the sign “Arta Vinului”.
The complainant Stetco Alexandru requests the finding of the fact of violation
of the right in trademark “Arta Vinului” by JV “Diohysos – Mereni” JSC, prohibition
of use of the trademark “Arta Vinului” and collection of royalty sum in the amount of
21,150 Euro, converted into Moldovan lei at the rate set by NBM at the time of execution of the decision and recovery of moral damage in the amount of 220,000 lei.
During consideration of the case, on 25.09.2012 the complainant Stetco Alexandru
requested the involvement in the trial as an accessory intervener of AGEPI, approach
accepted by the trial court.
In the hearings, AGEPI explained to the court the procedure for registration of
the trademark at issue, the rights conferred by the registration of trademark, what
is violation of the exclusive right in the trademark and how should be calculated
the damage caused. Also, AGEPI drew attention to the fact that, in considering the
dispute, the court must take into account that, in accordance with Article 10 of Law
No. 38 of 29.08.2008 on the Protection of Trademarks “An exclusive right shall not
extend to the elements of a trademark, which in accordance with this Law may not
be registered independently as trademarks, such as the descriptive terms, provided
that these elements are used fairly and the legal interests of the trademark owner
and third parties are observed”.
The defendant JV “Dionysos-Mereni” JSC did not recognize the action,
considering it groundless and requested refusal thereof, citing the following: “It is
wrong the complainant’s argument that, under the non-exclusive license agreement
of 01.06.2009, is correctly calculated the amount of royalty. This argument contradicts the method of calculation of the damage and the royalty amounts, stipulated
by Government Decision on Evaluation of Intellectual Property Objects No. 783 of
30.06.2003.
At the same time, Article 72 of Law No. 38/2008 does not grant the complainant the right (unilateral) to calculate the damage caused and the amount of royalty,
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because it can only be made on the basis of an evaluation by an evaluator attested
with the AGEPI, in accordance with the Government Decision on Evaluation of Intellectual Property Objects No. 783 of 30.06.2003.
At the same time, the complainant failed to provide evidence on the use by the
defendant of the trademark “Arta Vinului” on the label, counterlabel or package of
the wine production, contrary to the provisions of Chapter 6 “Labeling and advertising of alcoholic products” of the Law No.1100 of 30.06.2000 on the Production and
Circulation of Ethyl Alcohol and Alcoholic Products.
The representative stated that the complainant’s argument, as it was a situation where customers of the store network Arta Vinului were purchasing the products
“Carlevana” only on the grounds that the product was promoted under the trademark “Arta Vinului” is declarative and lacking evidence, because JV “Dionysos – Mereni” JSC never sold and never distributed in the store network Arta Vinului products
with the trademark “Carlevana”.
The moral damage claimed by the complainant in the amount of 220,000 lei
is exaggerated and quite large, compared with the established practice, at the same
time, it is not supported by evidence to prove this fact, nor the complainant’s claims for inflicted moral damage, in accordance with Art. 1422 of the Civil Code, moral
damage is defined as a set of physical and mental (moral) sufferings inflicted to the
complainant. Or, the damage is moral only if it is due to violation of values of the
same nature. Only in cases expressly provided by law is allowed compensation of
moral damage inflicted by violation of patrimonial rights”.
After examination of the civil case, by the Chisinau Court of Appeal Decision of
20 October 2012, the action was refused as groundless.
By the Supreme Court of Justice Decision of 17 April 2013, it was admitted the
appeal lodged by Stetco Alexandu, was quashed the first judgment and was returned
the case for retrial to the first instance in another set of judges.
By the Chisinau Court of Appeal Decision of 23 June 2014, the action was rejected as groundless.
On 28.08.2014, Stetco Alexandru lodged an appeal against the first judgment,
requesting admission of the appeal, quashing of the first judgment by issuing a new
decision, whereby the action should be admitted in full.
By the Supreme Court of Justice Decision of 28.01.2015, it was admitted the
appeal lodged by Stetco Alexandru and was quashed entirely the Chisinau Court
of Appeal Decision of 23.06.2014 in civil lawsuit to the motion for summons lodged
by Stetco Alexandru against JV “DIONYSOS-MERENI” JSC, accessory interveners
AGEPI, LTD “Romatim”, on finding of the fact of violation of the right in trademark,
prohibition of use of the trademark, recovery of moral damages and payment of
compensation by issuing a new decision whereby:
-

It is admitted the action of Stetco Alexandru, represented by Bordeniuc
Sergei, against Joint Venture “Dionysos-Mereni” J.S.C., accessory interveners “Romatim” LTD and AGEPI, on finding of the fact of violation of the
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right in trademark, prohibition of use of the trademark, recovery of moral
damages and payment of compensation;
-

It is found the fact of violation by Joint Venture “Dionysos-Mereni” J.S.C.
of the right in trademark “Arta Vinului”, of which right holder is Stetco
Alexandru;

-

Joint Venture “Dionysos-Mereni” J.S.C. is prohibited to use the trademark
“Arta Vinului”;

-

It is levied from Joint Venture “Dionysos-Mereni” J.S.C., for the benefit of
Stetco Alexandru, the amount of 50,000 (fifty thousand) lei as a moral damage;

-

In other respects Stetco Alexandru’s action is rejected as groundless.

On 09.25.2015 JV “Dionysos-Mereni” J.S.C. lodged an appeal for a review of the
court of appeal’s decision, requesting admission of the appeal for review, quashing
of the Supreme Court of Justice Decision of 28.01.2015, reexamination of the appeal
lodged by Stetco Alexandru, rejection thereof and maintenance of the Chisinau Court
of Appeal Decision of 23.06.2014.
By the Findings of 16.12.2015, SCJ rejected the appeal for review as inadmissible.
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