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Cuvânt-înainte
Foreword

Stimați cititori,

Dear readers,

În ultimii ani, fenomenele de contrafacere și piraterie
s-au răspândit semnificativ. Din punct de vedere statistic,
doar vânzarea produselor contrafăcute reprezintă 5% din
comerțul mondial și creează un profit ilicit de aproximativ
250 de miliarde de euro. Ca o consecință a acestui fapt
este desființarea anuală a peste 200 de mii de locuri de
muncă în Europa și SUA. Fenomenul de contrafacere
afectează interesele comunității de afaceri care respectă
legislația, are efecte negative asupra investițiilor în cercetare, stimulează concurența neloială, și, nu în ultimul
rând, afectează grav consumatorii.
În Republica Moldova, drepturile de proprietate intelectuală sunt garantate de Constituţie, iar prevederile privind
respectarea acestor drepturi își găsesc reglementarea într-o
serie de acte normative naţionale și internaţionale. Totuși,
în pofida existenţei cadrului normativ-legislativ național
relevant, indicii contrafacerii şi pirateriei devin tot mai alarmanţi. Această evoluție a fenomenului poate fi explicată,
în primul rând, prin dezvoltarea fără precedent a componentelor informaţionale. Accesul deschis la calculatoare,
internet şi alte tehnologii facilitează copierea etichetelor,
logourilor, ambalajelor etc.
Prezentul Raport vine să confirme buna cooperare
între instituţiile responsabile de asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală din Republica
Moldova și să constate deschiderea autorităţilor publice
pentru combaterea acestor fenomene.
Lupta împotriva contrafacerii și pirateriei se referă la
eficiența măsurilor de combatere a acestor flageluri, care
este condiționată de lucrul în echipă, de colaborarea
între toate forțele interesate în acest sens.
Raportul Observatorului respectării drepturilor de
proprietate intelectuală, creat în cadrul Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, este publicat cu scopul
de a prezenta cele mai importante date referitoare la
acţiunile întreprinse pe parcursul anului 2016, în vederea
sporirii conştientizării în rândul consumatorilor asupra
riscurilor pe care le implică contrafacerea şi pirateria,
precum şi o serie de date statistice ce reflectă activitatea
organelor de drept în contracararea actelor legate de
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Tendinţa de creştere a fenomenelor de contrafacere și
piraterie, într-un termen scurt, merită atenţia şi implicarea
tuturor victimelor directe sau indirecte, fie consumatori,
titulari de drepturi, medii de afaceri, cercetători, state
sau organizaţii internaţionale.

In recent years, counterfeiting and piracy phenomena
have widened significantly. From a statistical point of
view, only the sale of counterfeit products accounts for
5% of world trade and creates an illicit profit of about
250 billion euros. As a consequence of this is the annual
abolition of over 200 thousand jobs in Europe and the
USA. The phenomenon of counterfeiting affects the
interests of the business community that complies with
the law, has negative effects on research investment,
stimulates unfair competition, and, last but not least,
seriously affects consumers.
In Moldova, intellectual property rights are guaranteed by the Constitution, and the provisions on the
observance of these rights are regulated by a series of
national and international normative acts. However,
despite the relevant national normative and legislative
framework, the indices of counterfeiting and piracy
are becoming increasingly alarming. This evolution of
the phenomenon can be explained, first of all, by the
unprecedented development of information components. Open access to computers, the Internet and
other technologies facilitates copying of labels, logos,
packaging, etc.
This Report is intended to confirm the good cooperation between the institutions responsible for
the enforcement of intellectual property rights in the
Republic of Moldova and to ascertain the opening of
public authorities to combat these phenomena.
The fight against counterfeiting and piracy refers to
the effectiveness of measures to combat these scourges,
which is conditioned by teamwork, by the collaboration
between all forces concerned in this respect.
The Report of the Observatory on Enforcement of
Intellectual Property Rights, created within the State
Agency on Intellectual Property, is published with the
aim to provide the most important data on actions
taken in 2016 to raise consumer awareness of the risks
the counterfeiting and piracy involves, as well as a
number of statistical data reflecting the activity of lawenforcement agencies in counteracting acts related to
infringements of intellectual property rights.
The growth trend of counterfeiting and piracy phenomena, in a short term, deserves the attention and
involvement of all direct or indirect victims, whether
consumers, right holders, business environments, researchers, states or international organizations.

Observatorul respectării drepturilor de 		
proprietate intelectuală

The Observatory on Enforcement of 			
Intellectual Property Rights

Este plăcerea și onoarea mea de a adăuga o prefață la
acest raport, alături de Observatorul respectării drepturilor
de proprietate intelectuală din Republica Moldova.
Proprietatea intelectuală contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea durabilă economică și culturală
la nivel naţional. Drepturile de proprietate intelectuală
trebuie protejate și respectate pentru a spori potențialul
de creștere al Republicii Moldova. Încălcarea DPI este un
fenomen răspândit și îngrijorător. Există motive diferite
pentru expansiunea acestui fenomen, inclusiv atractivitatea unui „produs asemănător” la un preț mic, ușurința de
fabricare a cópiilor la costuri minime și creșterea numărului
de achiziții online.
În acest fel, încălcarea DPI este dăunătoare, reducând
veniturile sectorului privat și celui guvernamental, diminuând investițiile și inovarea și generând pierderi de
locuri de muncă. Inovația și creativitatea sunt motoarele
economiei noastre și este important să oferim titularilor
de drepturi certitudinea că invențiile lor vor fi protejate.
Competitivitatea afacerilor depinde de aceasta. În plus,
mărfurile care încalcă DPI prezintă mai degrabă un pericol
pentru bunăstarea publică, deoarece este puțin probabil
ca acestea să fi fost produse în conformitate cu standardele
de sănătate și siguranță publică.
Pentru a soluționa aceste probleme, Republica Moldova a desemnat Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală și Serviciul Vamal: prima fiind responsabilă de
promovarea și asigurarea protecției juridice a DPI, iar celei
de-a a doua revenindu-i un rol primordial în identificarea
și reținerea bunurilor susceptibile de a aduce atingere
unui DPI la frontieră.
Ambele instituții sunt parteneri-cheie pentru EUBAM
și, de la bun început, lucrăm împreună împărtășind
experiențe, bune practici și oferind sprijin consultativ în
atingerea obiectivelor și priorităților privind drepturile
de PI, pe care Moldova și le-a asumat în cadrul Acordului
de Asociere RM-UE.

It is my pleasure and honour to add a foreword to
this report alongside the Observatory on Enforcement of
Intellectual Property Rights of the Republic of Moldova.
Intellectual property contributes significantly to
sustainable national economic and cultural development. Intellectual Property Rights must be protected
and enforced in order to safeguard the Republic of
Moldova’s growth potential. IPR infringements are a
widespread and worrying phenomenon. There are
different reasons for their increase, including the attractiveness of a ‚look-alike product’ at a cheap price,
the ease of manufacturing copies at minimal costs and
the growing number of online purchases.
In this way, IPR infringements are harmful, reducing
business and government revenues, stifling investment
and innovation, and resulting in job losses. Innovation
and creativity are the engines of our economy and it is
important to provide right-holders with the certainty
that their inventions will be protected. The competitiveness of businesses depends on it. Furthermore,
goods that infringe IPR are more likely to be a danger
to public welfare, as they are less likely than others to
have been produced in compliance with public health
and safety standards.
To address these issues, the Republic of Moldova has
designated the State Agency on Intellectual Property
and the Customs Service : the former being responsible
for promoting and enforcing the legal protection of
IPR, whilst the latter playing a primary role in identifying and detaining goods suspected of infringing IPRs
at the border.
Both institutions are key partners for EUBAM and, since
the very beginning, we have been working together by
sharing experience, best practices and advisory support
in achieving the objectives and priorities on Intellectual
Property Rights that Moldova has undertaken within
the Moldova-EU Association Agreement.

Anul 2016 a fost un an remarcabil pentru Republica
Moldova în domeniul DPI. Condițiile și procedurile pentru intervenţiile Serviciului Vamal al Republicii Moldova
cu privire la mărfurile susceptibile de a aduce atingere
drepturilor de PI au fost aliniate la Regulamentul UE
nr. 608/2013.
Protecția produselor agricole originare din Republica
Moldova, care se încadrează în definiția„primele indicații
geografice”, a fost obținută în UE. Prin semnarea acestui
acord cu UE, Republica Moldova a devenit una dintre
primele țări din vecinătatea comunității europene care
au făcut acest important pas înainte, în promovarea și
protejarea calității producției lor agricole.
Mai mult decât atât, în ultimul an, EUBAM a continuat
să colaboreze cu instituțiile moldovenești implicate în
implementarea Strategiei naționale în domeniul PI la
nivel operațional, de politici, de rețele, de cercetare și de
formare. Prin activități periodice și ad-hoc, Misiunea a
împărtășit cunoștințele, abilitățile și s-a implicat în campanii
de sensibilizare, ajutând, totodată, partenerii naționali să
consolideze rețelele naționale, bilaterale și internaționale
pentru asigurarea respectării drepturilor de PI.
Cu toate acestea, un cadru juridic cuprinzător în materie de DPI trebuie să fie combinat cu asigurarea unei
respectări efective a acestuia, iar punerea în aplicare a
legilor în domeniul DPI necesită o atenție continuă. Mai
mult, protecția proprietății intelectuale la frontieră trebuie
consolidată pentru a combate infracțiunile transfrontaliere. Totodată, trebuie sporită și încurajată cooperarea cu
alte instituţii de drept, precum și activitățile care vizează
creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire
la aspectele legate de proprietatea intelectuală. Având în
vedere, în primul rând, acest lucru, aștept cu entuziasm și
încredere consolidarea în continuare a protecției proprietății
intelectuale în Republica Moldova.

2016 has been a remarkable year for the Republic
of Moldova in the field of IPR. The conditions and
procedures for the Moldovan Customs Service actions
on goods suspected of infringing an IPR were aligned
with the EU Regulation No 608/2013.
The protection of agricultural products originating
in the Republic of Moldova, falling within the definition “first Geographical Indications”, was obtained in
the EU. In signing this agreement with the EU, the
Republic of Moldova has become among the first EU
Neighborhood Countries to take this important step
forward in promoting and protecting the quality of
their agricultural production.
Furthermore, over the past year, EUBAM has continued to work with the Moldovan agencies involved
in implementing the IPR National Strategy at operational, policy, networking, research and training levels.
Through regular and ad hoc activities, the Mission has
been sharing know-how, skills and raising awareness,
as well as helping national partners consolidate the
national, bilateral and international networks for IPR
enforcement.
Yet, a comprehensive IPR legal framework must
be combined with effective enforcement, and implementation of the IPR laws still requires continuous
attention. In addition, intellectual property protection
at the border needs to be strengthened in order to
tackle cross-border crimes. At the same time, cooperation with other law enforcement agencies and
activities aimed at increasing public awareness of
Intellectual Property issues should be also enhanced
and encouraged. With this foremost in mind, I am
looking forward with enthusiasm and confidence to
further strengthening the protection of intellectual
property in the Republic of Moldova.

Ambasadorul Andrew Tesoriere,
Șeful Misiunii Uniunii Europene în Moldova și Ucraina

Ambassador Andrew Tesoriere,
Head of the European Union Mission to Moldova and Ukraine

Generalități
GENERALITIES

Observatorul
Respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Observatory
on enforcement of intellectual property rights

Observatorul respectării drepturilor de proprietate
intelectuală (în continuare – Observator) activează în
cadrul AGEPI din anul 2011. Scopul creării acestui punct
informațional a fost asigurarea schimbului de informaţii
dintre autorităţile responsabile de monitorizarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, dar și elaborarea
unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu.
Totodată, Observatorul exercită funcţiile Centrului de
notificare a Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind
implementarea Acordului TRIPs și constituie un mijloc
eficient de promovare a activităților desfășurate de către diverse autorități/instituții implicate în combaterea
încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.
Instituirea şi asigurarea funcţionalităţii Observatorului a fost o recomandare a experţilor europeni şi este
parte a Planului de acţiuni al Republicii Moldova 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 14.12.2010.
Una dintre atribuțiile importante ale Observatorului
este prezentarea şi publicarea anuală a Raportului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
în Republica Moldova, activitate stabilită prin Ordinul
Directorului General al AGEPI nr. 99 din 12.06.2013 cu
privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a
Observatorului respectării drepturilor de proprietate
intelectuală.
Raportul național privind respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală este la cea de-a V-a ediție
și este structurat în conformitate cu cele patru direcţii
prioritare de activitate a Observatorului:
I. Monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
II. Instruirea şi promovarea conceptelor de proprietate intelectuală;
III. Colaborarea cu alte organizaţii naționale și
internaționale, societăți și asociații de profil;
IV. Notificarea OMC privind implementarea Acordului TRIPs.
Raportul pentru anul 2016, realizat în baza datelor
colectate și sistematizate, prezintă o imagine de ansamblu
asupra situației din domeniul respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova și este
adresat tuturor instituțiilor și persoanelor fizice interesate
din țară și de peste hotare.

The Observatory on Enforcement of Intellectual Property
Rights (hereinafter – the Observatory) is active within AGEPI
since 2011. The purpose of creating this information point
was to ensure the exchange of information between the
authorities responsible for monitoring the enforcement
of intellectual property rights and also to prepare reports,
analytical and statistical studies in the field. At the same
time, the Observatory performs the functions of the World
Trade Organization Notification Center on the implementation of the TRIPs Agreement and is an effective means of
promoting the activities carried out by various authorities/
institutions involved in combating the infringement of
intellectual property rights.
Observatory’s establishment and functionality
was a recommendation of the European experts and
is part of the Action Plan of the Republic of Moldova
on the implementation of the 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 the
Government Decision No. 1125 of 14.12.2010.
One of the Observatory’s important tasks is the
presentation and annual publication of the Report
on the Enforcement of Intellectual Property Rights
in the Republic of Moldova, activity established by
the Order of the Director General of AGEPI No. 99 of
12.06.2013 approving the Functioning Regulations
of the Observatory on Enforcement of Intellectual
Property Rights.
The National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights is at its 5th edition and is structured in accordance with the four priority trends of the
Observatory’s activity:
I. Monitoring the enforcement of intellectual
property rights;
II. Training and promotion of intellectual property
concepts;
III. Cooperation with other national and international
core organizations, societies and associations;
IV. Notification of WTO on the implementation of
the TRIPs Agreement.
The 2016 Report, based on the collected and systematized data, presents an overview of the situation
in the field of intellectual property rights enforcement
in the Republic of Moldova and is addressed to all
interested institutions and natural persons from the
country and abroad.

Monitorizarea
respectării drepturilor
de proprietate intelectuală
Monitoring
the Enforcement of
Intellectual Property Rights

1

Observatorul
Respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Observatory
on enforcement of intellectual property rights

1.1. Serviciul Vamal

1.1. Customs Service

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este autoritatea
mandatată să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră.
În scopul prevenirii şi combaterii introducerii şi
scoaterii de mărfuri contrafăcute şi opere-pirat pe piaţa
internă și în conformitate cu atribuțiile delegate, organul
vamal asigură aplicarea eficientă a măsurilor legale de
protecţie la frontieră.
În acest context, Serviciul Vamal utilizează măsurile
de protecție 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;
f. au fost puse în liberă circulaţie.
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.
De asemenea, nu se aplică în cazul mărfurilor aflate în
situaţiile descrise mai sus şi fabricate sau protejate de un
alt drept de proprietate intelectuală, în alte condiţii decât
cele convenite cu titularul de drept, 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:
a. de către titularul de drepturi, prin depunerea unei
cereri de intervenție;
b. din oficiu (ex-officio), cu condiția intervenției ulterioare
a titularului de drepturi.
În cazul în care procedura de asigurare a respectării
drepturilor este inițiată 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 gestionează. Registrul obiectelor de proprietate

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 introduction or
removal 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 passible 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;
f. are released for free circulation.
The 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. They also shall not
apply to goods in the situations described above and
manufactured or protected by another intellectual
property right under conditions other than those
agreed with the right holder and in the case of goods
for personal use, exported 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 lodging an application for
action;
b. ex-officio, subject to further action of the 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, through lodging by the
right holder of an application for customs action and
its examination with the 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 intellectual
property, entering it into the Register of Intellectual
Property Objects, administered by it. The Register of
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Mecanismul de intervenţie al organelor vamale

Customs Authority Action Mechanism

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/
proprietarului mărfii.
În cazul în care procedura de asigurare a respectării
drepturilor este inițiată din oficiu, mecanismul de aplicare
prevede următoarele măsuri:
99 Operaţiunea de vămuire este suspendată, iar mărfurile susceptibile să aducă atingere drepturilor de
proprietate intelectuală sunt reținute;
99 Este notificat titularul de drept şi declarantul/destinatarul/proprietarul mărfurilor, dacă aceştia din urmă
sunt cunoscuţi, despre măsura aplicată;
99 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 exigenţe legale (conform prevederilor art. 302
al Codului vamal al Republicii Moldova).
Dacă a fost demonstrat că mărfurile aduc atingere unui
drept de proprietate intelectuală (conform prevederilor
art. 305 al Codului vamal al Republicii Moldova), acestea:
99 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;
99 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;
99 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.
În conformitate cu datele furnizate de Serviciul Vamal,
în anul 2016, numărul cererilor de intervenție, depuse
de către titularii drepturilor de PI, și-a menținut tendința
descendentă înregistrată în 2015.
Pe parcursul perioadei de referință, la SV au fost depuse
în total 80 de cereri de intervenţie vamală, dintre care 11
au fost respinse și 69 de cereri au fost acceptate, acestea
din urmă fiind depuse, respectiv, de către:

Intellectual Property Objects to which border protection is applied can be consulted 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/
owner of the goods.
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 right holder and the declarant/consignee/owner
of the goods, if the latter are known, shall be informed
of the measure applied;
99 If, within 4 working days, the right holder fails to
lodge an 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):
99 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;
99 are passible 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;
99 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.
According to data furnished by the Customs Service,
in 2016, the number of applications for action, lodged
by IP right holders, maintained its downward trend
registered in 2015.
During the reference period, a total of 80 applications
for customs action were lodged with the CS, of which 11
were rejected and 69 applications were accepted, the
latter being lodged, respectively, by:

Suspiciuni de atingere
a unui DPI
Suspicions of
infringement of an IPR

Cerere de intervenţie
Application for action
(Art. 304)

Ex-officio
(Art. 302)

10 zile lucrătoare
3 zile lucrătoare în cazul
produselor perisabile
10 working days
3 working days in the case of
perishable products

Produs contrafăcut
Counterfeit product

Produs autentic
Genuine product

Distrugere
Destruction
(Art. 305)

Predare cu titlu gratuit
Delivery for free of charge
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4 zile lucrătoare
4 working days

Lipsa acţiunii din
partea titularului de drepturi
Lack of action
by the right holder

Liberă circulaţie
Free circulation
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99 persoane fizice – 5 cereri de intervenţie vamală;
99 persoane juridice – 64 de cereri.

99 natural persons – 5 applications for customs action;
99 legal entities – 64 applications.

Din totalul de 69 de cereri:
99 29 de cereri de intervenţie au parvenit de la titularii
naționali;
99 40 de cereri – de la titularii străini.
În comparație cu anul 2015, numărul cererilor de
intervenție s-a diminuat cu 39% (fig.1).
Analiza repartizării cererilor de intervenție pe titulari,
atestă că și în 2016 predomină titularii străini, comparativ
cu titularii naționali.
Cea mai mare parte a cererilor a fost depusă direct de
către titularii de drepturi (52), totuși, au fost și titulari care au
preferat să acționeze prin intermediul reprezentanților (17).
Cât privește obiectul cererilor de intervenție depuse,
pentru care s-a solicitat asigurarea protecției la frontieră,
pe parcursul anului de bilanț s-a înregistrat același decalaj
dramatic în favoarea mărcilor cu 62 de cereri, și doar 7
(aproximativ 10%) s-au referit la desene și modele industriale.

Of the total of 69 applications:
99 29 applications for customs action came from national
holders;
99 40 applications – from foreign holders.
Compared to 2015, the number of applications for
customs action diminished by 39% (Fig.1).
The analysis of the distribution of the applications for
customs action by holders, attests that in 2016 as well foreign holders prevail as compared with the national holders.
Most of the applications were lodged directly by the
right holders (52); however, there were also holders who
preferred to act through the representatives (17).
As regards the subject-matter of the applications for
customs action, for which border protection was sought,
during the year under review, there was the same dramatic
gap in favor of trademarks with 62 applications, and only
7 (about 10%) related to industrial designs.

Este important de menționat că într-o cerere de
intervenție poate fi solicitată protecția mai multor obiecte
de proprietate intelectuală. Astfel, la 31 decembrie 2016,
în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală cărora
li s-a asigurat protecţie la frontieră erau înscrise 413 OPI,
față de 632 în anul 2015, fiind înregistrată o descreştere
cu 35% (fig.2).
Totodată, pentru perioada de raportare se remarcă o
creștere cu 25% a OPI pentru care a fost solicitată protecţie,
deținute de titulari autohtoni şi o descreştere cu 56% a OPI
deținute de titulari străini, comparativ cu anul precedent.
Pe parcursul anului 2016, Serviciul Vamal a înregistrat
35 de reţineri de mărfuri susceptibile a fi contrafăcute,
ceea ce este cu 10% mai puţin decât numărul reținerilor
efectuate în 2015 (fig.3).

It is important to note that protection of several
intellectual property objects may be sought in an
application for action. Thus, on 31 December 2016,
413 IPOs were entered in the Register of Intellectual
Property Objects, which were protected at the border,
compared to 632 in 2015, being recorded a decrease
by 35% (Fig.2).
At the same time, for the reporting period there is noticed
a 25% increase of the IPOs for which protection was sought,
held by local holders and a 56% decrease of the IPOs held
by foreign holders, as compared to the previous year.
During 2016, the Customs Service registered 35 detentions of goods suspected of being counterfeit, which is
by 10% less than the number of detentions carried out
in 2015 (Fig.3).

Repartizarea cererilor de intervenție
pe titulari (anii 2012-2016)
titulari naționali
titulari străini

Number of detentions carried out
by the Customs Service (years 2012-2016)

Numărul reținerilor
efectuate de Serviciul Vamal (anii 2012-2016)
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Distribution of applications for customs
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În toate cele 35 de cazuri de reținere, produsele erau
plasate sub regim vamal de import, în 17 cazuri din acestea declarantul fiind din Republica Moldova (17 persoane
juridice), iar în 18 – din străinătate (18 persoane fizice).
Motivul tuturor reținerilor menționate a fost încălcarea
drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la mărci,
preponderent cele străine.
În 15 cazuri procedura de asigurare a drepturilor a
fost iniţiată în baza cererii de intervenție, iar în alte 15
procedura a fost iniţiată din oficiu, în 5 cazuri fiind aplicată
procedura combinată* (fig.4).
Un rol esențial în procesul de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi bunei
desfășurări a activității profesionale a colaboratorilor
vamali le revine titularilor de drepturi. În Republica
Moldova, însă, activitatea acestora este una demotivantă pentru organul vamal, deoarece, în multe cazuri,
titularii nu dau curs sesizării din partea Serviciului
Vamal, motivând fie prin faptul că piața Republicii
Moldova nu este una prioritară pentru ei, fie că valoarea și volumul reținerii sunt nesemnificative, sau
prin faptul că raportul dintre cost și beneficii este în
defavoarea acestora. Este important de subliniat că,
potrivit procedurilor stabilite, autoritatea vamală nu
percepe taxe pentru depunerea cererii de intervenție,
costurile menționate referindu-se, în special, la remunerarea reprezentantului și la procedurile ulterioare
de distrugere, scoatere din circuitul comercial etc.
Din cele 35 de rețineri, 54% au fost efectuate de
Biroul Vamal Chișinău (Cricova, Industrială, Aeroport),
restul - 46%, de birourile teritoriale. Acest fapt relevă
importanța și eficiența instruirii continue a personalului
din teritoriu, asigurată de către lucrătorii Serviciului
Vamal cu pregătire specială, care au urmat cursuri
în acest sens, organizate de către Secția Protecția
Proprietății Intelectuale, EUBAM, AGEPI.
În cadrul acțiunilor întreprinse de lucrătorii vamali, au
fost reținute mai multe loturi de produse susceptibile a fi

In all 35 cases of detention, the goods were placed
under import customs regime, in 17 of such cases the
declarant was from the Republic of Moldova (17 legal
entities), and in 18 – from abroad (18 natural persons).
The reason for all these detentions was the infringement of intellectual property rights related to trademarks,
mainly foreign ones.
In 15 cases the rights enforcement procedure was
initiated on the basis of the application for action, and in
the other 15 cases the procedure was initiated ex officio,
in 5 cases the combined procedure was applied* (Fig.4).
An essential role in the process of enforcement of
intellectual property rights and proper development
of the professional activity of customs officials lies with
the right holders. In the Republic of Moldova, however,
their activity is demotivating for the customs authority, because in many cases the holders do not give the
go-ahead for the Customs Service notice, motivating
either that the Moldovan market is not a priority for
them or that the value and volume of detention is
insignificant, or because the relation between the cost
and benefits is detrimental to them. It is important to
underline 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 to the
subsequent procedures for destruction, withdrawal from
the commercial channel, etc.
Of the 35 detentions, 54% were carried out by the
Chisinau Customs Office (Cricova, Industrial, Airport), the
rest – 46%, by the territorial offices. This fact reveals the
importance and efficiency of continuous training of the
personnel in the territory, provided by the specially trained
Customs Service officials, who have attended courses
in this respect, organized by the Intellectual Property
Protection Division, EUBAM, and AGEPI.
In the actions of customs officials, several batches
of goods suspected of being counterfeit were

contrafăcute ele referindu-se la 105 OPI*. În 21 de cazuri
produsele s-au dovedit a fi contrafăcute, în 75 de cazuri
titularul de drepturi nu a răspuns la sesizarea Serviciului
Vamal, în 4 cazuri produsele erau originale, iar în alte 5
cazuri titularul de drepturi a declarat că loturile reținute
nu aduc atingere drepturilor sale de PI, declarație care,
cel mai frecvent, este motivată de faptul că sunt implicate
cantități prea mici, iar titularul de drepturi nu dorește
inițierea unui proces, deoarece şi prejudiciul cauzat este
mic (fig.5).
În 71% din cazurile de reținere a mărfurilor susceptibile să aducă atingere unui DPI, mărfurile au fost puse
în liberă circulație. De subliniat că doar în 9% din cazuri
produsele erau originale sau nu aduceau atingere DPI.
Astfel, 71% din mărfurile reținute, susceptibile ca ar aduce
atingere OPI, au fost puse în liberă circulație, din motivul
nereacţionării titularilor de drepturi.
Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, topul
produselor susceptibile a fi contrafăcute, reținute la
frontieră pe parcursul anului 2016, arată în felul următor.

detained, they relating to 105 of IPOs *. In 21 cases
the goods were found to be counterfeit, in 75 cases
the right holder did not respond to the notice of the
Customs Service, in 4 cases the goods were original,
and in another 5 cases the right holder stated that
the detained batches of goods do not prejudice his
IP rights, a statement that is most often motivated
by the fact that too small quantities are involved and
the right holder does not want to initiate a proceeding because the damage caused is also small (Fig.5).
In 71% of the cases of detention of goods susceptible
of infringing an IPR, the goods were released for free
circulation. It should be emphasized that only in 9%
of cases the goods were genuine or did not infringe
an IPR. Thus, 71% of the detained goods, suspected of
infringing IPOs, were released for free circulation, due
to the non-reaction of right holders.
According to data furnished by the Customs Service,
the top of goods suspected of being counterfeit, detained
at the border during 2016, is as follows.

Finalitatea reținerilor de mărfuri susceptibile
a fi contrafăcute,
anul 2016

Finality of detentions of goods
susceptible of being counterfeit,
year 2016
4%

20%
mărfuri originale
mărfurile nu aduc atingere DPI
titularul de drepturi nu a răspuns
mărfurile s-au dovedit a fi contrafăcute

5%
original goods
goods do not infringe IPR
right holder did not respond
goods were found to be counterfeit

71%
Fig.5
* În cadrul unei operațiuni pot fi reținute atât bunuri care aduc atingere unor drepturi de PI
pentru care a fost depusă o cerere de intervenție, cât și bunuri care aduc atingere unor
drepturi de PI pentru care nu a fost depusă nicio cerere.
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* 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.

Nr. de loturi
No. of batches

Cantitatea (buc.)
Quantity (pcs.)

Țara de expediție
Country of dispatch

Îmbrăcăminte, încălțăminte

14

6775

MD, CN, TR, UA

Clothing, footwear

Produse cosmetice
și de igienă

14

1520

MD, TR, UA

Cosmetics and
hygiene products

Piese auto

8

325

UA

Auto parts

Produse alimentare

6

6593

UA

Foodstuffs

Produse
de parfumerie

6

1221

CN

Perfumery

Accesorii, genți,
portmonee, bijuterii

3

72

UA

Accessories, handbags,
purses, jewelry

Telefoane și accesorii
pentru telefoane

1

8

RO

Phones and phone
accessories

Total

52

16514

Categoria

Category

Total

Doar 22% din produsele reținute s-au dovedit a fi
contrafăcute.
Totodată, majoritatea produselor contrafăcute reținute – 91%, au traversat frontiera pe cale terestră, alte
9% – pe cale aeriană.
În cursul perioadei de referință, nu s-a efectuat nici
o procedură de distrugere a produselor contrafăcute.
De asemenea, în 2016, angajaţii Serviciului Vamal au
intentat 35 de dosare contravenționale, dintre care 1 a
fost remis instanței de judecată.
În anul de raportare, au fost întreprinse mai multe
acțiuni referitoare la:
1. Modificarea şi ajustarea legislaţiei naţionale din domeniu
la cadrul normativ internaţional.
În acest context, prin Hotărârea Guvernului nr.915 din
26.07.2016 a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către
organele vamale, care stabileşte condiţiile de intervenţie

Only 22% of the detained goods were found to be
counterfeit.
At the same time, most of the detained counterfeit
products – 91% crossed the border by land, another
9% – by air.
During the reference period, there was no procedure
for destruction of counterfeit products.
Also, in 2016, the Customs Service employees have
instituted 35 contravention proceedings, one of which
was submitted to the court.
In the reporting year, there were undertaken several
actions relating to the:
1. Modification and adjustment of the national legislation
in the field to the international normative framework.
In this context, by the Government Decision No.
915 of 26.07.2016 was approved the Regulations on
the Enforcement of Intellectual Property Rights by the
Customs Authorities, which sets out the conditions

* Mai multe loturi de produse reținute în cadrul diferitelor acțiuni se pot referi la același obiect de
proprietate intelectuală, iar într-un lot de produse se pot încadra mai multe OPI.

* Several batches of goods detained under the different actions can relate to the same intellectual property object, and several OPIs can fit into a batch of products.
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a organelor vamale în cazul mărfurilor susceptibile de a
aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.
Adiţional, în vederea definitivării Programului de dezvoltare strategică a Serviciului Vamal, pe parcursul lunii
noiembrie 2016, a fost efectuată analiza bunelor practici în
domeniul proprietăţii intelectuale privind corespunderea
cu orientările practice ale Comisiei Europene în domeniul
vamal (EU Customs Blueprints), fiind formulate obiective şi
indicatori de performanţă pentru anul 2017.
2. Eficientizarea colaborării bilaterale cu titularii de drepturi
pentru a-i încuraja în aplicarea măsurilor de protecţie a
drepturilor de proprietate intelectuală prin:
99 informarea, pe parcursul anului, a titularilor de drepturi
despre modalităţile de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, prin intermediul paginii oficiale
www.customs.gov.md;
99 acceptarea în cadrul şedinţei Comitetului Consultativ
al Serviciului Vamal din 2 noiembrie 2016, în calitate
de membru al comitetului respectiv, a Societății Civile
de Avocaţi „Turcu&Turcu” (partener al „Asociaţiei Internaţionale Anticontrafacere REACT”);
99 continuarea implementării Memorandumurilor de
Înţelegere, semnate cu cei mai importanţi producători
internaţionali de tutun: „Japan Tobacco International”,
„Philip Morris”, „British American Tobacco Inc.”, „Imperial
Tobacco”, precum şi cu „Louis Vuitton”.
3. Instruirea lucrătorilor vamali.
În acest context, se înscriu următoarele activități:
99 3 seminare de instruire, organizate la nivel național
de AGEPI și OMPI, la care au participat 3 angajați ai
Serviciului Vamal;
99 2 seminare în domeniul respectării DPI, organizate de
AGEPI, la care au participat 7 persoane din cadrul SV;
99 4 activităţi de instruire internă, desfășurate la Centrul
de Instruire al Serviciului Vamal, dintre care:
a) 2 activităţi de instruire privind procedura de identificare a mărfurilor contrafăcute, cu participarea
a 23 de persoane;
b) cursuri de instruire referitoare la „Studiul desfăşurat
al legislaţiei vamale” şi la „Formarea profesională
continuă”, unde 4 ore au fost dedicate instruirii în
domeniul proprietății intelectuale. La cursuri au
participat 73 de angajați vamali.
99 2 activităţi de instruire externe:
a) seminarul „Contrafacerea/falsificarea bunurilor”,
desfășurat la Haga, Olanda, la care a participat
un lucrător vamal;
b) trainingul „Recunoaşterea ţigaretelor contrafăcute”, organizat de către compania „Japan Tobacco
International” la Trier, Germania, la care a participat
un angajat al SV.
4. Sensibilizarea publicului larg despre pericolul pe care îl
comportă consumul de mărfuri contrafăcute.

for action by the customs authorities in the case
of goods susceptible of infringing the intellectual
property rights.
Additionally, in order to finalize the Customs Service
Strategic Development Program, during November 2016,
an analysis of good practices in the field of intellectual
property regarding the compliance with the EU Customs
Blueprints was made, being formulated performance
indicators and objectives for 2017.
2. Improvement of the efficiency of bilateral cooperation
with the right holders to encourage them in applying
the intellectual property rights protection measures by:
99 informing, during the year, the right holders about
the ways of protection of intellectual property objects, through the official website www.customs.
gov.md;
99 accepting at the meeting of the Advisory Committee of the Customs Service of 2 November 2016, as
a member of that committee, the “Turcu&Turcu” Civil
Lawyers Society (partner of the “REACT International
Anti-Counterfeiting Association”);
99 continuing to implement the Memoranda of Understanding signed with leading international tobacco
manufacturers: “Japan Tobacco International”, “Philip
Morris”, “British American Tobacco Inc.”, “Imperial Tobacco”, and “Louis Vuitton”.
3. Training of customs officials.
In this context, the following activities are included:
99 3 training seminars, organized at national level by
AGEPI and WIPO, attended by 3 employees of the
Customs Service;
99 2 seminars on IP rights enforcement, organized by AGEPI,
attended by 7 persons from the CS;
99 4 internal training activities, conducted at the Customs
Service Training Center, of which:
a) 2 training activities on the procedure for identification of counterfeit goods with the participation
of 23 persons;
b) training courses on the “Deployed Study of Customs
Law” and “Continuous Vocational Training”, where
4 hours were devoted to intellectual property
training. 73 customs employees participated in
the courses.
99 2 external training activities:
a) seminar “Counterfeiting/Falsification of Goods”,
held in the Hague, Holland, attended by a customs official;
b) training “Recognition of Counterfeit Cigarettes”
organized by the company “Japan Tobacco International” in Trier, Germany, attended by an
employee of the CS.
4. Raising public awareness of the danger caused by the
consumption of counterfeit goods.
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1.2. Ministerul Afacerilor Interne

1.2. Ministry of Internal Affairs

Ministerul Afacerilor Interne este principalul organ de
drept competent, abilitat să desfășoare activități de prevenire şi combatere a delictelor din domeniul proprietăţii
intelectuale pe piața internă.
Urmând recomandările experţilor străini, de al căror
suport Republica Moldova a beneficiat pe parcursul ultimilor
ani, dar și pentru a face faţă provocărilor în domeniu, MAI
a instituit în cadrul INI al IGP o subdiviziune specializată
în combaterea delictelor contra proprietăţii intelectuale,
şi anume Secţia de combatere a infracţiunilor în domeniul
proprietăţii intelectuale a Direcţiei nr. 3 de Investigare a
Fraudelor Economice.
Această secție specializată pune accentul pe organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire, depistare şi
documentare a infracţiunilor ce țin de încălcarea drepturilor
de PI. Activitatea secției are drept scop asigurarea unui
mediu de afaceri corect și legal, prin protejarea persoanelor
fizice şi juridice împotriva unor activităţi economice care
lezează drepturile de proprietate intelectuală, concomitent,
generând riscuri sporite pentru potențialii consumatori
ai produselor contrafăcute.
În conformitate cu prevederile legale, procedura de
urmărire în cazul în care se încalcă un drept de PI pe piața
internă poate fi inițiată atât de titularul de drepturi, prin
depunerea unei sesizări, cât și ex-officio, cu depunerea
ulterioară a sesizării.
Astfel, pe parcursul anului 2016, Direcția de Investigare a
Fraudelor Economice, prin intermediul subdiviziunii specializate, a înregistrat și a procesat 47 de sesizări privind încălcarea
drepturilor de proprietate intelectuală, ceea ce constituie cu 33
de sesizări mai multe, comparativ cu anul 2015 (fig.6).
În perioada de raportare, titularii de drepturi străini au
depus 33 de sesizări, în comparație cu 4 sesizări depuse
în anul 2015.

Ministry of Internal Affairs is the main lawenforcement body with skills on preventing and
combating intellectual property-related offenses
on the internal market.
Following the recommendations of the foreign
experts, from whose support the Republic of Moldova
benefited during the last years, and also in order to face
the challenges in the field, the MIA has set up within the
NII of the GPI a subdivision specialized in combating intellectual property-related offenses, namely the Intellectual
Property Offence Combating Division of the Economic
Fraud Investigation Directorate №3.
This specialized division focuses on organizing
and conducting actions to prevent, detect and document offenses related to the infringement of IP rights.
The activity of the division is aimed at ensuring a
fair and legal business environment by protecting
natural and legal persons from economic activities that 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 on
the internal market can be initiated both by the right
holder, by lodging a complaint, and ex-officio, with the
subsequent lodging of the complaint.
Thus, during 2016, the Economic Fraud Investigation
Directorate, through its specialized subdivision, registered
and processed 47 complaints on infringement of intellectual property rights, which is with 33 more complaints
compared to 2015 (Fig.6).
During the reporting period, foreign right holders
lodged 33 complaints, compared with 4 complaints
lodged in 2015.

Repartizarea sesizărilor pe titulari
titulari naționali
titulari străini

Distribution of complaints by holders
national holders
foreign holders

141

69
50
33
9

2

2012

2013

13
2014

10

4

2015

14
2016

Fig.6

26

27

Observatorul
Respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Observatory
on enforcement of intellectual property rights

Observatorul
Respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Observatory
on enforcement of intellectual property rights

Din cele 14 sesizări depuse de titularii naționali, 9 au
fost depuse de persoane fizice, iar altele 5 – de persoane
juridice.
În funcție de obiectul sesizărilor depuse, cea mai mare
parte – 43 din totalul acestora, s-a referit la utilizarea
ilegală a mărcii comerciale, 3 – la încălcarea dreptului
de autor şi drepturilor conexe şi 1 sesizare – la utilizarea
ilegală a denumirii de origine a produsului şi a indicaţiei
geografice.
Potrivit datelor furnizate de DIFE, pe parcursul
anului 2016, angajaţii acestei direcții au efectuat 75 de
controale, cea mai mare parte fiind demarată în baza
procedurii ex-officio (fig.7).
În conformitate cu datele furnizate de Direcția de Investigare a Fraudelor Economice, cele mai multe controale
au fost efectuate de către angajaţii secției specializate în
combaterea delictelor în domeniul proprietății intelectuale,
ceea ce confirmă încă o dată eficiența reformei realizate
în cadrul IGP.
Controalele efectuate s-au soldat cu întocmirea a 60 de
acte de constatare (în anul 2015 – 8), dintre care 51 – pe
numele unor persoane fizice naționale, iar 9 – pe numele
unor persoane juridice naționale. Ca rezultat, au fost întocmite 43 de procese-verbale de ridicare a produselor
contrafăcute/piratate, cu o valoare totală de 449006 lei.
Pe parcursul anului 2016, din partea Ministerului Afacerilor Interne au fost înaintate la AGEPI 8 demersuri în vederea
efectuării constatărilor tehnico-științifice privind examinarea
suporturilor materiale, presupuse a fi contrafăcute (în anul 2015
au parvenit 60 de demersuri, 4 dintre acestea fiind îndeplinite
în 2016). Spre examinare au fost prezentate 43 de suporturi
materiale (în 2015 – 797), toate fiind hard-discuri (HDD), cu
imprimări de opere sau fonograme, presupuse a fi contrafăcute.
În cursul perioadei de referință, au fost examinate
exemplare de opere și fonograme, imprimate pe 29 de
suporturi materiale (CD, DVD, MP3) și 83 de HDD (în 2015
– 344 și, respectiv, 388). Ca rezultat al examinărilor efectuate de specialiștii AGEPI, au fost întocmite 12 rapoarte

Of the 14 complaints lodged by the national holders,
9 were lodged by natural persons and another 5 – by
legal entities.
Depending on the matter of the lodged complaints,
most of them – 43 of their total, referred to the illicit use
of trademark, 3 – to the infringement of copyright and
related rights and 1 complaint – to the illegal use of the
appellation of origin of goods and of the geographical
indication.
According to data furnished by EFID, during the year
2016, the employees of this directorate carried out 75
controls, most of them being started under the ex-officio
procedure (Fig.7).
According to data provided by the Economic
Fraud Investigation Directorate, most of the controls
were carried out by the employees of the Intellectual
Property Offence Combating Division, which confirms
once again the efficiency of the reform carried out
within the GPI.
The controls carried out resulted in the drawing up
of 60 acts of finding (in 2015 - 8), of which 51 – to the
name of national natural persons and 9 – to the name of
national legal entities. As a result, 43 records on seizure
of counterfeit/pirated goods were drawn up, with a total
value of 449,006 lei.
During 2016, from the Ministry of Internal Affairs
AGEPI received 8 requests for technical-scientific findings
regarding the examination of allegedly counterfeit physical media (in 2015 were received 60 requests, 4 of which
were honored in 2016). To examination were presented
43 physical media (in 2015 - 797), all of which are hard
disks (HDDs), with prints of allegedly counterfeit works
or phonograms.
During the reference period, there were examined
copies of works and phonograms printed on 29 physical
media (CD, DVD, MP3) and 83 HDDs (in 2015 - 344 and 388,
respectively). As a result of the examinations carried out
by the AGEPI specialists, 12 technical-scientific finding/

Dinamica numerică a suporturilor materiale examinate

Numerical dynamics of the examined physical media
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de constatare tehnico-ştiinţifică/expertiză, care au fost
prezentate organelor de control competente.
În urma controalelor efectuate au fost intentate dosare contravenționale sau penale, în funcţie de gravitatea
faptelor (fig.8).
Din analiza dosarelor contravenționale după obiectul
de proprietate intelectuală căruia i-a fost adusă atingere,
se remarcă că cea mai mare pondere o dețin mărcile cu
31 de dosare (art. 97 al CC „Utilizarea ilegală a mărcii”).
Restul dosarelor intentate în 2016 se repartizează după
cum urmează:
99 15 se referă la încălcarea dreptului de autor şi drepturilor
conexe (art. 96 CC);
99 11 - la utilizarea ilegală a denumirii de origine a produsului şi a indicaţiei geografice (art. 971 CC);
99 1 dosar - la încălcarea drepturilor de autor asupra invenţiei, topografiei circuitului integrat sau desenului/
modelului industrial (art. 103 CC);
99 1 dosar - la falsificarea şi contrafacerea produselor
(art. 283 CC) (fig.9).
În baza dosarelor contravenționale intentate, au fost
aplicate amenzi în valoare de 76200 de lei.
Astfel, întrucât în anul de raportare a fost intentat un
număr mai mare de dosare contravenţionale, valoarea
amenzilor a înregistrat o uşoară creştere, comparativ cu
anul 2015, când această cifră a constituit 8400 de lei.
Totodată, din raportarea valorii totale a amenzilor la
numărul de dosare contravenționale instrumentate, rezultă
o amendă medie de 1291 de lei per dosar, înregistrându-se
o uşoară tendință de descreştere, comparativ cu anul 2015,
când media per dosar a constituit 2000 de lei.

Dosare privind PI intentate de către DIFE,
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IP proceedings instituted by EFID,
distributed by years
contravention proceedings
criminal proceedings

82
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54
5

expertise reports were prepared, which were submitted
to the competent control bodies.
As a result of carried out controls, contravention or
criminal proceedings were instituted, depending on the
seriousness of the facts (Fig.8).
From the analysis of the contravention proceedings
by the infringed intellectual property object, it should
be noted that the largest weight pertains to trademarks
with 31 proceedings (Article 97 of CC “Illicit Use of a
Trademark”). The remaining proceedings instituted in
2016 are distributed as follows:
99 15 relate to infringement of copyright and related
rights (Article 96 CC);
99 11 – to illegal use of an appellation of origin of goods
and of a geographical indication (Article 971 CC);
99 1 proceeding – to infringement of copyright in an
invention, topography of integrated circuit or industrial
design (Article 103 CC);
99 1 proceeding – to falsification and counterfeiting of
products (Article 283 CC) (Fig.9).
On the basis of instituted criminal proceedings, fines
amounting to 76,200 lei were applied.
Thus, as a larger number of contravention proceedings
were instituted in the reporting year, the value of fines
recorded a slight increase, compared to 2015, when this
figure constituted 8,400 lei.
At the same time, from the reporting of the total value
of fines to the number of instituted contravention proceedings, there is an average fine of 1,291 lei per proceeding,
being recorded a slight decreasing trend, compared to
2015, when the average per proceeding was 2,000 lei.
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În cazurile de încălcare a dreptului de proprietate
intelectuală în proporții mari sunt intentate dosare penale.
De menționat că legislaţia penală, şi anume art.126
al CP, care stabileşte proporţiile, a suferit modificări*,
conform cărora se consideră proporţii mari valoarea
bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse,
utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute
peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de
o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte
20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul
săvârşirii faptei, respectiv:

Criminal proceedings are instituted in cases of largescale infringement of intellectual property right.
It should be noted that the criminal legislation, namely
Article 126 of the CC, which sets the proportions, has been
modified*, according to which especially large-scale and
large-scale mean the value of stolen, obtained, received,
produced, destroyed, used, transported, stored, commercialized goods or goods placed through border customs,
damaged by a person or by a group of persons that at
the moment of the commission of the crime exceed 20
forecast monthly average salaries, determined by the
Government Decision in force, respectively:

99 de la 07.11.2016 până la 31.12.2016 – 101000 de lei, şi
99 de la 01.01.2017 până la 31.12.2017 – 106000 de lei.
În anul de referință, angajaţii Inspectoratului General al
Poliției au intentat 3 dosare penale. După obiectul căruia
i-a fost adusă atingere, două cauze penale au fost instrumentate conform art. 1851 al Codului penal (Încălcarea
dreptului de autor şi a drepturilor conexe), iar 1 – în baza
art. 1852 al Codului penal (Încălcarea dreptului asupra
obiectelor de proprietate industrială) (fig.10).
Dosarele penale instrumentate au fost remise spre
examinare organelor procuraturii.

99 from 07.11.2016 to 31.12.2016 – 101,000 lei, and
99 from 01.01.2017 to 31.12.2017 – 106,000 lei.
In the reference year, the employees of the General
Police Inspectorate instituted 3 criminal proceedings.
By the infringed object, two criminal proceedings were
instituted according to Art. 1851 of the Criminal Code
(Violation of Copyright and Related Rights), and 1 – on
the basis of Art. 1852 of the Criminal Code (Violation of
Industrial Property Rights) (Fig.10).
The instituted criminal proceedings were submitted
to public prosecution bodies for examination.

1.3. Procuratura

1.3. Public Prosecutor’s Office

Contravention proceedings instituted by EFID,
distributed by infringed IPOs

Procuratura ocupă un loc aparte în sistemul organelor
de ocrotire a normelor de drept. În acest context, este
de menționat că, în anul de raportare, a fost adoptată
Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, care
stabileşte cadrul juridic de activitate a acesteia. Potrivit
prevederilor Legii 3/2016, Procuratura este o instituţie
publică autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti care,
în procedurile penale şi în alte proceduri prevăzute de
lege, contribuie la respectarea ordinii de drept, efectuarea
justiţiei, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale
persoanei şi ale societăţii.
În conformitate cu datele furnizate de Secţia tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice,
subdiviziune din cadrul Direcției urmărire penală și
criminalistică a Procuraturii, în anul 2016, au fost depuse
4 sesizări privind încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală, 1 fiind înaintată de către o persoană juridică
străină și 3 – de către peroane juridice naționale.
Una din sesizările parvenite s-a referit la încălcarea
dreptului de autor, iar 3 – la încălcarea dreptului asupra
mărcilor comerciale.
În baza sesizărilor depuse de către titularii de drepturi, dar și ca rezultat al activității organelor de asigurare
a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, pe
parcursul anului 2016, a fost înregistrat și finalizat un singur
dosar contravenţional, spre deosebire de 2015, în care
au fost finalizate 55 de dosare contravenționale. Dosarul
a fost intentat în baza art. 98 al Codului contravențional
(Utilizarea, la marcarea produselor, a unor indicaţii false
ori înşelătoare), fiind finalizat cu aplicarea unei amenzi în
valoare de 5000 de lei.
Perioada de bilanț a fost marcată de o diminuare
cu 37% a numărului de dosare penale intentate pentru
încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, comparativ cu numărul dosarelor intentate în 2015. Dintre
cele 5 dosare de urmărire penală intentate pe parcursul
anului 2016, 3 au fost pornite de ofițerii Inspectoratului
Naţional de Investigaţii al Inspectoratului General al
Poliţiei, iar 2 dosare de către procurori.
În anul de referință, procurorii au efectuat urmărirea
penală în 4 cauze cu privire la încălcarea drepturilor
de proprietate intelectuală, dintre care: 3 cauze
penale – conform art. 185 1 (Încălcarea dreptului de

Public Prosecutor’s Office occupies a special place
in the system of the law-enforcement bodies. In this
context, it is worth mentioning that, in the reporting
year, Law No. 3 of 25.02.2016 on the Public Prosecutor’s
Office, which establishes the legal framework for its activity was adopted. According to the provisions of Law
3/2016, the Public Prosecutor’s Office is an autonomous
public institution within the judicial authority which, in
criminal proceedings and other procedures provided by
law, contributes to the observance of the rule of law, the
performance of justice, the protection of the legitimate
rights and interests of the person and society.
According to data furnished by the Information
Technologies and Cybercrime Combating Division, a
subdivision within the Criminal Investigation and Criminology Department of the Public Prosecutor’s Office, 4
complaints regarding the infringement of intellectual
property rights were lodged in 2016, 1 being submitted
by a foreign legal entity and 3 – by national legal entities.
One of the complaints referred to copyright infringement and 3 – to the infringement of the right in trademarks.
On the basis of complaints lodged by right holders,
and also as a result of activity of the authorities responsible for the enforcement of intellectual property rights,
a single contravention proceeding was registered and
completed during the year 2016, unlike in 2015, where
55 contravention proceedings were completed. The
proceeding was instituted under Art. 98 of the Contravention Code (Use of False or Misleading Information in
Labeling Products), being completed with the application
of a fine of 5,000 lei.
The period under review was marked by a 37% decrease
in the number of criminal proceedings instituted for the
infringement of an intellectual property right, compared
to the number of proceedings instituted in 2015. Of the
5 criminal prosecution proceedings instituted during the
year 2016, 3 were initiated by the officers of the National
Investigation Inspectorate of the General Police Inspectorate, and 2 proceedings by the prosecutors.
In the reference year, prosecutors conducted the
criminal investigation in 4 cases on infringement
of intellectual property rights, of which: 3 criminal
cases – under Art. 1851 (Violation of Copyright) and a
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* Art.126 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare din 07.11.2016.
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Numerical dynamics of criminal proceedings
processed by the Public Prosecutor’s Office, according
to the article under which they were instituted

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.
Pornind de la funcțiile și competențele sale, Agenția
are rol de organ constatator privind asigurarea respectării
drepturilor asupra indicațiilor geografice/denumirilor de
origine protejate și specialităților tradiționale garantate.
Această funcție este deosebit de importantă în contextul
intrării în vigoare la 01.04.2013 a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeana privind
protecția indicațiilor 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.
De menționat că, în baza acestui Acord, Moldova
s-a angajat să asigure protecție pentru 3517 indicații
geografice provenite din cele 28 de state membre ale UE.
Concomitent, la sfârşitul anului 2016, pe teritoriul
Republicii Moldova erau protejate:
99 în baza înregistrării pe cale naţională – 10 denumiri
de origine, inclusiv 3 autohtone şi 7 străine (5 – din
Republica Cehă şi 2 – din Federaţia Rusă), precum şi
6 indicaţii geografice autohtone;
99 în baza Aranjamentului de la Lisabona din 31 octombrie
1958 privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea internaţională a acestora – 949 de denumiri de
origine din 21 de ţări membre ale acestui Aranjament.

4. carries out activities on the protection of consumers’
economic interests;
5. carries out activities on information and education of
citizens about their rights as consumers.
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.
It should be noted that, under this Agreement, Moldova
has pledged to provide protection for 3,517 geographical
indications originating from the 28 EU Member States.
Simultaneously, at the end of 2016, in the Republic
of Moldova were protected:
99 on the basis of registration by the national route – 10
appellations of origin, including 3 local and 7 foreign
(5 – from the Czech Republic and 2 - from the Russian Federation) and 6 local geographical indications;
99 under the Lisbon Agreement of October 31, 1958,
for the Protection of Appellations of Origin and their
International Registration – 949 appellations of origin
from 21 member countries of this Agreement

1.5. Consiliul Concurenţei

1.5. Competition Council

Pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală pe piața 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, Consiliul 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 2016, la Consiliul Concurenţei au fost depuse
8 plângeri din partea titularilor de drepturi de PI, 7 dintre
acestea au fost înaintate de titulari naționali, 1 – de titulari
străini, toate 8 fiind înaintate de persoane juridice.
Cea mai mare parte dintre plângerile depuse (7) s-a referit
la încălcarea dreptului asupra unei mărci comerciale, 1 – la
încălcarea dreptului asupra unui desen sau model industrial.
În consecință, pe parcursul anului de bilanț, Consiliul Concurenței a inițiat 4 dosare, obiectul investigaţiei

To ensure the enforcement of intellectual property
rights in the internal market, extremely important
is the activity of the Competition Council, which is
aimed 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 control over execution
of legislation on the protection of competition. The
Council also performs the expertise of the draft legislative acts in the light of the impact they can have
on the competitive environment and eliminates the
provisions that may create barriers to entry/penetration into certain markets, may lead to the creation of
conditions more favorable for some economic agents
and to the discrimination of others, etc.
In 2016, 8 complaints were lodged with the Competition Council from IP right holders, 7 of them were
submitted by national holders, 1 - by foreign holders, all
8 complaints being submitted by legal entities.
Most of the lodged complaints (7) related to the
infringement of the right in a trademark, 1 – to the infringement of the right in an industrial design.
As a result, during the year under review, the Competition Council initiated 4 proceedings, the object of the
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autor), și o cauză penală – conform art. 185 2 (Încălcarea drepturilor asupra mărcii). Potrivit estimărilor
prealabile, prejudiciul cauzat titularilor de drepturi
în cazul dosarului penal pornit conform art. 185 2 a
constituit 1086800 de lei (fig.11).
Potrivit datelor furnizate de Procuratură, cele 4 cauze
penale instrumentate pe parcursul anului 2016 au fost
încetate din lipsa componenței infracțiunii.

criminal case – under Art. 1852 (Violation of Rights in
a Trademark). According to the preliminary estimates,
the damage caused to right holders in the case of the
criminal proceeding initiated under Art. 1852 constituted
1,086,800 lei (Fig.11).
According to data furnished by the Public Prosecutor’s
Office, the 4 criminal cases instituted during 2016 were
terminated in the absence of crime in the act.

1.4. Agenția pentru Protecția Consumatorilor

1.4. Consumer Protection Agency

Un rol important în asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală pe piața internă îi revine Agenției
pentru Protecția Consumatorilor.
APC este o autoritate administrativă, subordonată
Ministerului Economiei, responsabilă de implementarea
politicilor 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;

An important role in ensuring the enforcement of
intellectual property rights in the internal market lies
with the Consumer Protection Agency.
The CPA is an administrative authority, subordinated to
the Ministry of Economy, responsible for the implementation of consumer protection policy and for the exercise
of state control over compliance with the provisions of
the legislation in this field, as well as the state control on
compliance of products 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, the standards and rules for
carrying out commercial activities.
In order to accomplish its mission, APC 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 prescribed and/
or declared requirements, including by exercising
controls, on behalf of the State, at all stages of the life
cycle of the product or the provision of the service;
2. exercises the legal metrological control over metrological assurance standards, status of standards,
measuring instruments and reference materials in
the field of legal metrology;
3. exercises the state control on compliance with the rules
and regulations for the conduct of commercial activities;
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constituindu-l domeniul proprietăţii intelectuale: 3 dosare
pentru folosirea neautorizată, integrală sau parţială, a
mărcii comerciale și 1 dosar – privind copierea formei şi
aspectului exterior al mărfii (design industrial).
De menționat că în perioada 2007-2016, Consiliul
Concurenței a inițiat și a examinat în total 54 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.

investigation being the field of intellectual property: 3
proceedings for unauthorized use, in whole or in part,
of the trademark and 1 proceeding – on copying of the
shape and appearance of the goods (industrial design).
It should be mentioned that in the period 2007-2016,
the Competition Council initiated and examined a total of
54 actions on grounds of violation of the legislation on the
protection of competition, particularly of unfair competition with the involvement of an intellectual property right.

1.6. Agenţia de Administrare a Instanţelor
Judecătorești

1.6. Agency for Courts’ Administration

Agenția de administrare a instanțelor judecătorești
este autoritatea administrativă subordonată Ministerului
Justiţiei cu statut de persoană juridică de drept public
care asigură activitatea organizatorică a judecătoriilor şi
curţilor de apel.
Potrivit datelor furnizate de Agenţie, pe parcursul
anului 2016, au fost înregistrate 23 de dosare, dintre care
20 au fost intentate în baza art. 96, 97 și 101 ale Codului
contravențional și 3 dosare penale - în baza art. 1851 și
2462 ale Codului penal (fig.12).
Dintre cele 20 de dosare contravenționale intentate,
majoritatea au avut la bază utilizarea ilegală a mărcilor
(18), încălcarea dreptului de autor şi drepturilor conexe
(1) şi încălcarea dreptului exclusiv al titularului brevetului
pentru soi de plantă (1) (fig.13).
11 dintre dosarele contravenționale examinate au
fost finalizate cu aplicarea unor amenzi în valoare totală
de 22400 de lei (aproximativ 1244 de lei per dosar),
alte 8 dosare au fost scoase de pe rol sau a fost decisă
încetarea acestora, iar în privința unui dosar - examinarea continuă (fig.14).
Două dintre cele 3 dosare penale, intentate în baza
art. 1851 și 2462 din Codul penal, au fost finalizate cu
aplicarea amenzii în sumă de 17000 de lei, pedepsei cu

The Agency for Courts’ Administration is the administrative authority subordinated to the Ministry
of Justice with the status of legal entity of public law,
which ensures the organizational activity of the courts
and courts of appeal.
According to data furnished by the Agency, during
2016, 23 proceedings were registered, of which 20 were
instituted under Articles 96, 97 and 101 of the Contravention Code and 3 criminal proceedings – under Articles
1851 and 2462 of the Criminal Code (Fig.12).
Of the 20 instituted contravention proceedings, the
majority were based on the illegal use of trademarks
(18), infringement of copyright and related rights (1)
and infringement of the variety patent owner’s exclusive
right (1) (Fig.13).
11 of the examined contravention proceedings were
completed with the application of fines to a total sum
of 22,400 lei (about 1,244 lei per proceeding), another 8
proceedings were struck off the roll or their termination
was decided, and in respect of one proceeding – the
examination continues (Fig.14).
Two of the three criminal proceedings instituted under
Articles 1851 and 2462 of the Criminal Code, were completed
with the application of a fine in the amount of 17,000 lei, the

închisoarea, cu dispunerea suspendării condiţionate a
executării pedepsei aplicate vinovatului, iar în privinţa
unui dosar - procedura de examinare continuă.
În baza datelor furnizate de Procuratură pentru anul
2016 şi confirmate de Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, se constată o diminuare a cazurilor
de urmărire penală pentru încălcarea drepturilor de
proprietate intelectuală, dar și a numărului de dosare pe
cauze respective, examinate în instanță.
Totodată, pe parcursul perioadei de referință, AGEPI, în
calitate de intervenient, a participat la examinarea a 20 de
dosare privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Din aceste 20 de dosare, 7 s-au referit la încălcarea
drepturilor asupra mărcilor, iar 13 – asupra dreptului
de autor și drepturilor conexe, dintre care 9 referitoare

penalty of imprisonment with the conditional suspension of
the execution of punishment applied to the culprit, and in
respect of 1 proceeding – the examination procedure continues.
Based on data furnished by the Public Prosecutor’s
Office for 2016 and confirmed by the Agency for Courts’
Administration, there is a diminution in the cases of criminal
prosecution for violation of intellectual property rights,
as well as in the number of proceedings on respective
cases, examined in the court.
At the same time, during the reference period, AGEPI,
as an intervener, participated in the examination of 20
proceedings on protection of intellectual property rights.
Of these 20 proceedings, 7 related to the infringement of rights in trademarks and 13 – in copyright and
related rights, of which 9 relate to the protection of
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Dosare privind apărarea DPI la care
AGEPI a participat în calitate de intervenient

Proceedings on IPRs protection in which
AGEPI participated as an intervener
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la apărarea drepturilor împotriva valorificării obiectelor
dreptului de autor şi drepturilor conexe fără acordul
titularului, iar 4 - la litigii privind încălcarea dreptului de
autor şi drepturilor conexe pe Internet (fig.15).
De asemenea, în anul de referință au fost emise 8
hotărâri/decizii ale instanţelor judecătorești prin care au
fost anulate 8 mărci, unele dintre acestea vizează, inclusiv,
apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Totodată, este de menționat faptul că funcțiile delegate
Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală sunt limitate.
Astfel, AGEPI nu dispune de competențe în acțiunile de
asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
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, persoana
ale cărei drepturi sunt încălcate, poate solicita instanţei
judecătoreşti apărarea drepturilor în interiorul termenului
de prescripţie extinctivă de 3 ani.
Pe parcursul anului de raportare, în scopul aplicării
corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei privind proprietatea intelectuală, Plenul Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova a adoptat
Hotărârea nr.1 din 25.04.2016 „Cu privire la aplicarea unor
prevederi ale legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile
conexe” şi a iniţiat elaborarea proiectului de hotărâre
„Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei în
domeniul mărcilor”.
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rights against the exploitation of objects of copyright
and related rights without holder’s consent, and 4 – to
litigations on infringement of copyright and related rights
on the Internet (Fig.15).
Also, during the reference year, 8 judgments/decisions
of the courts were issued, by which 8 trademarks were
canceled, some of them also concern the protection of
intellectual property rights.
At the same time, it is worth mentioning that the functions delegated to the State Agency on Intellectual Property
are limited. Thus, AGEPI has no competences in actions
of ensuring enforcement of intellectual property rights.
The enforcement of intellectual property rights is
ensured primarily by right holders, and their degree
of involvement also determines the degree of enforcement of rights. One way to ensure the enforcement of IPRs is judicial. In this respect, the person
whose rights are violated may request the court the
protection of rights within the extinctive three-year
prescription term.
During the reporting year, for the purpose of
correct and uniform application by the courts of the
intellectual property law, the Plenum of the Supreme
Court of Justice of the Republic of Moldova adopted
the Decision No. 1 of 25 April 2016 “On the application
of certain provisions of the legislation on copyright and
related rights” and has initiated the drafting of the draft
decision “On the application of certain provisions of the
legislation on trademarks”.

Instruirea şi promovarea conceptelor
de proprietate intelectuală
Training and Promotion of
Intellectual Property Concepts

2
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Promovarea şi cultivarea respectului față de drepturile
de proprietate intelectuală, sensibilizarea şi conştientizarea
societății cu privire la avantajele protecţiei acestora, formarea profesională a reprezentanților instituțiilor implicate în
asigurarea respectării DPI, difuzarea cunoștințelor și comunicarea informațiilor pertinente din domeniu reprezintă
activități care se încadrează în obiectivele generale ale
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
până în anul 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 880 din 22.11.2012. În acest sens, o deosebită atenție,
pe parcursul anului 2016, a fost acordată instruirii în materie de asigurare a respectării DPI, de care au beneficiat
specialiști din diverse sectoare-cheie ale acestui domeniu.

Promotion and building respect for intellectual
property rights, society awareness of the benefits of
their protection, professional training of the representatives of institutions involved in IPR enforcement,
dissemination of knowledge and communication of
relevant information in the field are activities that
fall within the overall objectives of the National
Intellectual Property Strategy until 2020, approved
by Government Decision No. 880 of 22.11.2012. In
this respect, special attention was given, during
the year 2016, to training in IPR enforcement, from
which specialists from various key sectors of the
field benefited.

2.1. Activități de instruire în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală,
realizate pe parcursul anului 2016

2.1. Training Activities on the Enforcement of
Intellectual Property Rights, conducted
during the year 2016

Cursuri de instruire în domeniul proprietății intelectuale adresate angajaților APC

Training Courses in Intellectual Property addressed
to CPA Employees

În perioada 11-13 mai 2016 a fost organizat un curs de
instruire de scurtă durată și de perfecționare a cunoștințelor
colaboratorilor Agenției pentru Protecția Consumatorilor,
care a avut drept scop dezvoltarea abilitaților angajaților
APC, în calitate de agenți constatatori ai contravențiilor în
domeniul proprietății intelectuale, necesare în asigurarea
respectării drepturilor asupra obiectelor de PI: mărcilor,
desenelor şi modelelor industriale, invențiilor, indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, soiurilor de plante, precum și protecției
dreptului de autor şi drepturilor conexe.
În cadrul cursului, specialiștii AGEPI au familiarizat
participanţii cu aspectele teoretice și practice privind
cadrul normativ-legislativ național și internațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală,
informându-i despre mijloacele de asigurare a respectării
drepturilor de proprietate intelectuală și aspectele economice ale proprietății intelectuale.
De asemenea, 15 angajați ai APC au studiat în cadrul
cursurilor de instruire „Protecția proprietății intelectuale”,
organizate de către AGEPI în perioada lunilor iunie-iulie 2016,
obținând calificativul de„Consilier în Proprietate Intelectuală” .

In the period 11-13 May 2016, a brief training
course was organized to improve the knowledge
of the Consumer Protection Agency’s employees,
which aimed to develop the skills of the CPA employees, as investigators of intellectual property
related offences, necessary for the enforcement of
rights in IP objects: trademarks, industrial designs,
inventions, geographical indications, appellations
of origin and traditional specialties guaranteed,
plant varieties, and the protection of copyright
and related rights.
During the course, AGEPI specialists familiarized the
participants with the theoretical and practical aspects
of the national and international normative and legislative framework in the field of protection of intellectual
property objects, informing them about the means of
enforcement of intellectual property rights and the
economic aspects of intellectual property.
Also, 15 APC employees attended the training courses
“Protection of Intellectual Property”, organized by AGEPI
during the months of June-July 2016, obtaining the
qualification of “Counselor in Intellectual Property” .

Seminarul de instruire a jurnaliștilor în domeniul
proprietății intelectuale

Training Seminar on Intellectual Property for
Journalists

În perioada 10-11 iunie 2016, jurnaliști de la instituții
media de prestigiu din Republica Moldova au participat
la seminarul de instruire în domeniul proprietății intelectuale, organizat de AGEPI.
Scopul seminarului pentru jurnaliști a fost consolidarea
competențelor acestora în vederea reflectării și promovării
importanței și rolului obiectelor de proprietate intelectuală
în dezvoltarea economico-socială a țării.

In the period 10-11 June 2016, journalists from prestigious media institutions in the Republic of Moldova participated in the training seminar on intellectual property,
organized by AGEPI.
The aim of the seminar for journalists was to strengthen
their competencies in order to reflect and promote the
importance and role of intellectual property objects in
the economic and social development of the country.
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Specialiștii AGEPI au prezentat, în module distincte,
aspecte teoretice şi practice privind protecția obiectelor
de proprietate intelectuală.
La seminar au participat jurnaliști de la ProTV, Europa Liberă, Unimedia, Radio Moldova, Diez, Expresul
de Ungheni, Observatorul de Nord, Curentul, Tribuna,
Ziarul Național, Jurnal FM, INFOTAG, Deschide.md și
Vocea Basarabiei TV.

AGEPI specialists presented, in separate modules,
theoretical and practical aspects on the protection of
intellectual property objects.
The seminar was attended by journalists from ProTV,
Europa Libera, Unimedia, Radio Moldova, Diez, Expresul
de Ungheni, Observatorul de Nord, Curentul, Tribuna,
Ziarul National, Jurnal FM, INFOTAG, Deschide.md and
Vocea Basarabiei TV.

Seminarul de instruire în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală pentru
pregătirea formatorilor în cadrul instituțiilor publice
cu responsabilități în domeniu

Training Seminar on the Enforcement of Intellectual Property Rights for Training of Trainers
in Public Institutions with Responsibilities in
the Field

La 2 noiembrie 2016, la Chișinău, s-a desfășurat Seminarul
național de instruire pentru autoritățile de aplicare a legii
„Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală”, organizat
de către AGEPI și OMPI, în scopul sporirii competențelor și
cunoștințelor specialiștilor din cadrul instituțiilor și autorităților
publice responsabile de asigurarea respectării DPI, precum
și pregătirea formatorilor în acest domeniu.
La seminar au participat reprezentanți ai Serviciului Vamal,
Inspectoratului General al Poliției, Procuraturii, Agenției pentru
Protecția Consumatorilor, Institutului Național de Justiție,
Consiliului Concurenței, precum și experți din partea OMPI,
ONU, INTERPOL și specialiști ai AGEPI.
În cadrul evenimentului s-au abordat probleme ce țin de
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
la nivel regional și național și dezvoltarea respectului pentru
acest domeniu. De asemenea, experții OMPI au prezentat cele
mai bune practici și instrumente utilizate pentru consolidarea

On November 2, 2016, the National Training Seminar
for Law-Enforcement Authorities “Enforcement of Intellectual Property Rights “, organized by AGEPI and WIPO,
was held in Chisinau in order to increase the skills and
knowledge of specialists in the public institutions and
authorities responsible for the enforcement of IPRs, as
well as training of trainers in the field.
The seminar was attended by representatives of the
Customs Service, General Police Inspectorate, Public
Prosecutor’s Office, Consumer Protection Agency, National
Institute of Justice, Competition Council, as well as experts
from WIPO, UNO, INTERPOL and AGEPI specialists.
During the event there were addressed issues related
to the enforcement of intellectual property rights at
regional and national level and building respect for this
area. WIPO experts also presented the best practices
and tools used to strengthen the institutional capacities
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capacităților instituționale ale instituțiilor și autorităților
naționale vizate, subliniind, totodată, importanța sensibilizării publicului cu privire la rolul şi necesitatea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală.

of the national institutions and authorities concerned,
while stressing the importance of raising public awareness of the role and necessity of respecting intellectual
property rights.

Seminarul subregional pentru reprezentanții sistemului
judecătoresc privind dezvoltarea respectului pentru
proprietatea intelectuală

Sub-regional Seminar for Representatives of the
Judiciary System on Building Respect for Intellectual Property

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 3-4 noiembrie
2016, la Chișinău și a fost organizat de către AGEPI, în
cooperare cu INJ, OMPI, OEB.
La seminarul dedicat reprezentanților judecătoriilor
din Chișinău și din teritoriu, ai Curții Supreme de Justiție,
Curții de Apel Chișinău, Institutului Național al Justiției,
Procuraturii, Serviciului Vamal, Consiliului Concurenței și
Agenției pentru Protecția Consumatorilor, au participat
experți de la OMPI, judecători din România, Belgia, Franța,
Germania, Polonia, Letonia și Lituania.
Scopul evenimentului a fost sporirea cunoștințelor
judecătorilor privind respectarea drepturilor de proprietate

The event took place in the period 3-4 November 2016,
in Chisinau and was organized by AGEPI, in cooperation
with NIJ, WIPO, and EPO.
The seminar dedicated to representatives of the
Chisinau and territorial courts, of the Supreme Court of
Justice, Chisinau Court of Appeal, National Institute of
Justice, Public Prosecutor’s Office, Customs Service, Competition Council and Consumer Protection Agency, was
attended by experts from WIPO, judges from Romania,
Belgium, France, Germany, Poland, Latvia and Lithuania.
The purpose of the event was to increase judges’
knowledge on the enforcement of intellectual property

intelectuală în contextul examinării litigiilor în domeniul
PI și preluarea celor mai bune practici de soluționare a
litigiilor complexe.
Agenda seminarului a cuprins subiecte ce țin de
apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, privind
procedurile și deciziile instanțelor de judecată care vizează contracararea contrafacerii și a pirateriei, inclusiv
aplicarea măsurilor provizorii, probele, căile de atac civile,
procedurile și sancțiunile penale etc.

rights in the context of examination of IP-related disputes
and taking over the best practices of settling complex
litigation.
The agenda of the seminar covered issues related to
the protection of intellectual property rights, on court
procedures and decisions aimed at counteracting counterfeiting and piracy, including the application of interim
measures, evidence, civil appeals, criminal proceedings
and sanctions, etc.

Școala de toamnă pentru judecători și procurori

Autumn School for Judges and Prosecutors

În perioada 14-17 noiembrie, la Vadul lui Vodă, a avut
loc prima ediție a Școlii de toamnă pentru judecători
și procurori cu tematica „Drepturile omului, libertățile
fundamentale și Internetul”, organizată de către Institutul
Național al Justiției și Consiliul Europei.
Evenimentul s-a înscris în cadrul Proiectului comun
al Uniunii Europene și CoE „Consolidarea respectării
drepturilor omului în contextul implementării Agendei
Digitale a Republicii Moldova”.

The first edition of the Autumn School on Human
Rights, Fundamental Freedoms and the Internet for judges
and prosecutors, organized by the National Institute of
Justice and the Council of Europe, took place in Vadul lui
Voda, from 14 to 17 November.
The event was part of the European Union and CoE
Joint Project “Strengthening the Respect for Human
Rights in the Implementation of the Republic of Moldova’s
Digital Agenda”.
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În cadrul primei ediţii a Școlii de toamnă a fost
desfășurată o sesiune specială de instruire sub genericul
„Protecţia dreptului de autor și a mărcilor comerciale”,
cu participarea specialiștilor AGEPI, dedicată protecţiei
drepturilor de proprietate intelectuală.
La eveniment au participat atât experţi europeni, cât
și formatori naţionali, care au prezentat reglementările
legislative naţionale și internaţionale în domeniu, organizând, totodată, unele activităţi în grup și studii de caz.

In the first edition of the Autumn School, a special
training session was held under the title “Protection of
Copyright and Trademarks”, with the participation of
AGEPI specialists, dedicated to the protection of intellectual property rights.
The event was attended by both European experts
and national trainers, who presented the national and
international legislative regulations in the field, organizing
also some group activities and case studies.

Atelier de lucru cu genericul„Aspecte teoretice și practice la
soluționarea litigiilor din domeniul proprietății intelectuale”

Workshop on “Theoretical and Practical Aspects of
the Settlement of Intellectual Property Disputes”

La 6 decembrie 2016, AGEPI, în comun cu INJ, au
organizat un Atelier de lucru cu genericul „Aspecte teoretice și practice la soluționarea litigiilor din domeniul
proprietății intelectuale”.
La lucrările acestuia au participat reprezentanți ai
judecătoriilor din Chișinău și din teritoriu, reprezentanți
ai Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupţie, Procuraturii UTA Găgăuzia, Procuraturilor din mun. Chișinău,
raioanele Căușeni, Briceni, Anenii Noi etc.
Agenda evenimentului a cuprins subiecte ce țin de
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, în special, aspecte practice
privind protecţia mărcilor şi conflictul cu alte drepturi
de PI, rolul titularilor de drepturi în asigurarea respectării

On December 6, 2016, AGEPI, together with NIJ, organized a Workshop on “Theoretical and Practical Aspects of
the Settlement of Intellectual Property Disputes”.
The workshop was attended by representatives of
the Chisinau and territorial courts, representatives of the
Prosecutor General’s Office, Anti-Corruption Prosecutor’s
Office, Public Prosecutor’s Office of ATU Gagauzia, Public
Prosecutor’s Offices in Chisinau municipality, Causeni,
Briceni, Anenii Noi districts, etc..
The agenda of the event included issues related to the
enforcement of intellectual property rights in the Republic
of Moldova, in particular practical aspects of trademark
protection and conflict with other IP rights, the role of
right holders in IPR enforcement, issues related to copy-

de plante”, organizat de AGEPI, în cooperare cu Comisia
de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
La eveniment au participat amelioratori, specialiști ai
CSTSP, producători de semințe, inspectori responsabili
de controlul semincer și reprezentanți ai altor instituții
publice responsabile de crearea, protecția și valorificarea
soiurilor noi de plante.
Scopul mesei rotunde a fost familiarizarea participanților
cu modificările recente intervenite în legislația națională
privind protecția juridică și asigurarea respectării drepturilor
amelioratorilor asupra soiurilor noi de plante, identificarea
problemelor cu care aceștia se confruntă în procesul de
valorificare a materialului semincer al soiurilor noi de
plante și realizarea unui schimb de experiență în domeniu.

by AGEPI, in cooperation with the State Commission for
Variety Testing.
The event was attended by breeders, SCVT specialists,
seed producers, inspectors responsible for seed control
and representatives of other public institutions responsible for the creation, protection and exploitation of new
varieties of plants.
The purpose of the roundtable was to familiarize
participants with the recent amendments made in the
national legislation on legal protection and enforcement
of breeders’ rights in new varieties of plants, identify the
problems they face in the exploitation of the seed material of new varieties of plants and make an exchange of
experience in the field.

Evenimentul s-a încheiat cu o rundă de discuții privind
măsurile de revigorare a activităților tuturor instituțiilor
responsabile în procesul de valorificare a soiurilor noi de
plante în Republica Moldova.
Organizarea mesei rotunde se încadrează în prevederile
Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017 pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății
intelectuale până în anul 2020, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 491 din 11.08.2015.

The event ended with a round of discussions on the
measures to revive the activities of all institutions responsible for the exploitation of new varieties of plants in the
Republic of Moldova.
The organization of the roundtable falls within the
provisions of the Action Plan for 2015-2017 on the implementation of the National Intellectual Property Strategy
until 2020, approved by the Government Decision No.
491 of 11.08.2015.

2.2. Activități de promovare a respectului pentru drepturile de proprietate intelectuală,
realizate pe parcursul anului 2016

2.2. Activities on Promoting the Respect for
Intellectual Property Rights, conducted
during the year 2016

AGEPI, partener al Olimpiadei Republicane de Economie

AGEPI, partner of the Republican Olympiad in Economics

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală acordă
un deosebit interes, dar și sprijin și asistență în promovarea
cunoștințelor din domeniul proprietății intelectuale în
rândul tinerei generații, precum și în stimularea creativității
și spiritului inovativ al elevilor.
În acest sens, AGEPI a participat în calitate de partener
al ediției din 2016 a Olimpiadei Republicane de Economie,
atât al etapei zonale, cât și al celei republicane, în cadrul
căreia aproape 60 de elevi din 9 raioane ale republicii au
concurat pentru un contract gratuit de studii la Academia
de Studii Economice din Moldova.

The State Agency on Intellectual Property provides
a special interest, and also support and assistance in
promoting intellectual property knowledge among the
young generation, as well as in stimulating the creativity
and innovative spirit of the pupils.
In this respect, AGEPI participated as a partner of the
2016 edition of the Republican Olympiad in Economics,
both of the regional and republican stages, where almost
60 pupils from 9 districts of the country competed for
a free contract of studies at the Academy of Economic
Studies of Moldova.

DPI, subiecte legate de protecția dreptului de autor în
Republica Moldova și probleme actuale privind gestiunea
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe:
avizarea, monitorizarea şi supravegherea OGC. Participanții
au discutat și despre identificarea obiectului proprietății
intelectuale și determinarea limitei de protecție.

right protection in the Republic of Moldova and current
issues related to the collective management of economic
copyright and/or related rights: notification, monitoring
and supervision of CMOs. The participants also discussed
about the identification of the intellectual property object
and the determination of the protection limit.

Masa rotundă cu genericul „Aspecte practice privind
funcționarea sistemului național de protecție și valorificare a soiurilor de plante”

Roundtable on “Practical Aspects on the Functioning
of the National System of Protection and Exploitation
of Plant Varieties”

La 15 decembrie 2016, s-a desfășurat masa rotundă
cu genericul „Aspecte practice privind funcționarea
sistemului național de protecție și valorificare a soiurilor

The roundtable on “Practical Aspects on the Functioning
of the National System of Protection and Exploitation of
Plant Varieties” was held on 15 December 2016, organized
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Competiția s-a desfășurat în perioada 22-24 aprilie și a
fost organizată de către Ministerul Educației al Republicii
Moldova, în colaborare cu Junior Achievement Moldova.
Reprezentanții AGEPI au avut un dialog cu profesorii
referitor la posibilitatea includerii noțiunilor de proprietate
intelectuală în curriculumul școlar, inclusiv la disciplina„Economia aplicată”, asigurându-i că Agenția va oferi asistența
necesară în sporirea gradului de informare și perfecționare
al profesorilor în domeniul proprietății intelectuale.

The competition took place on 22-24 April and was
organized by the Ministry of Education of the Republic of
Moldova, in cooperation with Junior Achievement Moldova.
AGEPI representatives had a dialogue with professors on the
possibility of including the intellectual property notions in the
school curriculum, including in the discipline“Applied Economics”, ensuring them that the Agency will render the necessary
assistance in enhancing the level of information and advanced
training of professors in the field of intellectual property.

Concurs pentru elevi cu tema 			
„Turismul și respectarea proprietății intelectuale”

Contest for Pupils on 				
“Tourism and Respect for Intellectual Property”

În vederea cultivării respectului pentru domeniul
proprietății intelectuale, la inițiativa OMPI, AGEPI a lansat,
în perioada 4 iulie – 4 august 2016, Concursul pentru elevi
cu tema „Turismul și respectarea proprietății intelectuale”,
având drept scop promovarea informației din domeniul
proprietății intelectuale, stimularea procesului de creativitate
și inovare a populației, crearea unei imagini digitale, care
să descurajeze turiștii să procure produse contrafăcute
sau piratate și să le promoveze în țările de reședință.
La concurs au participat 12 elevi din republică, care au
prezentat 16 lucrări. Laureatul concursul a primit Trofeul
și Certificatul OMPI, precum și diploma și premiul AGEPI.
La evenimentul de premiere au fost prezenți participanții
la concurs, conducerea și specialiști din cadrul AGEPI,
reprezentanți ai instituțiilor partenere, implicate în
organizarea concursului: Ministerul Educației, Agenția
Turismului și compania „Ritlabs” SRL.

With a view to building respect for intellectual
property, at the initiative of WIPO, AGEPI launched, from
July 4 to August 4, 2016, the Contest for Pupils on “Tourism
and Respect for Intellectual Property”, aiming at promoting
the information in the field of intellectual property,
stimulating the process of creativity and innovation of
the population, creating a digital image that discourages
tourists from acquiring counterfeit or pirated products
and promoting them in their countries of residence.
The contest was attended by 12 pupils from the republic,
who presented 16 works. The winner of the contest was
awarded the WIPO Trophy and Certificate, as well as the
AGEPI diploma and prize. At the awarding event were present the participants in the contest, AGEPI management and
specialists, representatives of partner institutions involved
in the organization of the contest: Ministry of Education,
Tourism Agency and the company “Ritlabs” LLC.

Site-ul www.stoppirateria.md

Website www.stoppirateria.md

Site-ul www.stoppirateria.md, gestionat de AGEPI, a
fost lansat la 26 aprilie 2012, odată cu Campania publică de
sensibilizare a consumatorilor cu genericul „STOP Pirateria
și Contrafacerea!”, și constituie un mijloc de informare a
cetățenilor cu privire la cele mai relevante cazuri de litigii
privind contrafacerea și pirateria.
În 2016, acesta a înregistrat 12238 de accesări, inclusiv
4331 de vizitatori unici, oferind informaţii pertinente despre
cazurile de încălcare a DPI şi activităţile desfăşurate de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asigurării respectării
drepturilor de PI în vederea combaterii acestui flagel.

The website www.stoppirateria.md, managed by
AGEPI, was launched on 26 April 2012, together with
the Public Consumer Awareness Campaign “STOP Piracy and Counterfeiting!”, and is a means of informing
citizens about the most relevant cases of counterfeiting
and piracy litigation.
During the year 2016, it registered 12,238 hits,
including 4,331 unique visitors, providing relevant
information on IPR infringement cases and activities of
public authorities with responsibilities for the enforcement of IP rights to combat this scourge.

Colaborarea cu alte organizaţii
naționale și internaționale,
societăți și asociații de profil
Cooperation with Other National and
International Core Organizations,
Societies and Associations
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În scopul asigurării informaţionale şi susţinerii tehnice
şi financiare a autorităţilor publice implicate în asigurarea
drepturilor de proprietate intelectuală, Observatorul
colaborează cu organizaţiile necomerciale, titularii de
drepturi, partenerii externi, alte instituţii care contribuie
la implementarea politicii în domeniul asigurării respectării DPI, facilitând totodată interacțiunea și comunicarea
continuă dintre acestea.

In order to provide information and technical and
financial support to public authorities involved in the
enforcement of intellectual property rights, the Observatory cooperates with non-commercial organizations, right
holders, external partners, other institutions contributing
to the implementation of IPR enforcement policy, while
facilitating the continuous communication and interaction between them.

AGEPI – Uniunea Europeană

AGEPI – European Union

În perioada noiembrie 2010 – aprilie 2012, în Republica Moldova a fost implementat cu succes un proiect
Twinning în domeniul proprietății intelectuale, care a
avut drept obiectiv principal consolidarea capacităților
instituționale ale sistemului de PI din Republica Moldova, îmbunătățirea colaborării dintre instituțiile statului,
responsabile de protecția și respectarea drepturilor de
PI, dar și identificarea deficiențelor și provocărilor cu care
se confruntă sistemul de PI la etapa actuală.
Pentru asigurarea sustenabilității și continuității rezultatelor proiectului Twinning, AGEPI a propus implementarea
unui nou proiect în domeniul PI, susținut de UE.
Astfel, la 10 noiembrie 2016, a fost semnat contractul
privind implementarea Proiectului de asistență tehnică
„Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală” (EuropeAid/137467/DH/SER/
MD). Acesta este finanțat de UE și este implementat de
un consorțiu format din companiile Archidata Srl (Italia),
European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies
in Europe S.A. (Belgia), are o durată de 24 de luni și va fi
finalizat în luna noiembrie 2018.
Obiectivul general – îmbunătățirea modului de
aplicare a cadrului legal și de reglementare în domeniul
protecției și asigurării respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova.
Proiectul vizează, în special, consolidarea comunicării și schimburilor de informații între instituțiile cu
responsabilități în domeniul protecției și respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, crearea unui mediu
favorabil pentru asigurarea respectării drepturilor de PI
și îmbunătățirea sistemului de protecție și valorificare a
indicațiilor geografice în Republica Moldova.
Acesta este structurat pe 6 componente:
1. Programul de schimbare culturală a proprietăţii intelectuale;
2. Dezvoltarea unei aplicaţii performante pentru comunicarea eficientă și rapidă între instituțiile guvernamentale, implicate în protecția și respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală;
3. Achiziționarea echipamentelor hardware;
4. Acceptarea și validarea sistemului IT;
5. Instruirea în utilizarea sistemului IT;
6. Indicații geografice.
Beneficiar principal al proiectului este Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, iar partenerii cobeneficiari sunt
Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura,
Serviciul Vamal, Agenția pentru Protecția Consumatorilor

A Twinning project in the field of intellectual property
was successfully implemented during the period November 2010 – April 2012, in the Republic of Moldova, whose
main objective was to strengthen institutional capacities
of the IP system in the Republic of Moldova, to improve
cooperation between the state institutions responsible
for the protection and enforcement of IP rights, and also
identify the shortcomings and challenges faced by the
IP system at the current stage.
With a view to ensuring sustainability and continuity of the Twinning project results, AGEPI proposed the
implementation of a new EU-supported IP project.
Thus, on 10 November 2016, the contract on the
implementation of the Technical Assistance Project
“Support to Enforcement of Intellectual Property Rights”
(EuropeAid/137467/DH/SER/MD) was signed. It is funded
by the EU and is implemented by a consortium formed
of the companies Archidata Srl (Italy), European Profiles
S.A. (Greece) and Business and Strategies in Europe S.A.
(Belgium), with a length of 24 months and will be completed in November 2018.
Overall objective – Improving the mode of application of the legal and regulatory framework in the field
of protection and enforcement of intellectual property
rights in the Republic of Moldova.
The project aims, in particular, to strengthen the communication and exchange of information between the
institutions with responsibilities in the field of protection
and enforcement of intellectual property rights, to create a favorable environment for the enforcement of IP
rights, and to improve the system of protection and use
of geographical indications in the Republic of Moldova.
It is structured on 6 components:
1. Program of cultural change of intellectual property;
2. Development of a powerful application for efficient
and rapid communication between governmental
institutions, involved in the protection and enforcement of intellectual property rights;
3. Acquisition of hardware equipment;
4. Acceptance and validation of the IT system;
5. Training in using the IT system;
6. Geographical indications.
The main beneficiary of the project is the State Agency
on Intellectual Property, and the co-beneficiary partners
are the Ministry of Justice, Ministry of Internal Affairs, Public
Prosecutor’s Office, Customs Service, Consumer Protection
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și alte instituții cu responsabilități în domeniul asigurării
respectării DPI. Având în vedere domeniul de aplicare a
proiectului, la realizarea activităților de proiect vor fi atrase
și alte organizați guvernamentale și nonguvernamentale
din Republica Moldova, implicate în procesul de asigurare,
utilizare și valorificare a drepturilor de PI.
La final, sunt preconizate rezultate concrete pe trei
direcții de interes prioritar pentru sistemul de PI, și anume:
99 îmbunătățirea comunicării și coordonării interinstituționale
între autoritățile cu responsabilități în asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală din
Republica Moldova și dezvoltarea unui sistem informatic, care ar facilita schimburile de date și informații
între autoritățile vizate;
99 creșterea nivelului de cunoaștere a acestei sfere de
activitate prin implementarea unui program de schimbare culturală în domeniul PI, care implică informarea,
educarea și sensibilizarea persoanelor interesate și a
societății per ansamblu, prin realizarea unei schimbări
de percepție a domeniului proprietății intelectuale în
Republica Moldova;
99 consolidarea sistemului de protecție și valorificare a
indicațiilor geografice, identificarea și promovarea
produselor cu origine și calitate determinate.

Agency and other institutions with responsibilities in the
field of IPR enforcement. Taking into account the scope of
the project, other governmental and non-governmental
organizations from the Republic of Moldova, involved in
the enforcement, use and exploitation on IP rights, will
be attracted to the realization of project activities.
Finally, concrete results are expected on three priority
areas of interest for the IP system, namely:
99 improving the interinstitutional communication and
coordination between the authorities responsible for
the enforcement of intellectual property rights in the
Republic of Moldova and developing an IT system that
would facilitate the exchange of data and information
between the authorities concerned;
99 increasing the level of knowledge of this sphere
of activity by implementing a program of cultural
change in the field of IP, which involves informing,
educating and sensitizing the interested persons
and the society as a whole by making a change of
perception of the field of intellectual property in
the Republic of Moldova;
99 strengthening the system of protection and use of
geographical indications, identifying and promoting
products of determined origin and quality.

nivelul de dezvoltare, diferențele în tradițiile juridice
și posibilele abuzuri în procedura de protecție a
drepturilor de PI, ținând cont de interesele societății
și prioritățile statelor membre;
99 experiențele OMPI în consolidarea capacităților și sprijinul oferit pentru formarea profesională a persoanelor
angajate în instituțiile responsabile de domeniul PI
din statele membre.

development, differences in legal traditions and
possible abuses in the IP protection procedure,
taking into account the interests of society and
the priorities of the Member States;
9 9 WIPO experiences in capacity building and
support for the professional training of persons
employed in the IP responsible institutions in
the Member States.

AGEPI – Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale

AGEPI – World Intellectual Property Organization

¾¾ În perioada 5-7 septembrie 2016, specialiștii AGEPI
au participat la cea de-a 11-a Sesiune a Comitetului
consultativ pentru respectarea drepturilor de PI, organizată de către Organizația Mondială a Proprietății
Intelectuale, care s-a desfășurat la Geneva, Elveția.
Comitetul are un rol important în crearea unei platforme
eficiente de comunicare, pentru asigurarea schimbului de
experiență și cele mai bune practici de educare a societății
în privința pericolului pe care îl comportă faptele de
contrafacere și piraterie și despre necesitatea prevenirii
și combaterii acestor flageluri.
Totodată, Comitetul oferă posibilitatea unui schimb
semnificativ de informații referitoare la experiențele
naționale în ceea ce privește asistența legislativă a OMPI,
favorizând discuții fructuoase pe marginea unor subiecte
importante, precum:
99 experiențele naționale referitoare la activitățile de sensibilizare și campaniile strategice ca mijloc de educare a
respectului pentru protecția drepturilor de PI în rândul
publicului, în special al tineretului, în conformitate cu
prioritățile statelor membre din sfera educațională ș.a.;
99 experiențele naționale de utilizare a mecanismelor
instituționale de punere în aplicare a politicii naționale
și stabilirea unor regimuri de protecție a DPI, inclusiv
mecanismele de abordare echilibrată, integră și eficientă în soluționarea litigiilor privind drepturile de PI;
99 experiențele naționale privind asistența OMPI în
pregătirea proiectelor de legi naționale în domeniul
protecției drepturilor, care să reflecte flexibilitatea,

¾¾ In the period 5-7 September 2016, AGEPI specialists participated in the 11th Session of the Advisory
Committee on Enforcement of IP Rights, organized
by the World Intellectual Property Organization, held
in Geneva, Switzerland.
The Committee has an important role to play in
creating an effective communication platform to ensure the exchange of experience and best practices
in educating society on the perils of counterfeiting
and piracy, and on the need to prevent and combat
these scourges.
At the same time, the Committee offers the
possibility of a significant exchange of information
on national experiences with WIPO legislative assistance, fostering fruitful discussions on important
topics such as:
99 national experiences related to strategic awarenessraising activities and campaigns as a means of
educating the public and especially young people
to respect IP rights, in line with Member States’
educational priorities;
99 national experiences of using institutional mechanisms
to implement the national policy and establishing
IP rights protection regimes, including balanced,
integrated and effective IP right-related dispute
resolution mechanisms;
99 national experiences of WIPO assistance in the
preparation of draft national laws on the protection of rights, reflecting the flexibility, level of

¾¾ În perioada 15-17 februarie, expertul extern al OMPI,
Gift Huggins Sibanda a efectuat o vizită de studiu la
Chișinău pentru documentarea și evaluarea implementării în Republica Moldova a Proiectului OMPI
„Perfecționarea capacităților instituționale și de utilizare
a proprietății intelectuale la nivel național, subregional și
regional”, din Agenda pentru Dezvoltare nr. DA_10_05,
prin intermediul căruia țara noastră a beneficiat de
asistența Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale în elaborarea Strategiei naționale în domeniul
proprietății intelectuale până în anul 2020.
În cadrul acestei vizite, expertul OMPI a avut o întrevedere cu membrii Observatorului respectării drepturilor de
proprietate intelectuală: AGEPI, Serviciul Vamal, Inspectoratul
General al Poliției și Procuratură, fiind discutate subiecte
ce țin de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, prevenirea și contracararea
infracțiunilor în domeniul PI, problemele și provocările cu
care se confruntă autoritățile, dar și societatea la etapa
actuală și rolul Strategiei naționale în domeniul proprietății
intelectuale în consolidarea sistemului de respectare a
drepturilor de PI.
La finele misiunii, Gift Huggins Sibanda și-a exprimat
satisfacția vizavi de modul în care Republica Moldova,
și în particular AGEPI, gestionează sistemul de protecție
a proprietății intelectuale și a recomandat autorităților
naționale să promoveze și în continuare reformele în domeniu, astfel încât proprietatea intelectuală să servească
dezvoltării economice a țării.

¾ ¾ In the period 15-17 February, WIPO’s external
expert, Gift Huggins Sibanda paid a study visit to
Chisinau to document and evaluate the implementation in the Republic of Moldova of the WIPO
Project “Improvement of National, Sub-Regional
and Regional IP Institutional and User Capacity”,
from the Development Agenda Project DA_10_05,
through which our country has been assisted by
the World Intellectual Property Organization in
developing the National Intellectual Property
Strategy until 2020.
During this visit, the WIPO expert had a meeting
with members of the Observatory on Enforcement of
Intellectual Property Rights: AGEPI, Customs Service,
General Police Inspectorate and Public Prosecutor’s
Office, being discussed issues related to the enforcement of intellectual property rights in the Republic of
Moldova, prevention and counteraction of IP infringements, problems and challenges faced by authorities
and also society at the current stage, and the role of the
National Intellectual Property Strategy in strengthening
the IP rights enforcement system.
At the end of the mission, Gift Huggins Sibanda
expressed satisfaction with the way the Republic of Moldova, and in particular AGEPI, manages the intellectual
property protection system and recommended to the
national authorities to further promote reforms in the
field so that intellectual property may serve the country’s
economic development.
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AGEPI – Ministerul Educației al Republicii Moldova

AGEPI – Ministry of Education of the Republic of Moldova

AGEPI – Camera Înregistrării de Stat a Republicii
Moldova

AGEPI – State Registration Chamber of the Republic
of Moldova

La 27 aprilie 2016, între AGEPI și Ministerul Educaţiei al
Republicii Moldova a fost semnat un Acord de colaborare
în vederea promovării cunoștințelor în domeniul proprietăţii intelectuale în cadrul instituţiilor de învăţământ din
Republica Moldova şi sensibilizării tinerei generaţii asupra
fenomenelor contrafacerii şi pirateriei.
Odată cu semnarea Acordului, pentru realizarea dezideratelor asumate, a fost creat un Grup de lucru comun,
care a asigurat realizarea următoarelor acțiuni prioritare:
99 a inițiat măsurile necesare pentru includerea cursului
„Introducere în proprietatea intelectuală” în lista cursurilor opţionale recomandate de Ministerul Educaţiei,
publicată pe site-ul oficial www.edu.gov.md;
99 a elaborat și promovat spre aprobare la Consiliul
Național pentru Curriculum proiectul curriculumului
pentru cursul opţional de instruire a elevilor în domeniul
proprietăţii intelectuale „Introducere în proprietatea
intelectuală” (clasele a X-XII-a);
99 a elaborat Planul de acțiuni și Planul de comunicare
ale campaniei de sensibilizare cu privire la impactul
negativ al pirateriei şi contrafacerii asupra dezvoltării
economice și culturale a ţării, precum şi a sănătăţii
populaţiei, care se va desfășura în anul 2017 și va
cuprinde liceele din diferite regiuni ale țării.
Pentru perioada imediat următoare, se prevede
elaborarea şi editarea materialelor didactice (manuale,
ghiduri) ce ţin de domeniul proprietăţii intelectuale,
pentru cursul de instruire inclus în planurile de studii.
Semnarea Acordului a permis introducerea unei
noi discipline în programa școlară, care se va referi
la cunoașterea domeniului proprietății intelectuale
în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica
Moldova și întreprinderea acțiunilor de sensibilizare
a tinerei generații asupra fenomenelor contrafacerii
și pirateriei.

On April 27, 2016, a Cooperation Agreement was signed
between the AGEPI and the Ministry of Education of the
Republic of Moldova to promote knowledge in the field of
intellectual property in the educational institutions of the
Republic of Moldova and to raise awareness of the young
generation about the phenomena of counterfeiting and piracy.
With the signing of the Agreement, a Joint Working
Group was set up to achieve the desired goals, which
ensured the realization of the following priority actions:
99 initiated the necessary steps to include the course “Introduction to Intellectual Property” in the list of optional
courses recommended by the Ministry of Education,
published on the official website www.edu.gov.md;
99 developed and promoted for approval of the National Curriculum Council the draft curriculum for
the optional training course in intellectual property
for pupils “Introduction to Intellectual Property”
(grades X-XII);
99 developed the Action Plan and the Communication
Plan of the Awareness Campaign on the Negative
Impact of Piracy and Counterfeiting on Country’s
Economic and Cultural Development and Population’s
Health, to be held in 2017 and will cover lyceums from
different regions of the country.
For the next period, it is foreseen to develop and
publish the didactic materials (manuals, guides) related
to the field of intellectual property, for the training course
included in the study plans.
The signing of the Agreement allowed for the introduction of a new discipline in the school program, which will
refer to the knowledge of the intellectual property field in
the educational institutions of the Republic of Moldova
and the undertaking of actions to raise awareness of the
young generation on the phenomena of counterfeiting
and piracy.

La 7 octombrie 2016, Directorul General al AGEPI a
avut o întrevedere cu reprezentanții Camerei Înregistrării
de Stat.
Scopul întrevederii a fost stabilirea unei platforme
eficiente de cooperare între instituţii în vederea promovării
în rândul agenților economici a informației cu referire la
protecția proprietății intelectuale. În acest sens, au fost
identificate mai multe posibilități, cum ar fi amplasarea pe
pagina web a CIS a unui banner informativ privind înregistrarea mărcii și altor obiecte de proprietate intelectuală,
includerea pliantelor publicitare, elaborate de AGEPI, în
setul informativ recepționat de către agentul economic
după înregistrarea întreprinderii la CIS.

On October 7, 2016, AGEPI Director General had a
meeting with the representatives of the State Registration Chamber.
The purpose of the meeting was to set up an efficient
cooperation platform between the institutions to promote
information on intellectual property protection among
economic agents. In this respect, several possibilities have
been identified, such as placement on the web page of the
State Registration Chamber of an information banner on the
registration of trademark and other intellectual property
objects, inclusion of advertising leaflets, elaborated by AGEPI,
in the informative set received by the economic agent after
the registration of the enterprise with the SRC.

AGEPI – Camera de Comerț și Industrie a Republicii
Moldova

AGEPI – Chamber of Commerce and Industry of the
Republic of Moldova

La 29 septembrie 2016, Directorul General al AGEPI a
avut o întrevedere cu Președintele Camerei de Comerț și
Industrie. Oficialii au discutat despre colaborarea dintre cele
două instituții, printre subiectele abordate fiind organizarea
în comun a activităților de instruire a agenților economici
în domeniul proprietății intelectuale; stabilirea unui parteneriat de promovare a serviciilor oferite de către AGEPI și
CCI; participarea AGEPI la expoziția națională „Fabricat în
Moldova 2017”; îmbunătățirea conceptului de organizare
și promovare a concursului „Marca Comercială a anului”,
precum și atragerea AGEPI în activitățile desfășurate de
CCI în cadrul Rețelei Europene a Întreprinderilor (European
Entreprise Network) și Programului COSME al UE.
În anul 2016, AGEPI și CCI au desfășurat o amplă campanie de informare și instruire a agenților economici în
domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală,
în special a mărcilor, desenelor și modelelor industriale,
în cadrul căreia aceștia au fost familiarizați cu măsurile
de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Astfel, pe parcursul lunilor martie-iunie, AGEPI,
în comun cu filialele CCI a RM din teritoriu (Bălți, Edineț,
Soroca, Ungheni, Orhei, Hîncești, Cahul, Rîbnița, Tighina,

On September 29, 2016, AGEPI Director General
had a meeting with the President of the Chamber of
Commerce and Industry. The officials discussed about
the cooperation between the two institutions, among
the discussed issues being the joint organization of the
training of economic agents in the field of intellectual
property; establishment of a partnership to promote
the services provided by AGEPI and CCI; participation
of AGEPI in the national exhibition “Made in Moldova
2017”; improvement of the concept of organizing and
promoting the contest “Trademark of the Year”, and attraction of AGEPI into the activities conducted by CCI in
the framework of the European Enterprise Network and
the EU COSME Program.
In 2016, AGEPI and CCI conducted a broad information
and training campaign for economic agents in the field
of protection of intellectual property objects, in particular
industrial designs and trademarks, in which they were
familiarized with the measures for the enforcement of
intellectual property rights. Thus, during the months of
March and June, AGEPI, together with RM CCI branches in
the territory (Balti, Edinet, Soroca, Ungheni, Orhei, Hincesti,
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UTA Găgăuzia), a organizat 10 seminare, în cadrul cărora
au fost școlarizați peste 200 de agenți economici din
diverse domenii de activitate.
De menționat că în anul 2012, AGEPI și CCI au semnat
un Acord de colaborare în domeniul promovării și protecției
juridice a obiectelor de proprietate industrială, reușind
să realizeze o serie de activități concrete, orientate spre
susținerea activității antreprenoriale în Republica Moldova.

Cahul, Ribnita, Tighina, and ATU Gagauzia), organized 10
seminars, in which more than 200 economic agents from
different fields of activity were trained.
It is worth mentioning that in 2012, AGEPI and CCI signed
a Cooperation Agreement in the field of legal protection and
promotion of industrial property objects, managing to carry
out a series of concrete activities aimed at supporting the
entrepreneurial activity in the Republic of Moldova.

AGEPI – mandatarii autorizați

AGEPI – authorized attorneys

În contextul, în care interesul față de proprietatea
intelectuală este în continuă creştere, un rol important
în sistemul naţional de proprietate intelectuală le revine
mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală.
Astfel, la 5 aprilie 2016, a fost convocată adunarea
mandatarilor autorizaţi din Republica Moldova, în cadrul
căreia au fost prezentate şi puse în discuţie mai multe
subiecte de interes sporit, precum:
99 unele date statistice referitoare la activitatea mandatarilor autorizaţi pe parcursul anului 2015;
99 buna gestiune a social media și implicarea cât
mai activă pe acest segment a mandatarilor
autorizați pentru a stabili o comunicare eficientă
cu clienţii-solicitanţi;
99 depunerea spre înregistrare a mărcilor internaţionale
cu desemnarea Uniunii Europene;
99 reprezentarea în domeniul proprietăţii intelectuale şi
cerinţele referitoare la perfectarea procurii;
99 utilizarea Serviciului Electronic e-agepi;
99 implementarea Acordului de validare a brevetelor
europene în Republica Moldova.
Anual, AGEPI organizează concursul „Cel mai activ
mandatar în proprietate intelectuală al anului”, în scopul
evidențierii aportului pe care îl aduc mandatarii autorizați
în promovarea sistemului național de PI. Rezultatele concursului au fost anunțate la 26 aprilie, în cadrul ședinței
festive dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale,
Trofeul AGEPI „Cel mai activ mandatar autorizat al anului
2015” fiind înmânat lui Iulian Iorga, care a depus cele mai
multe cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate
industrială.

In the context in which the interest in intellectual
property is constantly increasing, an important role in
the national intellectual property system lies with the
intellectual property attorneys.
Thus, on April 5, 2016, the meeting of the authorized
attorneys from the Republic of Moldova was convened,
during which several topics of increased interest were
presented and discussed, such as:
99 some statistical data relating to the work of authorized
attorneys during 2015;
99 good management of social media and the most active
involvement of authorized attorneys in this segment
in order to establish an efficient communication with
the customers-applicants;
99 filing for registration of international trademarks with
designation of the European Union;
99 representation in the field of intellectual property and
the requirements for drawing up the power of attorney;
99 use of the Electronic Service e-agepi;
99 implementation of the Agreement on Validation of
European Patents in the Republic of Moldova.
Annually, AGEPI organizes the contest “Most Active
Intellectual Property Attorney of the Year”, to highlight
the contribution made by authorized attorneys to the
promotion of the national IP system. The results of the
contest were announced on April 26, in the framework
of the festive meeting dedicated to the World Intellectual
Property Day, the AGEPI Trophy “Most Active Authorized
Attorney of 2015” being handed to Iulian Iorga, who filed
the most applications for the registration of industrial
property objects.
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Cu scopul de a identifica măsurile concrete ce urmează a fi întreprinse pentru a impulsiona activitatea de
reprezentare a solicitanților în fața autorităților naționale
cu responsabilități în domeniul asigurării respectării DPI,
AGEPI a organizat, la 4 august 2016, o întrunire a celor
mai activi exponenți ai Asociației obştești a mandatarilor
autorizaţi în domeniul proprietăţii industriale din Republica Moldova. În cadrul acesteia s-au discutat mai multe
probleme cu care se confruntă în activitatea sa de zi cu zi
mandatarii autorizați în procesul de depunere a cererilor
de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală.
Un alt subiect important abordat a fost cel legat de
elaborarea unui Cod de etică şi conduită al mandatarilor
autorizaţi din Republica Moldova şi a unui mecanism de
implementare a acestuia, preluând în acest sens experiența
multor țări din lume, inclusiv din UE (Germania, România,
Australia, Federaţia Rusă etc.). Prin punerea în aplicare a
codului respectiv se urmărește consolidarea instituţiei
mandatarilor autorizaţi, creșterea nivelului de profesi-

In order to identify the concrete steps to be taken
to boost the activity of representing applicants before
the national authorities with responsibilities in the
IPR enforcement field, AGEPI organized, on August 4,
2016, a meeting of the most active exponents of the
Public Association of Authorized Industrial Property
Attorneys of the Republic of Moldova. Several problems
faced by authorized attorneys in their daily activity in
the process of filing applications for the registration
of intellectual property objects were discussed in the
framework thereof.
Another important issue addressed was the elaboration of a Code of Ethics and Conduct of the authorized
attorneys of the Republic of Moldova and a mechanism
for its implementation, taking into account the experience of many countries in the world, including in the EU
(Germany, Romania, Australia, Russian Federation, etc.).
The implementation of this code aims at strengthening
the institution of authorized attorneys, increasing their

onalism al acestora, stabilirea principiilor generale de
conduită ale mandatarilor autorizaţi în relațiile cu clienții,
cu autoritățile naționale și internaționale, cu organizațiile
neguvernamentale, cu alţi mandatari autorizaţi, cu
publicul și, în general, cu orice persoană cu care acesta
are raporturi sociale și profesionale. Totodată, normele
codului deontologic vor garanta îndeplinirea de către
mandatarul autorizat a misiunii sale profesionale, care
trebuie să fie bazate pe competenţă, cinste şi moralitate,
astfel încât să asigure o asistenţă competentă şi calificată
persoanelor interesate de servicii și consiliere în domeniul
proprietății intelectuale.

professionalism, establishing the general principles
of conduct of authorized attorneys in relations with
customers, national and international authorities, nongovernmental organizations, other authorized attorneys,
the public and, in general, any person with whom he/
she has social and professional relationships. At the
same time, the rules of the deontological code will
ensure that the authorized attorney fulfills his professional mission, which must be based on competence,
honesty and morality, so as to provide competent and
qualified assistance to persons interested in intellectual
property services and counseling.

AGEPI - titularii de drepturi

AGEPI – Right Holders

La 17 octombrie 2016, Directorul General al AGEPI a
avut o întrevedere cu reprezentantul Business Software
Alliance în Moldova, în cadrul căreia s-a discutat despre
asigurarea respectării dreptului de autor în Republica
Moldova, în special asupra programelor software.
De asemenea, au fost abordate probleme ce țin de
modalitățile de asigurare a protecției dreptului de autor,
cum ar fi: metode de depistare a programelor pentru

On October 17, 2016, AGEPI Director General had a
meeting with the Business Software Alliance representative in Moldova, where they discussed about copyright
enforcement in the Republic of Moldova, in particular on
software programs.
Issues related to the ways of ensuring copyright
protection have also been addressed, such as: methods
of detecting counterfeit and unlicensed computer
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calculator contrafăcute şi nelicenţiate și investigare
a acestor cazuri, cooperarea cu autoritățile publice,
aspecte de securitate, aspecte legate de dovada
licențierii, aspecte juridice și metode de control al
legalității utilizării produselor software etc.
AGEPI depune eforturi consistente pentru a sensibiliza tânăra generație vizavi de fenomenele contrafacerii
și pirateriei, reprezentantul Business Software Alliance
fiind asigurat că, în cadrul cursului opțional ce urmează
a fi introdus în licee cu referire la domeniul proprietății
intelectuale, se va pune accent pe promovarea programelor software licenţiate.

programs and investigating these cases, cooperation
with public authorities, aspects of security, aspects
related to proof of licensing, legal aspects and methods
of controlling the lawfulness of the use of software
products, etc.
AGEPI is working hard to raise awareness among
younger generations of the counterfeiting and piracy
phenomena, the Business Software Alliance representative being assured that in the optional course to be
introduced in lyceums with reference to the field of intellectual property emphasis will be placed on promoting
licensed software programs.

Activitatea Centrului de notificare
şi informare al OMC privind
implementarea Acordului TRIPs
Activity of the WTO Notification
and Information Center on the
Implementation of the TRIPs Agreement
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În scopul asigurării principiului transparenței promovat
de către Organizația Mondială a Comerțului în reglementarea comerțului, conform Articolului 63 al Acordului TRIPs,
și întru realizarea angajamentelor asumate în calitate de
Centru de notificare şi informare al OMC privind aspectele
drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ
(Hotărârea Guvernului nr. 560 din 01.08.2012), AGEPI
notifică anual, până la 1 februarie, Ministerul Economiei
privind modificările operate în actele legislative ce țin de
măsurile care pot influența comerțul cu bunuri și servicii.
Astfel, în perioada de referință, au fost adoptate:
¾¾ Legea nr. 97 din 13.05.2016 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 66 din 27.03.2008 privind
protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.
Amendamentele au fost elaborate în comun de către
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii
Moldova și AGEPI, întru executarea Planului Naţional de
Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere
RM-UE în perioada 2014-2016, asigurându-se în acest fel:
• simplificarea procedurii de dobândire și menținere
a dreptului de utilizare a indicațiilor geografice și
denumirilor de origine, de înregistrare a specialităţilor tradiţionale garantate și excluderea obligativității
reînnoirii periodice a acestui drept;
• oferirea posibilității de valorificare a indicațiilor geografice protejate, denumirilor geografice protejate,
specialităților tradiționale garantate producătorilor
și facilitarea căilor de utilizare a acestor desemnări,
urmare conferirii dreptului de a depune cererea de
înregistrare și de a obține înregistrarea obiectelor de
proprietate industrială menționate autorităților desemnate în conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea
nr. 66 din 27.03.2008;
• simplificarea procedurii de modificare a caietului
de sarcini pentru o indicație geografică protejată, denumire de origine protejată, specialitate
tradițională garantată, în funcție de tipul modificărilor operate.
¾¾ Legea nr. 212 din 29.07.2016 pentru modificarea
și completarea Legii nr.139 din 02.07.2010 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe.
Amendamentele au fost realizate în scopul implementării art. 286 alin. (2) din Acordul de Asociere RM-UE
și au vizat transpunerea unor prevederi ale Directivei
2006/116/CE din 12.12.2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe,
completând prevederile privind termenele de protecţie
a dreptului de autor şi a drepturilor conexe cu norme ce
țin de protecţia operelor muzicale create în coautorat şi
de posibilitatea interpreţilor de a rezilia contractele de
transmitere a drepturilor lor cu producătorul de fonograme
la expirarea termenului de protecţie.
Totodată, în perioada de raportare, au fost adoptate
următoarele acte normative secundare în domeniul
proprietății intelectuale:

In order to ensure the transparency principle promoted
by the World Trade Organization in trade regulation, in
accordance with Article 63 of the TRIPs Agreement, and
to fulfill the commitments undertaken as a WTO Notification and Information Center on trade-related aspects of
intellectual property rights (Government Decision No. 560
of 01.08.2012), AGEPI notifies annually, by 1 February, the
Ministry of Economy on the amendments made in the
legislative acts related to the measures that may affect
the trade of goods and services.
Thus, during the reference period, the following were adopted:
¾¾ Law No. 97 of 13.05.2016 on Amendments and
Supplements to Law No. 66 of 27.03.2008 on the
Protection of Geographical Indications, Appellations
of Origin and Traditional Specialties Guaranteed.
The amendments were drafted jointly by the Ministry
of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova and AGEPI in order to execute the National Action
Plan on the Implementation of the RM-EU Association
Agreement in 2014-2016, ensuring in this way:
• the simplification of the procedure for acquisition
and maintenance of the right to use geographical
indications and appellations of origin, for registration
of traditional specialties guaranteed and exclusion of
the obligation to periodically renew this right;
• the possibility to exploit the protected geographical indications, protected appellations of origin,
traditional specialties guaranteed to producers
and facilitation of the use of such designations as
a result of the right to file an application for registration and to obtain the registration of industrial
property objects mentioned by the designated
authorities in accordance with Art. 34(1) of Law
No. 66 of 27.03.2008;
• the simplification of the procedure for modification
of the specification for a protected geographical
indication, protected appellation of origin, traditional specialty guaranteed, depending on the type
of modifications made.
¾¾ Law No. 212 of 29.07.2016 on Amendments and
Supplements to Law No. 139 of 02.07.2010 on
Copyright and Related Rights.
The amendments were made for the implementation of Art. 286(2) of the RM-EU Association Agreement
and aimed to transpose certain provisions of Directive
2006/116/EC of 12.12.2006 on the term of protection
of copyright and certain related rights, completing the
provisions on the term of protection of copyright and
related rights with rules on the protection of musical
works created in co-authorship and the possibility for
performers to terminate the contracts for the transfer of
their rights with the phonogram producer upon expiration of the term of protection.
At the same time, during the reporting period, the
following secondary normative acts in the field of intellectual property were adopted:
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¾¾ Hotărârea Guvernului nr. 805 din 28.06.2016 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea
brevetării în străinătate a invenţiilor şi a soiurilor
de plante create în Republica Moldova, având drept
scop susținerea financiară a capacităților de inovare
ale instituţiilor de cercetare/dezvoltare, ale centrelor
universitare şi întreprinderilor mici și mijlocii;
¾¾ Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 22.09.2016 cu
privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 774 din
13.08.1997, prin care au fost aprobate Nomenclatorul
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale și tarifele
aferente acestora, precum și condițiile de acordare
a reducerilor și scutirilor la achitarea tarifelor pentru
diferite categorii de persoane fizice și juridice.

¾¾ Government Decision No. 805 of 28.06.2016 on the
approval of the Regulation on Support for Patenting
Abroad of Inventions and Plant Varieties created
in the Republic of Moldova, aimed at financially
supporting the innovation capacities of research &
development institutions, university centers and small
and medium-sized enterprises;
¾¾ Government Decision No. 1072 of 22.09.2016 on the
amendment of the Government Decision No. 774 of
13.08.1997, by which were approved the Classified
List of Services with Legal Significance in the Field of
Protection of Intellectual Property Objects and the
related tariffs, as well as the conditions for granting
reductions and exemptions for the payment of tariffs
for different categories of natural and legal persons.

Implicarea titularilor de drepturi în
combaterea contrafacerii
Involvement of Right Holders in
Combating Counterfeiting
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Un rol deosebit de important în asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală le revine titularilor
acestor drepturi, legislaţia oferindu-le mijloace de drept
administrativ, de drept civil şi de drept penal în vederea
apărării drepturilor de proprietate intelectuală încălcate.
Litigiile privind încetarea faptelor care aduc atingere
drepturilor de proprietate intelectuală, în special dreptului
asupra mărcii, precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin
folosirea neautorizată a drepturilor de proprietate intelectuală se soluţionează de către instanţele judecătoreşti de
drept comun în conformitate cu dispoziţiile Codului de
procedură civilă şi legilor speciale din domeniul protecţiei PI.
În cele ce urmează, sunt prezentate unele exemple
de acţiuni civile soluţionate de către instanţele naţionale.

An important role in ensuring the enforcement of
intellectual property rights lies with the holders of these
rights, the legislation providing them with administrative,
civil and criminal law means in order to protect the intellectual property rights infringed.
Disputes concerning the cessation of acts infringing
the intellectual property rights, in particular trademark
right, as well as recovery of damages caused by unauthorized use of intellectual property rights shall be settled by
the ordinary courts in accordance with the provisions of
the Code of Civil Procedure and the special intellectual
property protection laws.
Below there are some examples of civil actions settled
by the national courts.

Cauza civilă „The Soremartec” SA versus SC „R.O.RAFAELO”
SRL, privind repararea prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcilor RAFFAELLO și

Civil case “The Soremartec” SA versus SC “R.O.RAFAELO”
SRL, on recovery of damages caused by the illegal
use of trademarks RAFFAELLO and

În fapt, la 08.07.2015 reclamantul SA „The Soremartec”,
Belgia s-a adresat la judecătoria sect. Rîşcani, mun. Chişinău
cu o cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului
SC „R.O. RAFAELO” SRL, intervenient accesoriu – AGEPI,
privind încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii verbale
internaţionale cu nr.739677 şi mărcii figurative nr.739838,
obligarea pârâtului să înceteze folosirea semnului RAFAELO
ca denumire de firmă în activitatea economică, precum şi
radierea tuturor inscripţiilor ce includ semnul RAFFAELLO
şi RAFAELO de pe interiorul şi exteriorul magazinului,
unde îşi desfăşoară activitatea pârâtul, radierea denumirii
de firmă din Registrul de Stat al Camerei Înregistrării de
Stat, încasarea daunelor materiale, morale şi a cheltuielilor
de judecată.
În motivarea cererii de chemare în judecată a invocat
că „The Soremartec” SA a înregistrat pe teritoriul Republicii
Moldova marca verbală internaţională RAFFAELLO cu
nr.739677 din 10.07.2000, cu termenul de valabilitate
până în 10.07.2020 pentru clasele de produse 29 şi 30
din Clasificarea internațională a produselor şi serviciilor, şi
marca figurativă internaţională cu nr.739838 din 10.07.2000,
cu termenul de valabilitate până în 10.07.2020 pentru
aceleaşi clase de produse 29 şi 30.
A menţionat că recent a depistat un bar-restaurant cu
denumirea RAFFAELLO ce prestează servicii de alimentaţie
publică. Având în vedere faptul, că genul de activitate al
acestui bar-restaurant este prestarea serviciilor de alimentaţie publică, iar marca RAFFAELLO a fost înregistrată pentru
clasele similare celor de alimentaţie publică, or produsele
de cofetărie şi patiserie sunt comercializate prin intermediul prestărilor de servicii de alimentaţie publică, au fost
întocmite două scrisori de preîntâmpinare, şi anume: din

In fact, on 08.07.2015, the complainant “The Soremartec”
JSC, Belgium, addressed to the Riscani District Court, Chisinau mun., with a motion for summons on the defendant
SC “R.O. RAFAELO” LLC, accessory intervener – AGEPI, on
violation of the exclusive right in the international verbal
trademark no. 7939777 and the figurative trademark
no.739838, the defendant’s obligation to cease the use
of the sign RAFAELO as a trade name in the economic
activity and deletion of all inscriptions including the sign
RAFFAELLO and RAFAELO on the inside and outside of
the shop where the defendant operates, deletion of the
trade name from the State Register of the State Registration Chamber, collection of material, moral damages
and court costs.
In the motivation of the motion for summons it claimed
that “The Soremartec” JSC has registered on the territory
of the Republic of Moldova the international verbal trademark RAFFAELLO № 739677 of 10.07.2000, with the term of
validity until 10.07.2020 for the product classes 29 and 30
of the International Classification of Goods and Services,
and the international figurative trademark № 739838 of
10.07.2000 with the term of validity until 10.07.2020 for
the same product classes 29 and 30.
It mentioned that recently discovered a bar-restaurant
named RAFFAELLO, which provides public catering services. In view of the fact that the type of activity of this
bar-restaurant is the provision of public catering services
and the trademark RAFFAELLO has been registered for
classes similar to those of public catering, or the confectionery and pastry products are marketed through the
provision of public catering services, two warning letters
were drawn up, namely: of 28.11.2012 and 17.03.2015. As
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28.11.2012 și 17.03.2015. Drept urmare, pârâtul a eliminat
de pe inscripţia principală câte o literă „F” şi „L”, acțiune care
nu a fost suficientă pentru reclamant, astfel că, la 12.05.2015,
acesta a mai trimis o solicitare în care a cerut pârâtului încetarea utilizării şi abţinerea imediată de la orice formă de
utilizare în activitatea comercială a semnului RAFFAELLO
şi achitarea prejudiciilor parţiale pentru costuri în sumă de
1000 de euro, solicitare care a fost refuzată.
Pentru constatarea faptelor şi stărilor de fapt, de către
executorul judecătoresc a fost întocmit un proces-verbal
unde s-a constatat că atât pe exteriorul barului-restaurant
RAFFAELLO, cât şi în interiorul acestuia sunt executate
inscripţii în care este prezent cuvântul RAFFAELLO.
SC „R.O.RAFAELO” SRL în actele sale de comerţ foloseşte un semn similar până la gradul de confuzie cu
marca înregistrată pe numele companiei reclamante.
Prin această modalitate de comercializare se aduce o
gravă atingere drepturilor de proprietate intelectuală
ale reclamantului, conform art. 9 alin. (1) din Legea
privind protecţia mărcilor.
Consideră că mărcile sale au dobândit un renume
în RM şi prin folosirea unor semne identice cu mărcile
reclamantului, fără motive întemeiate, se profită de
caracterul distinctiv ori de renumele mărcii. Atât timp,
cât elementele dominante ale mărcilor reclamantului
şi semnului folosit de pârât sunt identice, existenţa
riscului de confuzie nu poate fi pus la îndoială, or, în
speţă, marca RAFFAELLO, ce aparţine reclamantului, se
regăseşte în semnul RAFFAELLO folosit de pârât. În acest
context, dreptul exclusiv asupra mărcii RAFFAELLO de
care dispune reclamantul oferă acestuia posibilitatea
de a interzice terţilor oferirea sau prestarea serviciilor
sub semnul RAFFAELLO folosit de pârât.
Prin folosirea de către pârât, fără acordul reclamantului, a unor însemne identice cu mărcile înregistrate care
aparţin reclamantului, se încalcă drepturile de proprietate
intelectuală ale acestuia.
În cadrul şedinţelor de judecată, AGEPI a explicat
instanţei de judecată procedura înregistrării mărcilor
în litigiu, care sunt drepturile conferite de înregistrarea
mărcii, precum şi limitele drepturilor, ce constituie încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii, cum urmează a fi
calculat prejudiciul cauzat.
De asemenea, prin referinţa depusă a indicat că „The
Soremartec” SA este titularul pe teritoriul RM al mărcilor
internaţionale: verbală RAFFAELLO cu nr.739677 din
10.07.2000, şi combinată
cu nr.739838 din
10.07.2000, ambele pentru produsele claselor 29, 30, conform CIPS, acestea fiind valabile până la data de 10.07.2020.
Compania SC „R.O. RAFAELO” SRL, de asemenea, a
depus la AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii verbale Raffaello, nr. depozit 037084 din 25.05.2015 pentru
serviciile din clasa 43, conform CIPS. În urma verificării
condiţiilor de depunere a cererii de înregistrare a mărcii,
aceasta a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 6/2015, iar la 22.01.2016 a fost emisă
decizia de înregistrare a mărcii verbale Raffaello, nr.

a result, the defendant removed from the main inscription a letter “F” and a letter “L”, an action which was not
enough for the complainant, so that on 12.05.2015 it
sent one more request asking the defendant to cease
use and immediately abstain from any form of use in the
commercial activity of the sign RAFFAELLO and to cover
partial damages for costs in the amount of EUR 1000, a
request which was refused.
With a view to ascertaining the facts and state of the
facts, a statement of facts was drawn up by the bailiff, where
it was ascertained that both outside the bar-restaurant
RAFFAELLO and inside it there were inscriptions in which
the word RAFFAELLO is present.
SC “R.O.RAFAELO” LLC in its trade documents uses
a similar sign up to the degree of confusion with the
trademark registered in the name of the complainant
company. By this marketing method, the complainant’s
intellectual property rights are seriously prejudiced, in
accordance with Article 9(1) of the Law on the Protection
of Trademarks.
It takes the view that its trademarks have gained a reputation in the Republic of Moldova and by using signs identical
with the complainant’s trademarks without motivated reasons,
advantage is taken of the distinctive character or the reputation
of the trademark. As long as the dominant elements of the
complainant’s trademarks and the sign used by the defendant
are identical, the existence of the risk of confusion cannot be
challenged, or, in this particular case, the trademark RAFFAELLO,
which belongs to the complainant, is found in the sign RAFFAELLO used by the defendant. In that context, the complainant’s
exclusive right in the trademark RAFFAELLO gives it the possibility
of prohibiting third parties from offering or providing services
under the sign RAFFAELLO used by the defendant.
Throught the use by the defendant, without the consent
of the complainant, of distinguishing marks identical with
the registered trademarks belonging to the complainant,
the intellectual property rights thereof are infringed.
In the hearings, AGEPI explained to the court the
procedure for registration of disputed trademarks, which
are the rights conferred by the registration of trademark,
and the limits of the rights, which is an infringement of
the exclusive right in the trademark, how the damage
caused is to be calculated.
Also, by the submitted reference it indicated that “The
Soremartec” JSC is the owner on the RM territory of the
international trademarks: verbal RAFFAELLO with № 739677
of 10.07.2000 and combined
with № 739838
of 10.07.2000, both for products of classes 29, 30, according
to ICGS, these being valid until 10.07.2020.
Company SC “R.O. RAFAELO” LLC also filed with AGEPI
an application for the registration of the verbal trademark
Raffaello, № 037084 of 25.05.2015 for services in class
43, according to ICGS. Following the verification of the
conditions for filing the application for the registration of
the trademark, it was published in the Official Bulletin of
Industrial Property No. 6/2015, and on 22.01.2016 it was
issued the decision to register the verbal trademark Raffaello,

depozit 037084 din 25.05.2015. La data de 22.03.2016,
„The Soremartec” SA a depus o contestaţie împotriva
înregistrării mărcii verbale Raffaello.
Pârâtul nu a recunoscut acţiunea, solicitând respingerea
acesteia, ca fiind neîntemeiată din următoarele considerente.
La momentul înregistrării întreprinderii SRL „RAFAELO” în
2012 la Camera Înregistrării de Stat, nu i-a fost pusă nicio
interdicţie de către reprezentatul CIS. SRL „RAFAELO” este
înregistrată, având genul principal de activitate prestarea
serviciilor de alimentaţie publică. Pe parcursul activităţii
sale nu a produs, nu a contrafăcut şi nu a lezat în scop
de profit produsele de cofetărie şi patiserie. Până în 2015
reprezentanţii SRL„RAFAELO” nu au primit nicio scrisoare. În
2015, din momentul în care a parvenit scrisoarea, proprietarul localului a exclus câte o literă „F” şi „L”, și presupunând
că ar putea să se confrunte cu un eventual conflict sau o
ulterioară cerere de chemare în judecată, a depus o cerere
de înregistrare a mărcii, care a fost acceptată şi în privința
căreia a fost emisă decizia din 22 ianuarie 2016 privind
înregistrarea mărcii pentru clasa 43. La fel, a invocat că
denumirea de Rafaelo nu este o marcă notorie înregistrată
în Republica Moldova, fapt ce permite şi altor persoane
juridice sau fizice înregistrarea acestei mărci pentru alte
poziţii decât cele care sunt deja înregistrate. Cât priveşte
însăşi inscripţia, ea diferă după forma literelor şi culorilor
care sunt aplicate. Referitor la sumele solicitate de către
partea adversă, ultimii au solicitat 10 la sută din venitul
întreprinderii. Însă, conform raportului de profit şi pierderi
anexat la materialele cauzei, este dovedit faptul că pe parcursul perioadei 2012, 2013, 2014 această întreprindere nu
a avut niciun profit. Întreprinderea „RAFAELO” pe parcursul
activităţii sale a mizat doar pe serviciile impecabile ale
personalului său (servicii de deservire) şi nicidecum pe
denumirea amplasată pe local.
În urma examinării fondului cauzei, audiind participanţii la proces, studiind actele pricinii în coroborare
cu probele administrate şi prin prisma legislaţiei în
vigoare, instanţa de judecată a emis la 15 decembrie
2016 Hotărârea, prin care s-a admis parţial cererea
de chemare în judecată înaintată. Totodată, prin
Hotărârea emisă:
99 a fost constatat faptul că semnul RAFFAELLO utilizat
de pârâtul SC „R.O.RAFAELO” SRL încalcă drepturile exclusive ale mărcilor internaţionale verbale RAFFAELLO
cu nr.739677 şi figurative nr.739838;
99 pârâtul SC „R.O.RAFAELO” SRL a fost obligat să înceteze
folosirea semnului RAFAELO ca denumire de firmă în
activitatea sa economică şi să radieze toate inscripţiile
semnului RAFFAELLO şi RAFAELO de pe interiorul şi
exteriorul localului unde îşi desfăşoară activitatea
economică;
99 de la SC „R.O.RAFAELO” SRL a fost încasată în beneficiul „The Soremartec” SA dauna morală în mărime
de 7000 (şapte mii) de lei şi cheltuielile pentru asistenţa juridică în mărime de 7000 (şapte mii) de lei;
99 în rest, acţiunea a fost respinsă, ca neîntemeiată.
Hotărârea a devenit irevocabilă prin neatacare.

№ 037084 of 25.05.2015. On the date of 22.03.2016, “The
Soremartec” JSC filed an appeal against the registration
of the verbal trademark Raffaello.
The defendant refused to recognize the action, claiming
rejection thereof, as unfounded for the following reasons. At
the moment of registration of the company “RAFAELO” LLC
in 2012 with the State Registration Chamber, no ban was
imposed on it by the representative of the SRC. “RAFAELO”
LLC is registered, having as main activity the provision of
public catering services. During the course of its activity, it
did not produce, did not counterfeit and did not prejudice
for the purpose of profit the confectionery and pastry
products. Until 2015, the representatives of “RAFAELO” LLC
received no letters. In 2015, from the moment of receipt
of the letter, the owner of the restaurant excluded a letter
“F” and a letter “L”, and assuming it might face a possible
conflict or a subsequent motion for summons, filed an
application for the registration of the trademark, which
was accepted and in respect of which the decision of 22
January 2016 concerning the registration of the trademark
for class 43 was issued. Similarly, it claimed that the name
Rafaelo is not a well-known trademark registered in the
Republic of Moldova, a fact that also allows other legal or
natural persons to register this trademark for positions other
than those already registered. As for the inscription itself, it
differs in the form of the letters and colors that are applied.
With regard to the amounts claimed by the adverse party,
the latter claimed 10 percent of the enterprise’s income.
However, according to the profit and loss report attached to
the case material, it is proven that during the period 2012,
2013, 2014 this enterprise had no profit. The enterprise
“RAFAELO” has only relied on the impeccable services of
its staff (service activities) throughout its activity and not
on the name placed on the restaurant.
Following the examination of the merits of the case,
hearing the participants in the trial, studying the case
documents in conjunction with the evidence administered and through the prism of the legislation in force,
the court issued on December 15, 2016, the Decision, by
which was partially admitted the motion for summons
submitted. At the same time, by the Decision issued:
99 it was found that the sign RAFFAELLO used by the
defendant SC “R.O.RAFAELO” LLC violates the exclusive
rights of the international verbal RAFFAELLO with №
739677 and figurative № 739838 trademarks;
99 the defendant SC “R.O.RAFAELO” LLC was obliged to
cease the use of the sign RAFAELO as a trade name in
its economic activity and to radiate all the inscriptions
of the sign RAFFAELLO and RAFAELO from the inside
and outside of the restaurant where the economic
activity takes place;
99 the moral damage in the amount of 7,000 (seven
thousand) lei and the legal assistance expenses in the
amount of 7,000 (seven thousand) lei was collected from
SC “R.O.RAFAELO” LLC for the benefit of “Soremartec” JSC;
99 in other respects, the action was refused as unfounded.
The decision became irrevocable by non-attack.
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Cauza civilă SA„Supraten” versus SRL„Grital-Com” şi SRL
„Agat-D” cu privire la constatarea încălcării drepturilor
asupra mărcii comerciale FASAD şi cererea reconvenţională cu privire la anularea mărcii comerciale FASAD

Civil Case “Supraten” JSC versus “Grital-Com” LLC and
“Agat-D” LLC on ascertainment of the infringement
of rights in the trademark FASAD and counterclaim
on cancellation of trademark FASAD

În fapt, la 19 august 2010, SA„Supraten” a depus o cerere
de chemare în judecată împotriva SRL „Aldimar Auto”, SRL
„Danalev Com”, SRL „Grital-Com”, SRL „Agat-D” şi SRL „CepvPrim” cu privire la recunoaşterea încălcării drepturilor exclusive
asupra mărcii FASAD, certificatul nr. 11317 din 7 octombrie
2003, pentru produsele din clasa 19, conform CIPS.
În motivarea cererii de chemare în judecată a invocat
că în urma efectuării unei monitorizări a pieţei de desfacere
a produselor din clasa 19 a CIPS, a constatat că pârâţii utilizează, fără a avea permisiunea sa, marca FASAD, nr. 11317
pe produsele lor, şi anume SRL „Aldimar Auto” foloseşte
marca pe ambalajul produsului „adeziv pentru polistiren”,
SRL „Agat-D” – pe ambalajul produsului „glet pentru lucrări
de exterior”, SRL „Cepv-Prim” – pe ambalajul produsului
„adeziv pentru spumă şi porţelan” şi SRL „Grital-Com” – pe
ambalajul produsului „Grital-Com FASAD”.
Consideră că, prin acţiunile ilegale ale pârâţilor,
i se cauzează prejudiciu material şi moral şi solicită
recunoaşterea încălcării drepturilor sale exclusive,
obligarea pârâţilor de a distruge produsele în cazul
în care marca nu poate fi înlăturată de pe acestea fără
a le deteriora, precum şi în cazul în care înlăturarea
mărcii nu va fi suficientă pentru a exclude încălcarea
de drepturi, repararea prejudiciului material şi încasarea de la pârâţi a cheltuielilor de asistenţă juridică
în sumă de 5000 de lei.
Prin Încheierea Curţii de Apel Chişinău din 24 iunie
2011 a fost admisă renunţarea SA „Supraten” la cerinţele
înaintate faţă de SRL „Danalev Com” şi procesul pe partea
respectivă a fost încetat.
Prin Încheierea Curţii de Apel Chişinău din 13 ianuarie
2011 a fost confirmată tranzacţia între SA „Supraten” şi
SRL „Cepv-Prim”, conform căreia reclamantul a renunţat
la acţiunea înaintată şi a declarat că, nu va avea careva
pretenţii patrimoniale faţă de pârât, iar pârâtul s-a obligat
să nu mai producă şi comercializeze produse, cu utilizarea
mărcii comerciale FASAD, precum şi să achite reclamantului suma de 10000 de lei, în calitate de compensare a
cheltuielilor de judecată, şi procesul pe această parte a
fost încetat.
SA „Supraten” a depus o cerere de concretizare a pretenţiilor, solicitând constatarea ilegalităţii faptelor pârâţilor SRL
„Aldimar Auto”, SRL „Grital-Com” şi SRL „Agat-D” de utilizare
a mărcii FASAD, constatarea faptului încălcării drepturilor
sale asupra mărcii comerciale FASAD, nr. 11317 de către
pârâţi, obligarea pârâtului SRL „Grital-Com” la plata sumei
de 112069 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat
prin utilizarea ilegală a mărcii FASAD şi obligarea SRL
„Agat-D” la plata sumei, care urmează a fi concretizată,
cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin utilizarea
ilegală a mărcii FASAD.

In fact, on 19 August 2010, “Supraten” JSC filed a motion for summons on “Aldimar Auto” LLC, “Danalev Com”
LLC, “Grital-Com” LLC, “Agat-D” LLC and “Cepv –Prim” LLC
on recognition of the infringement of exclusive rights
in trademark FASAD, certificate № 11317 of 7 October
2003, for product class 19, according to ICGS.
In the motivation of the motion for summons, it claimed
that, following a monitoring of the market of products in the
ICGS class 19, ascertained that the defendants use, without
its authorization, the trademark FASAD №11317 on their
products, namely “Aldimar Auto” LLC uses the trademark
on the packaging of the product “adhesive for polystyrene”,
“Agat-D” LLC – on the packaging of the product “plaster coat
for external works”, “Cepv-Prim” LLC – on the packaging of
the product “foam and porcelain adhesive” and “Grital-Com”
LLC – on the packaging of the product “Grital-Com FASAD”.
It considers that by the illegal actions of the defendants,
material and moral damage is caused to it and requires
the recognition of the infringement of its exclusive rights,
the obligation of the defendants to destroy the products
if the trademark cannot be removed therefrom without
damaging them, and if the removal of the trademark will
not be sufficient to exclude the infringement of rights,
the recovery of the material damage and the collection
from the defendants of the legal assistance expenses in
the amount of 5,000 lei.
By Conclusion of the Chisinau Court of Appeal of June
24, 2011, the “Supraten” JSC waiver of the complaints
submitted against “Danalev Com” LLC was admitted and
the judicial process on that part was terminated.
By Conclusion of the Chisinau Court of Appeal of January 13, 2011, the transaction between “Supraten” JSC and
“Cepv-Prim” LLC was confirmed, according to which the
complainant waived the action brought in and declared
that it will not have any patrimonial claims against the
defendant, and the defendant obliged to stop producing and selling products using the trademark FASAD as
well as to pay the complainant the sum of 10,000 lei, as
compensation for the court costs, and the judicial process
on that part was terminated.
“Supraten” JSC filed an application for the concretization
of the claims, claiming ascertainment of the illegality of acts
of the defendants “Aldimar Auto” LLC, “Grital-Com” LLC and
“Agat-D” LLC of using the trademark FASAD, ascertainment of
the fact of infringement of its rights in the trademark FASAD,
№11317 by the defendants, obligation of the defendant “GritalCom” LLC to pay the amount of 112,069 lei, for the pecuniary
damage caused by the illegal use of the trademark FASAD and
obligation of “Agat-D” LLC to pay the amount, to be defined
concretely, as compensation for the damage caused by the
illegal use of the trademark FASAD.

Observatorul
Respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Observatory
on enforcement of intellectual property rights

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 1 iulie 2013
acţiunea a fost admisă, a fost recunoscut faptul încălcării drepturilor SA „Supraten” asupra mărcii comerciale
FASAD, nr. 11317 din 7 octombrie 2003, prin utilizarea
ilegală a acestei mărci de către SRL „Aldimar Auto”, SRL
„Grital-Com” şi SRL „Agat-D”, şi a fost încasată de la SRL
„Grital-Com” în beneficiul SA „Supraten” suma de 112069
de lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin utilizarea ilegală
a mărcii FASAD.
Prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 29 ianuarie
2014 a fost admis recursul declarat de către SRL „GritalCom” şi SRL „Agat-D”, fiind casată integral hotărârea primei
instanţe şi restituită cauza spre rejudecare în primă instanţă,
de un alt complet de judecată.
SA „Supraten” a depus o cerere de concretizare a
pretenţiilor, solicitând constatarea ilegalităţii faptelor
pârâţilor SRL „Aldimar Auto”, SRL „Grital-Com” şi SRL „Agat-D”
de utilizare a mărcii FASAD în perioada dintre data de
înregistrare a mărcii – 7 octombrie 2004 şi data depunerii
acţiunii – 19 august 2010, constatarea faptului încălcării
drepturilor sale asupra mărcii comerciale FASAD, nr. 11317
de către pârâţi în perioada dintre data de înregistrare a
mărcii – 7 octombrie 2004 şi data depunerii acţiunii –
19 august 2010 şi obligarea pârâtului SRL „Grital-Com”
la plata sumei de 112069 de lei, cu titlu de prejudiciu
material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii FASAD în
perioada anilor 2007-2010.
La data de 24 martie 2014, SRL „Agat-D” a depus
o cerere reconvenţională împotriva SA „Supraten” cu
privire la decăderea din dreptul asupra mărcii comerciale FASAD.
Ulterior, SA „Supraten” a depus o cerere de micşorare
a pretenţiilor, solicitând constatarea ilegalităţii faptelor
pârâţilor SRL „Grital-Com” şi SRL „Agat-D” de utilizare a
mărcii FASAD în perioada dintre data de înregistrare a
mărcii – 7 octombrie 2004 şi data depunerii acţiunii – 19
august 2010, constatarea faptului încălcării drepturilor
sale asupra mărcii comerciale FASAD, nr. 11317 de către
pârâţi în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 7
octombrie 2004 şi data depunerii acţiunii – 19 august
2010 şi obligarea pârâtului SRL „Grital-Com” la plata
sumei de 112069 de lei, cu titlu de prejudiciu material
cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii FASAD în perioada
anilor 2007-2010.
SRL „Grital-Com” a depus o cerere reconvenţională împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi
SA „Supraten” cu privire la declararea nulităţii certificatului
de înregistrare a mărcii comerciale FASAD.
În motivarea acţiunii reconvenţionale a indicat că, la
data de 7 octombrie 2004, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, contrar prevederilor art. 7 din Legea
nr. 588-XIII din 22 mai 1995 privind mărcile şi denumirile
de origine a produselor, a eliberat SA „Supraten” certificatul de înregistrare a mărcii comerciale FASAD, nr. 11317.
Menţionează că înscrisul „Fasad” pe ambalajul produselor de construcţie a fost aplicat pentru a desemna

By Decision of the Chisinau Court of Appeal of July
1, 2013, the action was admitted, it was ascertained the
infringement of rights of the “Supraten” JSC in the trademark FASAD, №11317 of October 7, 2003, by the illegal
use of this trademark by the “Aldimar Auto” LLC, “GritalCom” LLC and “Agat-D” LLC, and the amount of 112,069
lei was collected from “Grital-Com” LLC for the benefit of
“Supraten” JSC, for the damage caused by the illegal use
of the trademark FASAD.
By Decision of the Supreme Court of Justice of January 29, 2014, the appeal declared by “Grital-Com” LLC
and “Agat-D” LLC was admitted, being wholly recalled
the decision of the first instance and restitute the case to
review in the first instance, by another panel of trial judges.
“Supraten” JSC filed an application for the concretization of
the claims, claiming ascertainment of the illegality of acts of the
defendants “Aldimar Auto” LLC, “Grital-Com” LLC and “Agat-D”
LLC of using the trademark FASAD in the period between the
date of registration of the trademark – 7 October 2004 and the
date of filing of the action – 19 August 2010, ascertainment of
the fact of infringement of its rights in the trademark FASAD,
№11317 by the defendants in the period between the date of
registration of the trademark – 7 October 2004 and the date
of filing of the action – 19 August 2010 and obligation of the
defendant “Grital-Com” LLC to pay the amount of 112,069 lei,
for the pecuniary damage caused by the illegal use of the
trademark FASAD in the period 2007-2010.
On 24 March 2014, “Agat-D” LLC filed a counterclaim
against “Supraten” JSC regarding the infringement of
trademark FASAD.
Subsequently, “Supraten” JSC filed an application for
the reduction of claims, claiming ascertainment of the
illegality of acts of the defendants “Aldimar Auto” LLC,
“Grital-Com” LLC and “Agat-D” LLC of using the trademark
FASAD in the period between the date of registration of
the trademark – 7 October 2004 and the date of filing of
the action – 19 August 2010, ascertainment of the fact of
infringement of its rights in the trademark FASAD, №11317
by the defendants in the period between the date of registration of the trademark – 7 October 2004 and the date of
filing of the action – 19 August 2010 and obligation of the
defendant “Grital-Com” LLC to pay the amount of 112,069
lei, for the pecuniary damage caused by the illegal use of
the trademark FASAD during the period 2007-2010.
“Grital-Com” LLC filed a counterclaim against the
State Agency on Intellectual Property and “Supraten” JSC
on the declaration of invalidity of the FASAD trademark
registration certificate.
In the motivation of the counterclaim it indicated
that on October 7, 2004, the State Agency on Intellectual
Property, contrary to the provisions of Art. 7 of the Law
No. 588-XIII of 22 May 1995 on Trademarks and Appellations of Origin, issued the “Supraten” JSC the certificate
of registration of the trademark FASAD, №11317.
It mentions that the inscription “Fasad” on the packaging of construction products has been applied to
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destinaţia produsului, pentru lucrări exterioare, în special
pentru lucrări din faţa clădirilor.
Susţine că înscrisul „Fasad” pe produsele destinate
construcţiilor este perceput ca produs pentru lucrări exterioare de construcţii. Aceste percepţii simple stabilesc
practicile oneste, care urmează a fi luate în considerare
la examinarea cererii de înregistrare a mărcii.
Afirmă că ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (1)
pct. 1) lit. c) din Legea enunţată, Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală urma să respingă cererea de
înregistrare a mărcii, deoarece înscrisul „Fasad” pe produsele pentru construcţii este folosit pentru a desemna
destinaţia mărfii, în special, pentru desemnarea unei
calităţi a produsului.
Relevă că, în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. c) din
Legea enunţată şi art. 7 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 38-XVI
din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, semnul,
care poate servi în comerţ pentru desemnarea destinaţiei
produsului, nu poate fi înregistrat ca marcă comercială.
Consideră că Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a încălcat normele de drept enunţate şi a
admis înregistrarea mărcii FASAD, care semnifică destinaţia produsului.
Invocă că, atât SRL „Grital-Com”, cât şi alţi agenţi economici au folosit inscripţia „Fasad” pentru specificarea
destinaţiei produsului şi nicidecum ca marcă comercială.
Solicită declararea nulităţii certificatului de înregistrare
a mărcii comerciale FASAD, nr. 11317 din 7 octombrie
2004, eliberat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală.
Pe parcursul examinării cauzei SRL „Agat-D” şi-a concretizat pretenţiile, solicitând declararea nulităţii certificatului
de înregistrare a mărcii comerciale FASAD, nr. 11317 din 7
octombrie 2004, eliberat de către Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, invocând că marca a devenit
denumire uzuală în comerţ, anexând la materialele cauzei
Raportul de centralizare a datelor privind sondajul de
opinie publică, întocmit de către unitatea specializată SC
„Antis-Media” SRL în perioada 24 martie – 30 mai 2014
asupra mărcii comerciale litigioase FASAD.
Consideră că noţiunea „FASAD” este un cuvânt unanim
cunoscut cu sensul: faţada a unei clădiri/case şi produsul destinat pentru lucrări exterioare, iar în asemenea
circumstanţe, este evident faptul că cuvântul „FASAD”
pe teritoriul Republicii Moldova în modul direct indică
destinaţia produsului sau serviciului şi, ca urmare, nu
poate servi la individualizarea şi deosebirea produselor
şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele
ale altor persoane fizice sau juridice.
Menţionează că cuvântul „FASAD” cade sub prevederile art. 7 din Legea nr.38 din 29 februarie 2008 privind
protecţia mărcilor, fiind prezente motivele absolute de
refuz în înregistrarea mărcii comerciale.
Susţine că cuvântul „FASAD” nu cade sub noţiunea mărcii comerciale în sensul art. 2 din Legea
enunţată.

designate the destination of the product, for external
works, especially for works in front of buildings.
It claims that the inscription “Fasad” on construction
products is perceived as a product for external construction works. These simple perceptions set out the honest
practices to be taken into account when examining the
trademark registration application.
It states that taking into account the provisions of
Art. 7(1)1)c) of the enunciated Law, the State Agency
on Intellectual Property was to reject the trademark
registration application because the inscription “Fasad”
on the construction products is used to designate the
destination of the goods, in particular, to designate a
product quality.
It reveals that according to Art. 7(1)c) of the enunciated
Law and Art. 7(1)c) of Law No. 38-XVI of 29 February 2008
on the Protection of Trademarks, the sign, which may be
used in trade for the designation of product destination
may not be registered as a trademark.
It considers that the State Agency on Intellectual
Property has breached the enunciated rules of law and
has admitted the registration of trademark FASAD, which
signifies the destination of the product.
It claims that both “Grital-Com” LLC and other economic
agents have used the inscription “Fasad” to specify the destination of the product and not in the least as a trademark.
It requests the declaration of invalidity of the
FASAD trademark registration certificate, №11317 of
7 October 2004, issued by the State Agency on Intellectual Property.
During the examination of the case, “Agat-D” LLC has
concretely defined its claims, requesting the declaration of
invalidity of the FASAD trademark registration certificate,
№11317 of 7 October 2004, issued by the State Agency
on Intellectual Property, claiming that the trademark
has become a common name in trade, attaching to the
case materials the Public Opinion Poll Data Centralization
Report, prepared by the specialized unit SC “Antis- Media”
LLC during the period 24 March – 30 May 2014 on the
FASAD litigation trademark.
It considers that the notion “FASAD” is a unanimously
known word with the meaning: facade of a building/
house and the product intended for external works,
and in such circumstances it is obvious that the word
“FASAD” on the territory of the Republic of Moldova
directly indicates the destination of the product or
service and therefore cannot serve to individualize and
distinguish the goods and/or services of a natural or
legal person from those of other natural or legal persons.
It mentions that the word “FASAD” falls under the provisions of Art. 7 of the Law No.38 of 29 February 2008 on
the Protection of Trademarks, being present the absolute
grounds for refusal of the registration of trademark.
It alleges that the word “FASAD” does not fall under
the notion of trademark within the meaning of Article 2
of the enunciated Law.

Afirmă că reclamantul nu a prezentat un contra-sondaj
de opinie publică, care ar demonstra un rezultat contrar,
ci s-a limitat cu critica metodologiei aplicate de către
unitatea specializată SC „Antis-Media” SRL la realizarea
sondajului de opinie în cauză.
În cadrul şedinţelor de judecată, AGEPI a explicat
instanţei procedura înregistrării mărcii în litigiu, care sunt
drepturile conferite de înregistrarea mărcii, precum şi
limitele drepturilor, condiţiile în prezenţa cărora marca
obiect al litigiului poate fi anulată.
Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 31
martie 2016:
99 acţiunea iniţială a fost admisă;
99 a fost constatată ilegalitatea faptelor SRL „GritalCom” şi SRL „Agat-D” de utilizare a mărcii FASAD în
perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 7
octombrie 2004 şi data depunerii acţiunii – 19
august 2010;
99 a fost constatată încălcarea drepturilor SA „Supraten”
asupra mărcii comerciale FASAD, nr. 11317 de către
SRL „Grital-Com” şi SRL „Agat-D” în perioada dintre data
de înregistrare a mărcii – 7 octombrie 2004 şi data
depunerii acţiunii – 19 august 2010, SRL „Grital-Com”
fiind obligată la plata în beneficiul SA „Supraten” a
sumei de 112069 de lei, cu titlu de prejudiciu material
cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii FASAD în perioada
anilor 2007-2010;
99 acţiunile reconvenţionale au fost respinse ca fiind
neîntemeiate.
În urma examinării recursului declarat de către „Grital-Com”SRL, Colegiul civil, comercial şi de contencios
administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a emis
Decizia din 25 ianuarie 2017 privind menţinerea în vigoare
a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 31 martie 2016.

It states that the complainant did not present a
counter-poll of public opinion, which would prove a
contrary result, but limited itself to the criticism of the
methodology applied by the specialized unit SC “AntisMedia” LLC in conducting the opinion poll in question.
In the hearings, AGEPI explained to the court the procedure for registration of the trademark at issue, which are
the rights conferred by the registration of trademark, as well
as the limits of the rights, the conditions under which the
trademark which is the object of the dispute can be canceled.
By Decision of the Chisinau Court of Appeal of March
31, 2016:
99 the initial action was admitted;
99 it was ascertained the illegality of the facts of use by
“Grital-Com” LLC and “Agat-D” LLC of the trademark
FASAD in the period between the date of registration
of the trademark – 7 October 2004 and the date of
filing of the action – 19 August 2010;
99 it was ascertained the infringement of “Supraten” JSC
rights in the trademark FASAD, №11317 by the “GritalCom” LLC and “Agat-D” LLC in the period between the
date of registration of the trademark – 7 October 2004
and the date of filing of the action – 19 August 2010,
“Grital-Com” being obliged to payment for the benefit
of “Supraten” JSC of the amount of 112,069 lei, for the
pecuniary damage caused by the illegal use of the
trademark FASAD during the period 2007-2010;
99 the counterclaims were refused as unfounded.
Following the examination of the appeal declared
by “Grital-Com” LLC, the Extended Civil, Commercial and
Administrative Contentious College of the Supreme
Court of Justice issued the Decision of 25 January 2017
regarding the maintenance in force of the Chisinau Court
of Appeal Decision of 31 March 2016.
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Seminarul de informare cu genericul „Imaginea ca instrument al promovării afacerii”, organizat în cadrul expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”
Ziua ușilor deschise în cadrul AGEPI
Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, organizat de către Facultatea
Business şi Administrarea Afacerilor a Academiei de Studii Economice din Moldova, în
parteneriat cu AGEPI

21-22 aprilie

Simpozionul știinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, ediția a XVIII-a

22-23 aprilie

Conferinţa studenţească cu genericul „Creativitate, inovaţie și protecţia proprietăţii intelectuale”, organizată de AGEPI, în comun cu Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, în
cadrul simpozionului știinţific al tinerilor savanţi, organizat la ASEM

26 aprilie

Ședința festivă organizată de AGEPI cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale

11-13 mai

Cursul de instruire de scurtă durată și de perfecționare a cunoștințelor colaboratorilor
Agenției pentru Protecția Consumatorilor

14 mai

Promovarea produselor autohtone cu indicaţii geografice și denumiri de origine din Republica Moldova în cadrul Zilei Europei la Chișinău

7 iunie

Ceremonia „Gala Businessului Moldovenesc”, în cadrul căreia au fost premiați câștigătorii
Concursului „Marca comercială a anului”

10-11 iunie
27 iunie
4 iulie – 4 august

Seminarul de instruire a jurnaliștilor în domeniul proprietății intelectuale
Ședința festivă în contextul Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului, organizată de către
Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul” și AGEPI
Concursul pentru elevi cu tema „Turismul și respectarea proprietăţii intelectuale”

2 noiembrie

Seminarul de instruire în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală pentru pregătirea formatorilor în cadrul instituțiilor publice cu responsabilități în
domeniu (Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției, Procuratura, Agenția pentru
Protecția Consumatorilor etc.)

3-4 noiembrie

Seminarul subregional pentru reprezentanții sistemului judecătoresc privind dezvoltarea
respectului pentru proprietatea intelectuală

3-6 noiembrie

Seminarul de instruire cu genericul „Potenţialul proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea
și promovarea afacerii”, organizat în cadrul expoziţiei „Moldova Fashion Expo”

14-17 noiembrie

Prima ediție a Școlii de toamnă pentru judecători și procurori cu tematica „Drepturile
omului, libertățile fundamentale și internetul”, organizată de către Institutul Național al
Justiției și Consiliul Europei

6 decembrie

Atelierul de lucru cu genericul „Aspecte teoretice și practice la soluționarea litigiilor din
domeniul proprietății intelectuale”

14 decembrie

Evenimentul inedit dedicat industriilor creative cu genericul „Istorii de succes din domeniul
industriilor creative”, organizat de către AGEPI în colaborare cu „YOUBESC Creative Institute”

15 decembrie

Masa rotundă cu genericul „Aspecte practice privind funcționarea sistemului național de
protecție și valorificare a soiurilor de plante”
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4 February
4 April

19 April

Information Seminar entitled “The image as an Instrument of Business Promotion”, organized
in the framework of the National Exhibition “Made in Moldova”
Open Doors Day within AGEPI
Economic Contest “Student today, Entrepreneur tomorrow”, organized by the Business and
Business Administration Department of the Academy of Economic Studies of Moldova,
in partnership with AGEPI

21-22 April

Scientific-Practical Symposium “AGEPI Readings”, 18th edition

22-23 April

Student Conference entitled “Creativity, Innovation and Protection of Intellectual Property”,
organized by AGEPI, in common with the Business and Business Administration Department,
in the Scientific Symposium of Young Scientists, organized at AESM

26 April

Festive meeting organized by AGEPI on the occasion of the World Intellectual Property Day

11-13 May

Short course on training and improving the knowledge of the employees of the Consumer
Protection Agency

14 May

Promotion of indigenous products with geographical indications and appellations of origin
of the Republic of Moldova during the Europe Day in Chisinau

7 June

Ceremony “Moldovan Business Gala”, in the framework of which the winners of the Contest
“Trademark of the Year” were awarded

10-11 June
27 June
4 July – 4 August
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Seminar on the training of journalists in the field of intellectual property
Festive meeting in the context of the Inventor’s and Rationalizer’s Day organized by the
Union of Inventors and Rationalizers of the Republic of Moldova “Innovator” and AGEPI
Contest for pupils on “Tourism and Respect for Intellectual Property”

2 November

Training seminar on the enforcement of intellectual property rights for the training of trainers in public institutions with responsibilities in the field (Customs
Service, General Police Inspectorate, Public Prosecutor’s Office, Consumer Protection Agency, etc.)

3-4 November

Sub-regional seminar for representatives of the judiciary system on building respect for
intellectual property

3-6 November

Training Seminar entitled “Potential of Intellectual Property for Business Development and
Promotion”, organized in the framework of the exhibition “Moldova Fashion Expo”

14-17 November

First edition of the Autumn School for judges and prosecutors on “Human Rights, Fundamental Freedoms and the Internet”, organized by the National Institute of Justice and the
Council of Europe

6 December

Workshop entitled “Theoretical and Practical Aspects of the Settlement of Intellectual
Property Disputes”

14 December

Unique event dedicated to creative industries, entitled “Success Stories in the Field of
Creative Industries”, organized by AGEPI in cooperation with “YOUBESC Creative Institute”

15 December

Roundtable entitled “Practical Aspects on Functioning of the National System of Protection
and Exploitation of Plant Varieties”

