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Amploarea pe care a căpătat-o fenomenul încălcării 
drepturilor de proprietate intelectuală, mai ales odată 
cu evoluţia tehnologiilor informaţionale, a reconfirmat 
necesitatea imperioasă de cercetare a acestei repro-
babile legităţi. Anume din acest motiv a fost necesară 
crearea Observatorului respectării drepturilor de propri-
etate intelectuală, care, în decursul celor 10 ani, s-a do-
vedit a fi un mecanism indispensabil în monitorizarea 
evoluţiei sau involuţiei sistemului, precum și a identifi-
cării soluţiilor de prevenire și combatere a potenţialelor 
ameninţări care rezultă din fabricarea, distribuţia și 
vânzarea de produse contrafăcute și piratate.

Necesitatea sistematizării informaţiilor obţinute a faci-
litat crearea Raportului respectării drepturilor de pro-

The scope acquired by the intellectual property rights 
infringement phenomenon, especially with the evolu-
tion of information technology, has reconfirmed the 
imperious need to investigate this reprehensible lega-
lity. It is for this reason that the creation of the Obser-
vatory on Enforcement of Intellectual Property Rights was 
necessary, the during which, of 10 years, has proved to 
be an indispensable mechanism in monitoring the evo-
lution or involution of the system, as well as identifying 
solutions to prevent and combat potential threats re-
sulting from the manufacture, distribution and sale of 
counterfeit and pirated products.

The need to systematize the information obtained has 
facilitated the creation of the Report on the Enforce-

CUVâNT-îNAINTE
FOREwORD
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prietate intelectuală, un jurnal care sprijină demersul 
autorităţilor în crearea unui mediu favorabil pentru 
titulari.

Statisticile transparente și robuste din acest domeniu 
servesc nu doar ca instrumente de gestionare care stimu-
lează progresul, ci și ca furnizori exemplari de date des-
pre schimbarea tendinţelor. Cifrele și informaţiile puse la 
dispoziţie de instituţiile competente ale Republicii Moldo-
va, adaptate la modelele europene, furnizează mai multă 
performanţă și eficienţă în activitatea de reducere a indi-
celui de contrafacere și piraterie din ţara noastră.

întrucât efectele acestor fenomene pot fi dezastruoase, 
prezentul Raport vine să atragă atenţia întregii societăţi 
asupra faptului că ele reprezintă un pericol real pentru 
dezvoltarea/securitatea economică şi socială a statului. 
Dezamorsarea este posibilă doar prin implicarea masi-
vă nu doar a autorităţilor, ci și a cetăţenilor în egală mă-
sură. Creșterea gradului de conștientizare în societate 
este la fel de importantă ca și implementarea celor mai 
performante instrumente juridice în acest domeniu.

Raportul naţional privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală în Republica Moldova pen-
tru anul 2021 este un indiciu al bunei cooperări între 
instituţiile publice care veghează asupra păstrării aces-
tui echilibru în ţara noastră. Colaborarea contribuie la 
coordonarea acţiunilor rapide și eficiente și la acorda-
rea de asistenţă reciprocă în contracararea încălcării 
drepturilor de proprietate intelectuală.

Prezentul Raport este editat în limbile română și engle-
ză și poate fi consultat la Biblioteca AGEPI şi pe pagina 
online a AGEPI.

Eugeniu RUSU,  
Director general al AGEPI

ment of Intellectual Property Rights, a journal that sup-
ports the efforts of the authorities to create a favorable 
environment for holders.

Transparent and robust statistics in this area serve not 
only as management tools that stimulate progress, 
but also as exemplary providers of data on changing 
trends. The figures and information made available by 
the competent institutions of the Republic of Moldo-
va, adapted to European models, provide more per-
formance and efficiency in the activity of reducing the 
rate of counterfeiting and piracy in our country.

As the effects of these phenomena can be disastrous, 
this Report comes to draw the attention of the who-
le society to the fact that they represent a real danger 
for the economic and social development/security of 
the state. The relaxation is possible only through the 
massive involvement of not only the authorities, but 
also the citizens alike. Raising awareness in society is 
as important as implementing the most effective legal 
instruments in this field.

The National Report on the Enforcement of Intellectual 
Property Rights in the Republic of Moldova for 2021 is 
an indication of good cooperation between public in-
stitutions that keep watch on the maintenance of this 
balance in our country. Collaboration contributes to 
the coordination of swift and efficient actions and to 
mutual assistance in counteracting infringements of 
intellectual property rights.

This Report is published in Romanian and English and 
can be consulted in the AGEPI Library and on the AGEPI 
website.

Eugeniu RUSU, 
Director General of AGEPI
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Ministerul Afacerilor Interne contribuie la prote-
jarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală prin 
desfășurarea permanentă a acţiunilor de prevenire și 
combatere a delictelor contra proprietăţii intelectuale 
pe piaţa internă.

Astfel, serviciile specializate din cadrul MAI organizează 
măsuri speciale de contracarare, depistare și documen-
tare a infracţiunilor ce ţin de încălcarea DPI, acţiuni care 
au drept scop protejarea persoanelor fizice și juridice 
împotriva unor activităţi economice, care ar putea leza 
drepturile de proprietate intelectuală și genera, toto-
dată, riscuri sporite pentru potenţialii consumatori ai 
produselor contrafăcute.

Ana REVENCO, 
Ministru al Afacerilor Interne

The Ministry of Internal Affairs contributes to the 
protection of Intellectual Property Rights by perma-
nently carrying out actions to prevent and combat 
offences against intellectual property in the internal 
market.

Thus, the specialized services of MIA organize special 
measures to counter, detect and document offences 
related to IPR infringement, actions aimed at protec-
ting natural persons and legal entities against eco-
nomic activities, which could infringe intellectual 
property rights and generate, at the same time, in-
creased risks for potential consumers of counterfeit 
products.

Ana REVENCO, 
Minister of Internal Affairs
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Serviciul Vamal al Republicii Moldova asigură aplicarea 
eficientă a măsurilor de protecţie vamală a proprietăţii 
intelectuale la frontieră. Acţiunile de control sunt între-
prinse în vederea protejării pieţei interne de importul 
mărfurilor contrafăcute și operelor pirat, comerciali-
zarea cărora nu doar cauzează prejudicii titularilor de 
drepturi și generează acte de concurenţă neloială, dar 
reprezintă un pericol iminent pentru securitatea eco-
nomică a ţării și sănătatea consumatorului.

Pe parcursul anului 2021, Serviciul Vamal a înregistrat  
94 de cazuri de reţinere a mărfurilor, susceptibile de a 
aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, 
ceea ce constituie 219790  de unităţi de marfă în valoa-
re de circa 5 milioane de lei. Sunt cifre care reconfirmă 
angajamentul Serviciului Vamal de a contribui plenar la 
combaterea fenomenului contrafacerii și pirateriei pe te-
ritoriul vamal al Republicii Moldova.

Igor TALMAZAN, 
Director al Serviciului Vamal

The Customs Service of the Republic of Moldova en-
sures the efficient application of intellectual property 
customs protection measures at the border. Control 
actions are taken to protect the internal market from 
the importation of counterfeit goods and pirated go-
ods, the commercialization of which not only causes 
damage to rightholders and generates acts of unfair 
competition, but also poses an imminent threat to the 
country’s economic security and consumer health.

During 2021, the Customs Service registered 94 cases 
of seizure of goods liable to infringe intellectual pro-
perty rights, which is 219,790 units of goods worth 5 
million lei. . These are figures that reconfirm the com-
mitment of the Customs Service to fully contribute to 
the fight against the phenomenon of counterfeiting 
and piracy on the customs territory of the Republic of 
Moldova.

Igor TALMAZAN,  
Director of the Customs Service



8 

Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală 
este aliniată, la ora actuală, necesităţilor sociale de bază 
ale persoanei, dar și ale societăţii în ansamblu. 

Asigurarea unui cadru bine definit de utilizare a drep-
turilor de proprietate intelectuală reprezintă garanţia 
dezvoltării economice, îndeosebi prin reducerea cotei 
economiei tenebre și dinamica comerţului licit, ceea 
ce, în consecinţă, condiţionează prezenţa pe piaţă a 
produselor calitative și de provenienţă clară, facilitează 
procesul de supraveghere a pieţei și protejează consu-
matorul de potenţiale riscuri la procurarea bunurilor 
sau prestarea serviciilor.

Pentru acest motiv, utilizarea fără consimţământul ti-
tularului a mărcii protejate sau a unui semn similar 
cu marca înregistrată, utilizarea ilegală a denumirii de 
origine a produsului şi a indicaţiei geografice sau a de-

Respect for intellectual property rights is currently alig-
ned with the basic social needs of the person, and also 
of society as a whole.

Ensuring a well-defined framework for the use of intel-
lectual property rights is the guarantee of economic 
development, in particular by reducing the share of the 
shadow economy and the dynamics of licit trade, whi-
ch, consequently, conditions the presence on the mar-
ket of quality and clear products, facilitates the market 
surveillance process and protects the consumer from 
potential risks when purchasing goods or providing 
services.

For this reason, the use without the consent of the ow-
ner of the protected trademark or a sign similar to the 
registered trademark, the illegal use of the appellation 
of origin of the product and of the geographical indica-
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tion or the names of traditional specialties guaranteed 
is in the attention of the Agency for Consumer Protec-
tion and Market Surveillance, constituting one of the 
basic priorities in our activity.

The Agency for Consumer Protection and Market Sur-
veillance focuses its efforts on eradicating these vicious 
phenomena by reacting promptly and professionally to 
deter the phenomenon of counterfeiting.

Our priority is to ensure the protection of consumer ri-
ghts by monitoring and supervising the market, which 
allows the presence on the market of compliant and 
quality products and services.

Violina VARTA, 
Deputy Director of the Agency for  
Consumer Protection and Market Surveillance

numirilor specialităţilor tradiţionale garantate se află în 
atenţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Su-
pravegherea Pieţei, constituind una dintre priorităţile 
de bază în activitatea noastră.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supraveghe-
rea Pieţei își concentrează eforturile pe eradicarea  aces-
tor fenomene vicioase reacţionând prompt și profesio-
nist în vederea descurajării fenomenului contrafacerii. 

Prioritatea noastră este asigurarea protecţiei drepturi-
lor consumatorilor prin monitorizarea și supravegherea 
pieţei, fapt ce permite prezenţa pe piaţă a produselor și 
serviciilor conforme și  calitative.

Violina VARTA,  
Director adjunct al Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor și Supravegherea Pieţei
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Constituţia Republicii Moldova a proclamat, în anul 
1994, piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa 
loială drept factori de bază ai economiei Republicii 
Moldova. Deopotrivă cu dreptul de proprietate priva-
tă și libertatea activităţii de întreprinzător, concurenţa 
constituie condiţia esenţială pentru dezvoltarea unei 
economii naţionale eficiente și îmbunătăţirea nivelului 
de trai al populaţiei. Obiectivul principal al normelor în 
domeniul concurenţei este de a permite funcţionarea 
corespunzătoare a pieţei interne, care constituie un 
factor esenţial pentru bunăstarea cetăţenilor și a între-
prinderilor din Republica Moldova. în acest scop, Legea 
concurenţei nr. 183/2012 stabileşte cadrul juridic al pro-
tecţiei concurenţei, inclusiv al prevenirii şi contracarării 
practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei neloiale, 
al realizării concentrărilor economice pe piaţă, precum 
și cadrul juridic privind activitatea şi competenţa Con-

The Constitution of the Republic of Moldova proclai-
med, in 1994, the market, the free economic initiative, 
the fair competition as basic factors of the economy of 
the Republic of Moldova. Along with the right to priva-
te property and the freedom of entrepreneurial activity, 
competition is a key condition for the development of 
an efficient national economy and the improvement 
of the living standards of the population. The main ob-
jective of the competition rules is to enable the proper 
functioning of the internal market, which is a key factor 
for the well-being of the citizens and enterprises of the 
Republic of Moldova. For this purpose, the Competition 
Law No. 183/2012 establishes the legal framework for 
the protection of competition, including the prevention 
and counteracting of anti-competitive practices and un-
fair competition, the achievement of economic concen-
trations on the market, as well as the legal framework for 
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siliului Concurenţei şi responsabilitatea pentru încălca-
rea legislaţiei în domeniul concurenţei.

Misiunea autorităţii de concurenţă poate fi definită ca 
fiind aceea de a proteja şi de a stimula concurenţa pe 
piaţa Republicii Moldova în vederea dezvoltării unui 
mediu concurenţial favorabil astfel încât  să fie asigu-
rată promovarea cât mai eficientă a intereselor consu-
matorilor.

Concurenţa este unul dintre cele mai importante ele-
mente care formează baza funcţionării unei economii 
moderne și asigură dezvoltarea normală a relaţiilor de 
piaţă, iar principiul care guvernează aceste relaţii este 
concurenţa loială dintre operatorii economici.

Alexei GHERȚESCU, 
Președinte al Consiliului Concurenţei

the activity and competence of the Competition Council 
and liability for violation of competition law.

The mission of the competition authority can be 
defined as to protect and stimulate competition on 
the market of the Republic of Moldova in order to 
develop a favorable competitive environment so as 
to ensure the most efficient promotion of consumer 
interests.

Competition is one of the most important elements 
that form the basis of the functioning of a modern eco-
nomy and ensures the normal development of market 
relations, and the principle that governs these relations 
is fair competition between economic operators.

Alexei CHERTESCU,  
President of the Competition Council
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Prin promovarea și apărarea drepturilor de proprietate inte-
lectuală este urmărită încurajarea creării unei mari varietăţi 
de bunuri intelectuale. Pentru a realiza acest lucru, legea 
oferă cetăţenilor și întreprinderilor drepturi de proprietate 
asupra inovaţiilor și bunurilor intelectuale pe care le gene-
rează, acestea contribuind astfel la progresul intelectual al 
Republicii Moldova. Tendinţa actuală este ca  drepturile de 
proprietate intelectuală să fie extinse astfel încât acestea să 
acopere noi domenii, să fie extinsă durata lor sau să fie înlă-
turate restricţiile și limitele acestor drepturi.

Era inteligenţei artificiale și a realităţii virtuale impune 
necesitatea avansării la un alt nivel a proprietăţii inte-
lectuale, fiind fundamentat astfel progresul și dezvol-
tarea digitală, dar și o multitudine de acţiuni pentru a 
face faţă provocărilor legate de protecţia drepturilor 
de proprietate intelectuală, cum ar fi ameninţările la 
adresa societăţii care rezultă din fabricarea, distribuţia 
și vânzarea de produse contrafăcute și piratate.

The promotion and protection of intellectual property 
rights is intended to encourage the creation of a wide 
variety of intellectual goods. To achieve this, the law 
gives citizens and enterprises property rights in inno-
vations and intellectual goods they generate, thus con-
tributing to the intellectual progress of the Republic of 
Moldova. The current trend is for intellectual property 
rights to be extended so as to cover new areas, to ex-
tend their duration or to remove restrictions and limita-
tions on those rights.

The era of artificial intelligence and virtual reality impo-
ses the need to advance intellectual property to ano-
ther level, thus underpinning digital progress and de-
velopment, and also a multitude of actions to meet the 
challenges of protecting intellectual property rights, 
such as threats to society resulting from the manufac-
ture, distribution and sale of counterfeit and pirated 
products.

** 
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Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătorești 
consideră imperioasă implicarea în domeniul protecţiei 
proprietăţii intelectuale, în scopul respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală, întru prevenirea și înlăturarea 
carenţelor depistate în sistemul de asigurare a respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în vede-
rea generării unor studii analitice și rapoarte statistice.

Implicarea instituţiilor componente ale Observatorului 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală este 
una vitală pentru consolidarea sistemului proprietăţii 
intelectuale, acesta fiind un domeniu prioritar ce ne-
cesită conjugarea eforturilor în vederea asigurării 
protecţiei și dezvoltării proprietăţii intelectuale.

Petru VîRLAN,  
Director adjunct al Agenţiei de Adminis-
trare a Instanţelor Judecătorești

The Agency for Courts Administration considers it 
imperative to be involved in the field of intellectual 
property protection, in order to enforce intellectual 
property rights, to prevent and eliminate deficiencies 
found in the intellectual property rights enforcement 
system, as well as to generate analytical studies and 
statistical reports.

The involvement of the component institutions of the 
Observatory on Enforcement of Intellectual Property 
Rights is a vital one for the consolidation of the intel-
lectual property system, this being a priority area that 
needs to combine efforts in order to ensure the protec-
tion and development of intellectual property.

Petru VIRLAN, 
Deputy Director of the Agen-
cy for Courts Administration
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Activitatea Procuraturii Generale în domeniul asigurării 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală con-
stă în depistarea și investigarea faptelor de încălcare a 
dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și de 
încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate 
industrială.

în acest context, în scopul asigurării unor investigaţii pe-
nale eficiente, consider că se impun măsuri în vederea 
îmbunătăţirii procesului de aplicare și respectare a drep-
tului de proprietate intelectuală, precum și de combate-
re a contrafacerii și pirateriei. 

Or, ameninţările pe care le comportă actele de piraterie 
și contrafacere produc daune economice, pun în pericol 
concurenţa loială și siguranţa consumatorilor. 

The activity of the Prosecutor General’s Office in the 
field of enforcement of intellectual property rights 
consists in detecting and investigating the facts 
of infringement of copyright and related rights, as 
well as infringement of the right in industrial pro-
perty objects.

In this context, in order to ensure effective criminal 
investigations, I believe that measures are required 
in order to improve the process of applying and ob-
serving intellectual property law, as well as of com-
bating counterfeiting and piracy.

However, the threats posed by acts of piracy and 
counterfeiting cause economic damage, jeopardize 
fair competition and consumer safety.
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Protection of intellectual property, including through 
criminal instruments, indicates its vital importance 
for our country and, although this segment is relati-
vely new and unexplored at fair value, the Prosecutor 
General’s Office exerts every effort, in cooperation with 
AGEPI, to ensure effective investigations, correct inter-
pretation and application of the relevant legal norms.

I really hope that the experience of our previous co-
operation with other competent authorities in the 
field of implementing the policy of protection of in-
tellectual property rights will be an important sup-
port point in terms of strengthening the intellectual 
property system in the Republic of Moldova, which 
will increase the prosperity of citizens and maintain 
the competitiveness of local entrepreneurs.

Dumitru ROBU, 
Acting Prosecutor General

Protecţia proprietăţii intelectuale, prin instrumente in-
clusiv penale, indică asupra importanţei ei vitale pentru 
ţara noastră și, deși acest segment este relativ nou și ne-
explorat la justa valoare, Procuratura Generală depune 
toate eforturile, în cooperare cu AGEPI, pentru a asigura 
investigaţii eficiente, interpretarea și aplicarea corectă a 
normelor legale în materie.

Sper foarte mult că experienţa colaborării noastre an-
terioare cu celelalte autorităţi cu competenţe în dome-
niul implementării politicii de protecţie a drepturilor 
de proprietate intelectuală va fi un important punct 
de sprijin în ceea ce privește consolidarea sistemului 
proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, fapt ce va 
permite creșterea prosperităţii cetăţenilor și menţinerea 
competitivităţii antreprenorilor autohtoni.

 Dumitru ROBU, 
Procuror General interimar 
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GENERALITĂȚI
GENERALITIES

La 29 iulie 2011, la recomandarea experţilor europeni 
de asistenţa cărora Republica Moldova a beneficiat 
în cadrul evaluării sistemului naţional de protecţie a 
proprietăţii intelectuale pe parcursul anilor 2009-2010, 
pe lângă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală (AGEPI) a fost instituit Observatorul respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare – 
Observator).

Deși recomandarea experţilor europeni se rezuma la insti-
tuirea unui punct informaţional cu referire la respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), manage-
mentul de vârf al AGEPI din acea perioadă a avut ambiţia 
de a face mai mult – de a prelua cele mai bune practici 
europene și de a crea un sistem riguros de protecţie și res-
pectare a drepturilor de proprietate intelectuală asemeni 
celui existent în Uniunea Europeană (UE).

Astfel, la 29.07.2011, a fost instituit Observatorul, care 
este mai mult decât un simplu punct informaţional, 
acesta reprezentând de fapt un adevărat for în cadrul 
căruia pot fi abordate și chiar soluţionate subiecte le-
gate de respectarea DPI.

Observatorul este un organ colegial, creat la iniţiativa 
AGEPI, având în calitate de membri reprezentanţi ai: 
Serviciului Vamal, Procuraturii Generale, Ministerului 
Afacerilor Interne, Consiliului Concurenţei, Agenţiei pen-
tru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei și 
Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătorești.

On July 29, 2011, on the recommendation of the Eu-
ropean experts from whose assistance the Republic of 
Moldova has benefited in the assessment of the natio-
nal intellectual property protection system during the 
years 2009-2010, the Observatory on Enforcement of 
Intellectual Property Rights (hereinafter - Observato-
ry) was established under the State Agency on Intel-
lectual Property (AGEPI).

Although the recommendation of European experts 
was limited to the establishment of an information po-
int on the enforcement of intellectual property rights 
(IPR), AGEPI’s top management at the time had the am-
bition to do more - to take over European best practices 
and to create a rigorous ecosystem for the protection 
and enforcement of intellectual property rights similar 
to that existing in the European Union (EU).

Thus, on 29.07.2011, the Observatory was esta-
blished, which is more than just an information 
point, it is in fact a real forum in which IPR enfor-
cement-related issues can be addressed and even 
resolved.

The Observatory is a collegiate body, created at the 
initiative of AGEPI, having as members representatives 
of: the Customs Service, Public Prosecutor’s Office, Mi-
nistry of Internal Affairs, Competition Council, Agency 
for Consumer Protection and Market Surveillance and 
Agency for Courts Administration.
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Observatorul a fost creat în cadrul AGEPI promovând 
activităţi axate pe 4 direcţii prioritare:

• monitorizarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală;

• instruirea și promovarea conceptelor de proprietate 
intelectuală;

• colaborarea cu instituții/organizații de drept public și 
privat în domeniul respectării drepturilor de proprieta-
te intelectuală;

• exercitarea funcțiilor Centrului de notificare şi informare 
a Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind aspectele 
drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ.

Pe parcursul celor 10 ani de activitate, pe platforma Ob-
servatorului au fost promovate trei campanii naţionale 
de sensibilizare a populaţiei cu privire la efectele ne-
gative ale fenomenelor de contrafacere și piraterie, 
au fost editate nouă rapoarte naţionale privind res-
pectarea drepturilor de proprietate intelectuală, au 
fost organizate numeroase evenimente naţionale și 
internaţionale în scopul sporirii respectului pentru 
proprietatea intelectuală, a fost instituită Platforma 
informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de 
proprietate intelectuală, care permite îmbunătăţirea 
comunicării şi coordonării interinstituţionale prin auto-
matizarea procesului de colectare și transmitere a da-
telor relevante procesului de aplicare a mecanismelor 
de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală 
de către autorităţile implicate în domeniu, și anume 
AGEPI, Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Inspec-
toratul General al Poliţiei din cadrul MAI, Agenţia de 
Administrare a Instanţelor Judecătorești din cadrul Mi-
nisterului Justiţiei, Agenţia pentru Protecţia Consuma-
torilor și Supravegherea Pieţei și Consiliul Concurenţei.

The Observatory was created within AGEPI promoting 
activities focused on 4 priority directions:

• Monitoring the Enforcement of Intellectual Property 
Rights;

• Training and Promotion of Intellectual Property Con-
cepts;

• Cooperation with Public and Private Law Instituti-
ons/Organizations in the Field of Enforcement of In-
tellectual Property Rights;

• Exercising the Functions of the World Trade Organi-
zation Notification and Information Center on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights.

During the 10 years of activity, three national cam-
paigns to raise public awareness on the negative 
effects of counterfeiting and piracy phenomena 
were promoted, nine national reports on the enfor-
cement of intellectual property rights were publi-
shed, numerous national and international events 
in order to increase respect for intellectual property 
were organized on the Observatory’s platform, the 
Information Platform on the Protection of Intellec-
tual Property Rights was established, which allows 
to improve inter institutional communication and 
coordination by automating the process of collec-
ting and transmitting data relevant to the applica-
tion of intellectual property rights protection me-
chanisms by the authorities involved in the field, 
namely AGEPI, Customs Service, Public Prosecutor’s 
Office, General Inspectorate of Police of MIA, Agen-
cy for Courts Administration within the Ministry of 
Justice, Agency for Consumer Protection and Mar-
ket Surveillance and Competition Council.
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SERVICIUL VAMAL
CUSTOMS SERVICE

Serviciul Vamal este o autoritate administrativă aflată în subor-
dinea Ministerului Finanţelor, care implementează politica va-
mală a statului prin aplicarea uniformă și imparţială a legislaţiei 
în domeniul vamal cu scopul asigurării, în limita competenţelor 
sale, a securităţii economice a Republicii Moldova. 

Măsurile de asigurare a respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală la frontieră sunt aplicate de orga-
nele vamale din anul 2001, odată cu aderarea Republi-
cii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului.

în Republica Moldova, Serviciul Vamal acordă asistenţă ti-
tularilor de drept în cazul în care: mărfurile sunt introduse 
sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova; 
mărfurile sunt declarate organelor vamale în scopul plasării 
lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv; mărfurile se 
află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii; mărfurile 
nu au fost declarate la intrarea sau la ieșirea din ţară şi sunt 
descoperite de organele vamale în timpul efectuării con-
troalelor vamale; mărfurile au intrat în proprietatea statului 
prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului.

Subsecvent, Serviciul Vamal întreprinde toate acţiunile 
necesare, stabilite de reglementările în vigoare și trata-
tele internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
în scopul prevenirii și combaterii introducerii/scoaterii de 
mărfuri contrafăcute și opere pirat pe/de pe piaţa internă 
prin aplicarea eficientă a măsurilor legale de protecţie.

Cea mai elocventă confirmare în acest sens sunt datele 
statistice privind activitatea Serviciului Vamal în anul 
2021, pe care le prezentăm mai jos.

The Customs Service is an administrative authority subor-
dinated to the Ministry of Finance, which implements the 
state customs policy by uniform and impartial application 
of customs legislation in order to ensure, within its compe-
tences, the economic security of the Republic of Moldova.

The intellectual property rights border enforcement mea-
sures have been applied by the customs authorities since 
2001, with the accession of the Republic of Moldova to 
the world Trade Organization.

In the Republic of Moldova, the Customs Service provides 
assistance to rightholders in the case where: the goods are 
brought into or out of the customs territory of the Republic of 
Moldova; the goods are declared to customs authorities in or-
der to place them under a permanent or suspensive customs 
procedure; the goods are under customs supervision in any 
other cases; the goods have not been declared when entering 
or leaving the country and are discovered by customs autho-
rities during customs checks; the goods entered into state 
ownership by confiscation or abandoned in favor of the state.

Subsequently, the Customs Service shall take all necessary acti-
ons, established by the regulations in force and the international 
treaties to which the Republic of Moldova is a party, in order to 
prevent and combat the introduction/removal of counterfeit 
goods and pirated works from/into the internal market through 
the effective application of legal protection measures.

The most eloquent confirmation in this respect is the sta-
tistical data on the activity of the Customs Service in 2021, 
which we present below.

MECANISMUL DE INTERVENŢIE A ORGANELOR VAMALE

CUSTOMS AUTHORITY ACTION MECHANISM 

Suspiciuni de atingere 
a unui DPI

Suspicions of infringement 
of an IPR

Cerere de intervenţie
Application for action

(art. 3021-304)

Produs autentic
Geniune product

Produs contrafăcut
Counterfeit product

Liberă circulaţie
Free circulation

Distrugere
Destruction

(art. 305, 3051)

Predare cu titlu gratuit
Disposal free 

of charge

Lipsa acţiunii din partea 
titularilor de drepturi

 Lack of action on the part 
of rightholders. 

Ex-officio (art. 302)4 zile lucrătoare (reţinere)
4 working days (detention)

4 zile 
lucrătoare

(reţinere)

10 zile lucrătoare 
3 zile lucrătoare în cazul

produselor perisabile
10 working days

3 working days in the 
case of perishable products

4 working

(detention)
days 
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CERERI DE INTERVENŢIE VAMALĂ
APPLICATIONS FOR CUSTOMS ACTION

2020

2019

2020

2019

Dinamica depunerii cererilor de intervenţie

Dynamics of lodging applications for action 

Cereri de intervenţie vamală*

Aplications for customs action*

Titulari străini/Foreign holders

Titulari naţionali/National holders

OPI protejate la frontieră

IPOs protected at the border 

OPI ale titularilor străini/IPOs of foreign holders

OPI ale titularilor naţionali/IPOs of national holders

69

60

69

69

69

60

69

60

616

251

495

542

846
Mărci

Trademarks

79
DMI
ID

2
DA/DC
CR/RR

*Într-o cerere de intervenţie poate fi solicitată protecţia mai multor OPI
*In an application for action, the protection of several IPOs may be sought.

2021
69

60

86

43 2021

69

60

670

257

129 cereri

927 OPI
TOTAL
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2021
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60

86

43 2021

69

60

670

257

129 cereri

927 OPI
TOTAL

Biroul Vamal Centru
Central Customs Office

2018

Repartizarea reţinerilor pe proceduri*

Distribution of detentions by procedures*

în baza cererii de intervenţie/on the basis of the application for action

ex-officio

combinată/combined

reţineri                   94         detentions

REŢINERI DE MĂRFURI SUSCEPTIBILE A FI CONTRAFĂCUTE 
DETENTIONS OF GOODS SUSCEPTIBLE OF BEING COUNTERFEIT

Dinamica reţinerilor

Dynamics of detentions

*Un caz de reţinere a mărfurilor susceptibile a 
aduce atingere unui drept de proprietate 

intelectuală se poate referi la mai multe loturi 
de marfă, care implică obiecte de proprietate 

intelectuală în număr egal cu loturile respective.

*A case of seizure of goods liable to infringe an 
intellectual property right may relate to several 

batches of goods, which involve intellectual 
property objects in equal numbers with those 

batches .

82

2019

34

Secţia Echipe Mobile
Mobile Teams Division 8226

Biroul Vamal Sud
South Customs Office 8213

Biroul Vamal Nord
North Customs Office 8212

Serviciu activităţi investigative
Investigative Activities Service829

69

2020

2019

202194
93 

1 

145

regim vamal de export
export customs regime

regim vamal de import
import customs regime

98
96 

2 regim vamal de export
export customs regime

regim vamal de import
import customs regime

69

60

49

20

29

29

69

60

73

33

39

2020

2019

20196951

20176014 2021
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FINALITATEA REŢINERILOR
FINALITY OF DETENTIONS

Produse susceptibile a fi contrafăcute reţinute/suspendate la frontieră

Products susceptible of being counterfeit detained/suspended at the border

Denumirea produsului 
Cantitatea
Quantity

Name of the product

Îmbrăcăminte și încălţăminte, un. 164067

Games, toys, u.

Produse alimentare și băuturi, un. 30162 Foodstuffs and drinks, u.

Produse (electro) casnice, piese 
și accesorii pt. celulare, camere etc.

15904 (Electro) household products, parts and 
accessories for cell phones, cameras, etc.

Jocuri, jucării, un.

2390

Clothing and footwear, u.

Biciclete, piese și accesorii, un. 2340 Bicycles, parts and accessories

Piese și accesorii auto, un.

2000

Auto parts and accessories, u.

Baterii alcaline, un. 2000 Alkaline batteries, u.

Produse electrocasnice, un.

321

Household electrical appliances, u.

269Genţi, portmonee, un.

141 

Bags, purses, u.

Parfumerie și cosmetice, un.

207 

Perfumery and cosmetics, u.

Ochelari de soare și accesorii, un.

92 

Sunglasses and accessories, u.

Ceasuri, un.

68 

Watches, u.

Lenjerie de pat, un

Trabucuri, un.

28 Bed sheets, u.

Cigars, u.

Valoarea totală
Total value ≈4 584 085,86 MDL
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FINALITATEA REŢINERILOR
FINALITY OF DETENTIONS

Produse susceptibile a fi contrafăcute reţinute/suspendate la frontieră

Products susceptible of being counterfeit detained/suspended at the border

Denumirea produsului 
Cantitatea
Quantity

Name of the product
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Household electrical appliances, u.
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141 

Bags, purses, u.
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207 

Perfumery and cosmetics, u.

Ochelari de soare și accesorii, un.

92 

Sunglasses and accessories, u.

Ceasuri, un.

68 

Watches, u.

Lenjerie de pat, un

Trabucuri, un.

28 Bed sheets, u.

Cigars, u.

Valoarea totală
Total value ≈4 584 085,86 MDL

Produse contrafăcute distruse  

Destroyed counterfeit products

Produse contrafăcute donate

Donated counterfeit products

Valoarea totală
Total value

≈  22 212,94 MDL

Denumirea produsului 
Cantitatea
Quantity

Name of the product

Acumulatoare pt. celulare APPLE, un. 300 Batteries for APPLE cell phones, u..

Îmbrăcăminte ADISAS, un. 160 ADIDAS clothing, u.

Acumulatoare pt. laptopuri APPLE, un. 120 Batteries for APPLE laptops, u.

Dispozitive cu LCD SAMSUNG, un. 85 SAMSUNG LCD devices, u.

Căști de ascultare APPLE, un. 70 APPLE headphones, u.

Accesorii pt. celulare APPLE, un. 42 Accessories for APPLE cell phones, u.

Încălţăminte ASICS, perechi 16 ASICS shoes, pairs

Îmbrăcăminte BARBIE, un. 8 BARBIE clothing, u.

Denumirea produsului 
Cantitatea
Quantity

Name of the product

Ciorapi FANTA, un. 580 FANTA socks, u.
Ciorapi PEPSI, un.

Ciorapi Snickers, un.

Bomboane PARCUR, kg

580

580
500

PEPSI socks, u.

SNICKERS socks, u.

PARCUR candies, kg

Valoarea totală
Total value  ≈  174 462,03 MDL

Denumirea produsului predat
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Bunuri/mărfuri originale/care nu aduc atingere DPI puse în circulaţie

Original goods/not infringing IPRs put into circulation

Denumirea produsului predat
Numărul  
de cazuri

         Number 
of cases

Name of the product

Ciorapi OMSA, perechi 1 138790 OMSA socks, pairs

Ceai LIPTON, un. 1 28800 LIPTON Tea, u.

Ciorapi GOLDEN LADY, perechi 1 2600 GOLDEN LADY socks, pairs

Filtre și părţi pt. acestea GHEIZER, un. 1 2040 Filters and parts therefor GHEIZER, u.

Bomboane BONBONEL, kg 2 640 BONBONEL candies, kg

Accesorii pt. fierăstraie STIHL, un. 1 580 Accessories for STIHL saws, u.

Accesorii pt. celulare HOCO, un. 1 265 Accessories for HOCO cell phones, u.

Huse pentru căști AIRPODS, un. 1 265 AIRPODS headset covers, u.

Cafea LAVAZZA, cutii 2 209 LAVAZZA coffee, boxes

Produse cosmetice L’OREAL, un. 1 196 L’OREAL cosmetics, u.

Adaptoare APPLE, un. 2 120 APPLE adapters, u.

Genţi GUCCI, un. 1 58 GUCCI bags, u.

Produse cosmetice GARNIER, un. 1 56 GARNIER cosmetics, u.

Ceasuri CASIO, un. 1 38 CASIO watches, u.

Îmbrăcăminte KENZO, un. 1 25 KENZO clothing, u.

Îmbrăcăminte TOMMY HILFIGER, un. 1 21 TOMMY HILFIGER clothing, u.

Ochelari de soare POLO RALPH LAUREN, un. 1 17 POLO RALPH LAUREN sunglasses, u.

Îmbrăcăminte GUCCI, un. 5 16 GUCCI clothing, u.

Încălţăminte GUCCI, perechi 3 11 GUCCI shoes, pairs

Îmbrăcăminte U.S. POLO A.S.S.N., un. 1 6 U.S. POLO A.S.S.N. clothing, u.

Accesorii pt. celulare  
SAMSUNG, un.

1 5
Accessories for SAMSUNG cell 
phones, u.

Încălţăminte PUMA, perechi 1 4 PUMA shoes, pairs

Îmbrăcăminte MONCLER, un. 3 4 MONCLER clothing, u.

Ochelari de soare GUCCI, un. 1 2 GUCCI sunglasses, u.

Articole din aluminiu  iPHONE, un. 1 2 Aluminum articles iPHONE, u.

Îmbrăcăminte FILA, un. 1 2 FILA clothing, u.

Parfum LANCÔME, un. 2 2 LANCÔME perfume, u.

Ochelari de soare MIU MIU, un. 1 1 MIU MIU sunglasses, u.

Articole de acoperit capul GUCCI, un. 1 1 GUCCI headgears, u.

Încălţăminte ADIDAS, perechi 1 1 ADIDAS shoes, pairs

Countries of origin of the batches 
of products detained at the border

27

46
neidentificate
unidentified

1

512

casescazuri

2 2

1

CNTR

UA PL

UZ

RU

MD

Ţările de provenienţă a loturilor 
de produse reţinute la frontieră

Modalitatea de trecere peste frontieră a produselor contrafăcute reținute
Modality of moving detained counterfeit products across the border

1% 1%15%83%

?
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
MINISTRy OF INTERNAL AFFAIRS

The Ministry of Internal Affairs is a law-enforcement 
authority vested with powers of preventing and com-
bating offenses against intellectual property on the 
internal market. The foresaid powers are exercised by 
the Copyright and Related Rights Crime Investigation 
Division №4 within the Economic Fraud Investigation 
Directorate of the National Inspectorate of Investigati-
ons of the GPI of MIA. 

The mission of the division is to organize and carry out 
actions to prevent, detect and document crimes rela-
ted to IPR infringements, actions aimed at protecting 
natural persons and legal entities against economic ac-
tivities that could infringe intellectual property rights 
and also generate increased risks for potential consu-
mers of counterfeit products. 

In the context of the epidemiological situation in the 
Republic of Moldova, taking into account the decisions 
of the National Extraordinary Public Health Commissi-
on on the establishment of a special activity regime, 
as well as taking into account the reduction of police 
finding duties, for 2021 it is attested a decrease in the 
number of controls and measures carried out in order 
to prevent and combat IP offenses. The activity of MIA 
during the period under review is presented in the fol-
lowing infographics

Ministerul Afacerilor Interne este un organ de drept, 
învestit cu atribuţii de prevenire și combatere a de-
lictelor contra proprietăţii intelectuale pe piaţa in-
ternă. Atribuţiile prenotate sunt exercitate de Secţia  
nr. 4 Investigarea infracţiunilor privind dreptul de 
autor și conexe din cadrul Direcţiei Investigaţii com-
plexe a Inspectoratului naţional de investigaţii al IGP 
al MAI. 

Misiunea secţiei este de a organiza și desfășura acţiunile 
de prevenire, depistare și documentare a infracţiunilor ce 
ţin de încălcarea DPI, acţiuni care au drept scop proteja-
rea persoanelor fizice și juridice împotriva unor activităţi 
economice care ar putea leza drepturile de proprietate 
intelectuală și genera, totodată, riscuri sporite pentru 
potenţialii consumatori ai produselor contrafăcute. 

în contextul situaţiei epidemiologice din Republica 
Moldova, având în vedere deciziile Comisiei Naţionale 
Extraordinare de Sănătate Publică cu privire la institu-
irea unui regim special de activitate, precum și luând 
în considerare reducerea din atribuţiile de constatare 
ale poliţiei, pentru anul 2021 se atestă o diminuare a 
numărului de controale și măsuri realizate în vederea 
prevenirii și combaterii contravenţiilor în domeniul PI. 
Activitatea MAI în perioada de bilanţ este prezentată 
în infograficul ce urmează.
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22 persoane juridice

14 legal entities

SESIZĂRI PRIVIND ÎNCĂLCAREA DPI
NOTIFICATIONS ON IPR INFRINGEMENT

Procese verbale cu privire la contravenţie

Records of contravention

30

4

2

Art. 267* 
Art. 267* 

Art. 97 (mărci)
Art. 97 (trademarks)

Art. 100 (DMI)
Art. 100 (ID)

Dosare penale 

Criminal proceedings

2

Art. 1851*** 

Art. 1851***

Art. 2461**

Art. 2461**

1

*Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comerciali-
   zare este interzisă ori limitată (art. 267 CC)

*Trade or transport of goods whose sale is prohibited or 
   limited (Art. 267 CC)

**Concurenţa neloială (art. 2461 CP)
**Unfair Competition (Art. 2461 CrC)

*** Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe  
      (art. 1851 CP)

*** Violation of Copyright and Related Rights  (Art. 1851CrC)
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AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR  
şI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI
AGENCy FOR CONSUMER PROTECTION  
AND MARkET SURVEILLANCE

The Agency for Consumer Protection and Market Sur-
veillance (ACPMS) is the state institution whose mis-
sion is to streamline the state’s activity in consumer 
protection by market surveillance, information and 
education of consumers, strengthening their decisi-
on-making capacity and stimulating their capacity for 
individual and associative self-protection.

One of the main concerns of the ACPMS is, on the 
one hand, to contribute to the increase of consu-
mers’ decision-making capacity, to inform consu-
mers about their rights, and on the other hand, to 
prevent possible violations by economic agents by 
informing and advising them on legal provisions 
and good practices related to the protection of 
consumer rights. The decision-making capacity of 
consumers is not only about their own rights, but 
also about creating a global environment that al-
lows consumers to exercise their rights and benefit 
from them.

The Agency aims to streamline the market surveillan-
ce system by striking a balance between protecting 
consumer interests and minimizing burdens imposed 
on the business environment. The Agency focuses 
more on preventing adverse situations by advising 
and monitoring economic operators than on pena-
lizing infringements. Market surveillance is a duty of 
the community, and the manner in which this func-
tion is exercised must be marked by professionalism 
and transparency.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Suprave-
gherea Pieţei (A.P.C.S.P) este instituţia de stat care are 
ca misiune eficientizarea activităţii statului în materie 
de protecţie a consumatorilor prin supravegherea pie-
ţei, informarea şi educarea consumatorilor, întărirea 
capacităţii decizionale a acestora, dar şi stimularea ca-
pacităţii lor de autoprotecţie individuală şi asociativă.

Una dintre preocupările de bază ale A.P.C.S.P. este, pe 
de o parte, contribuirea la creşterea capacităţii decizi-
onale a consumatorilor, informarea consumatorilor pri-
vitor la drepturile lor, iar pe de altă parte, prevenirea 
eventualelor încălcări din partea agenţilor economici 
prin informarea și consilierea acestora în legătură cu 
prevederile legale și bunele practici ce ţin de protecţia 
drepturilor consumatorilor. Capacitatea decizională a 
consumatorilor nu ţine doar de drepturile propriu-zise 
ale acestora, dar și de crearea unui mediu global care 
să permită consumatorilor să-şi exercite drepturile re-
spective şi să beneficieze de pe urma lor.

Agenţia își propune să eficientizeze sistemul de supra-
veghere a pieţei prin obţinerea unui echilibru între pro-
tejarea intereselor consumatorilor şi reducerea la mini-
mum a sarcinilor impuse mediului de afaceri. Agenţia 
pune accent mai mult pe prevenirea situaţiilor nefaste 
prin consilierea şi monitorizarea agenţilor economici, 
decât pe penalizarea încălcărilor. Supravegherea pieţei 
este o datorie faţă de comunitate, iar modul de exerci-
tare a acestei funcţii trebuie să fie marcat de profesio-
nalism și transparenţă.

SESIZĂRI PRIVIND ÎNCĂLCAREA DPI
NOTIFICATIONS ON IPR INFRINGEMENT

Finalitatea examinării cererilor/sesizărilor

Finality of examination of applications/notifications

18 15

22

1 0

Cereri/sesizări depuse 

Lodged applications/notifications 

de la reprezentanţii
titularilor de drepturi
from representatives 
of the rightholders

 de la solicitanţi naţionali 
from national applicants 

Îmbrăcăminte și încălţăminte
Clothing and footwear

Parfumuri și cosmetice
Perfumery and cosmetics

Genţi, portmonee, curele, 
alte accesorii din piele
Bags, puses, belts, other 
leather accessories

Ţigări și produse de tutungerie
Cigarettes and tabacco products

* Toate au avut ca obiect încălcări ce aduc 
  atingere dreptului asupra mărcii 
* All of them concerned infringements 
   of trademark right

TOTAL
33*

22 
PV

22 
Dosare

28

2

1

1

Produse alimentare
Foodstuffs1

de dosare transmise în instanţă
proccedings sent to court

dosar contravenţional examinat
examined contravention proceeding

hotărâri emise
issued decisions
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Ţara de provenienţă a produselor ridicate

Country of origin of the seized products 

90%
neidentificate
unidentified 

10%
CN

Procese verbale referitoare la mărci

Records on trademarks

Denumirea produsului 
Cantitatea
Quantity

Name of the product

Îmbrăcăminte și încălţăminte, un. 68 Clothing and footwear, u.

Ţigări și produse de tutungerie, un. 43 Cigarettes and tobacco products, u.

Produse alimentare, un. 4 Foods stuffs, u.

?
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PROCURATURA GENERALĂ
PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE 

Cyberspace has expanded rapidly, coming to over-
lap with most of the “classic” spheres of life of each 
of us. The rapidly evolving nature of cyber threats is 
an increasingly progressing risk to human society.

Beyond any challenge, it is obvious that the expan-
sion of the Internet network and the full range of 
services and opportunities it offers is a key pillar for 
development. But there is also an extremely impor-
tant challenge that is associated with this evoluti-
on: ensuring the security of the entire cyberspace. 
If the secure data flow to and from millions of users 
cannot be provided, it will be found that with cyber-
space will also increase exponentially the cases of 
cybercrime, damage to infrastructures that depend 
on this space, as well as other potential future risks, 
which are currently difficult to identify.

As before, the activity of the Prosecutor General’s 
Office in 2021 was determined by its role by virtue 
of its powers in the process of combating crime, in-
cluding cybercrime.

In order to carry out the activity of combating cyber-
crime and other related crimes, as well as to ensure 
that trends in relevant phenomena are monitored 
in order to identify solutions to respond to new 
challenges, the Order of the Prosecutor General No. 
47/4 on the interaction between the subdivisions of 
the Prosecutor General’s Office, the specialized and 
territorial prosecutor’s offices in carrying out the 

Spaţiul cibernetic s-a extins rapid, ajungând să se suprapună 
peste majoritatea sferelor „clasice” ale vieţii fiecăruia dintre 
noi. Evoluţia rapidă a naturii ameninţărilor cibernetice consti-
tuie un risc al societăţii umane care progresează tot mai mult. 

Dincolo de orice contestare, este evident faptul că extin-
derea reţelei de Internet și a întregii game de servicii și 
posibilităţi pe care aceasta le oferă constituie un pilon de 
bază pentru dezvoltare. Există însă și o provocare extrem 
de importantă care este asociată acestei evoluţii: asigu-
rarea securităţii întregului spaţiu cibernetic. Dacă nu se 
poate asigura circularea securizată a datelor dinspre și 
către milioanele de utilizatori, se va constata că odată cu 
spaţiul cibernetic vor crește exponenţial și speţele de cri-
minalitate cibernetică, de afectare a infrastructurilor ce 
depind de acest spaţiu, precum și alte potenţiale viitoare 
riscuri, care în prezent sunt dificil de identificat. 

Ca și până acum, activitatea Procuraturii Generale în 
anul 2021 a fost determinată de rolul care îi revine în 
virtutea atribuţiilor sale în cadrul procesului de comba-
tere a criminalităţii, inclusiv a crimelor cibernetice. 

In scopul desfășurării activităţii de combatere a crime-
lor cibernetice și altor infracţiuni conexe acestora, pre-
cum și pentru a asigura monitorizarea tendinţelor fe-
nomenelor respective în vederea identificării soluţiilor 
de reacţionare la noile provocări, încă la data de 
09.12.2016 a fost emis Ordinul Procurorului General 
nr. 47/4 cu privire la interacţiunea dintre subdiviziunile 
Procuraturii Generale, procuraturile specializate și teri-

Ţara de provenienţă a produselor ridicate

Country of origin of the seized products 

90%
neidentificate
unidentified 

10%
CN

Procese verbale referitoare la mărci

Records on trademarks
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Cantitatea
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toriale la desfășurarea activităţii de combatere a crime-
lor cibernetice. 

Având în vedere tendinţele în domeniu, precum și peri-
colul criminalităţii informatice, din 17.08.2018, potrivit 
art. 270 alin. (1) pct. 2) lit. c) în coroborare cu art. 257 
din Codul de procedură penală, exercitarea urmăririi 
penale în cazurile infracţiunilor informatice, prevăzute 
la art. 1851-1853 și art. 259-2611 din Codul penal, a tre-
cut în competenţa procurorului din sectorul unde s-a 
săvârșit infracţiunea (cu excepţiile prevăzute în lege).

Astfel, legislaţia naţională a diferenţiat mai multe cate-
gorii de crime cibernetice, după cum urmează:

 Infracţiunile împotriva proprietăţii intelectuale: 

- încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe 
(art.1851 din Codul penal); 

- încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate 
industrială (art.1852 din Codul penal); 

- declaraţiile intenţionat false în documentele de în-
registrare ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale 
(art.1853 din Codul penal).

activity of combating cybercrime was issued since 
09.12.2016.

Considering the trends in the field, as well as the danger of 
cybercrime, from 17.08.2018, according to Article 270 para 
(1) point 2) letter c) in conjunction with Article 257 of the Cri-
minal Procedure Code, the conduct of criminal prosecution 
in cases of cybercrimes, provided for in Articles 1851-1853 
and Articles 259-2611 of the Criminal Code, passed into the 
competence of the prosecutor in the sector in which the cri-
me was committed (with the exceptions provided by law).

Thus, national law has differentiated several cate-
gories of cybercrime, as follows:

Intellectual property offenses:

- Violation of Copyright and Related Rights  
(Art. 1851 of the Criminal Code);

- Violation of the Rights in Industrial Property Ob-
jects (Art. 1852 of the Criminal Code);

- Deliberate False Declarations in Registration Do-
cuments Protecting Intellectual Property (Art. 1853 

of the Criminal Code).
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1851*

1852**

*Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
(art. 1851  CP)

* Relates to the violation of copyright and related rights 
(Art. 1851 CrC)

**Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate 
industrială (art. 1852 CP)

**Relates to the violation of the rights in industrial 
property objects (Art. 1852  CrC)

Prejudiciul cauzat titularilor de drepturi

Damage caused to rightholders

15 361 077
MDL

DOSARE INSTRUMENTATE DE PROCURATURĂ
PROCEEDINGS HANDLED BY THE PUBLIC PROSECUTOR‘S OFFICE

2020

2019

Dinamica dosarelor penale 

Dynamics of criminal proceedings 

69

60

1

3

2021
0

1

1

4

69
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AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR 
JUDECĂTOREşTI
AGENCy FOR COURTS ADMINISTRATION 

Agency for Courts Administration is the administra-
tive authority subordinated to the Ministry of Justice 
with the status of legal public law entity that ensures 
the organizational activity of the courts and courts 
of appeal, in accordance with Art. 55 of Law 514 of 
06.07.1995 on the Organization of Judiciary and the 
Regulation on the Organization and Functioning of 
the Activity of the Agency for Courts Administration, 
approved by Government Decision No. 650 of May 26, 
2016. 

The basic functions of the Agency are: ensuring the 
organizational activity of the courts, accounting and 
analysis of judicial statistics, development of the judi-
cial information system, management of court secre-
tariat staff training activity, organization of financial 
management activity, control and internal audit in 
courts. 

The Agency exercises its powers strictly respecting 
the guarantees and independence of the judiciary.

Agenţia de administrare a instanţelor judecătoresti 
este autoritatea administrativă subordonată Ministe-
rului Justiţiei cu statut de persoană juridică de drept 
public care asigură activitatea organizatorică a jude-
cătoriilor şi a curţilor de apel, în conformitate cu art. 
55 al Legii 514 din 06 iulie1995 privind organizarea 
judecătorească și Regulamentul privind organizarea 
și funcţionarea activităţii Agenţiei de Administrare a 
Instanţelor Judecătorești, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 650 din 26 mai 2016.

Funcţiile de bază ale Agenţiei sunt: asigurarea activităţii 
organizatorice a instanţelor judecătoreşti, evidenţa şi 
analiza statisticii judiciare, dezvoltarea sistemului infor-
maţional judiciar, gestionarea activităţii de instruire a 
personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti, or-
ganizarea activităţii de management financiar, controlul 
şi auditul intern în cadrul instanţelor judecătoreşti.

Agenţia îşi exercită atribuţiile respectând cu stricteţe 
garanţiile şi independenţa sistemului judecătoresc.
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Dinamica examinării dosarelor privind  încălcarea DPI în instanţă
Dynamics of examining IPR infringement proceedings in the court

2020

2021

2019

art. 97* CC

Dosare contravenţionale /contravention proceedings 

Dosare penale/criminal proceedings 

69

60

86

27

8

29

2

77

1

Dosare contravenţionale finalizate
Completed contravention proceedings

45 000 MDL

*Utilizarea ilegală a mărcii (art. 97 CC) 
*Illicit use of a trademark (Art. 97 CC) 
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Ședinţe de judecată cu participarea AGEPI
Court hearings with the participation of AGEPI

Publicate pe site-ul AGEPI
Published on the AGEPI website

164

121

59

226

Curtea de Apel Chișinău
Chisinau Court of Appeal

Proprietatea industrială
Industrial property

DA și DC
CR and RPs

Judecătoriile de sector
District courts

Hotărâri
și decizii
Judgements 
and decisions

46
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Ședinţe de judecată cu participarea AGEPI
Court hearings with the participation of AGEPI

Publicate pe site-ul AGEPI
Published on the AGEPI website

164

121

59

226

Curtea de Apel Chișinău
Chisinau Court of Appeal

Proprietatea industrială
Industrial property

DA și DC
CR and RPs

Judecătoriile de sector
District courts

Hotărâri
și decizii
Judgements 
and decisions

46

67

47

19

26

14

12

1

Finalitatea examinării dosarelor
Finality of examination of proceedings

Industrial Property

Copyright and Related Rights 

Proprietatea industrială

Drept de autor și drepturi conexe

Total

Hotărâri/decizii definitive/irevocabile
Final/irrevocable judgements/decisions

Încheieri
Conclusions

Remise la rejudecare
 Remitted for rejudication 

Contracte înregistrate la AGEPI
Contracts registered with AGEPI

162 2
Contracte de franchising
Franchising contracts

143
Contracte de cesiune
Assignment contracts

17
Contracte de licenţă
License contracts

9

8

Licenţe exclusive
Exclusive licenses

Licenţe neexclusive
Nonexclusive licenses
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CONSILIUL CONCURENȚEI  
COMPETITION COUNCIL 

In order to ensure the enforcement of intellectual proper-
ty rights in the internal market, the activity of the Com-
petition Council is extremely important, which is aimed 
at promoting the state policy in the field of competition 
protection, limiting and repressing the anticompetitive 
activity of enterprises, supporting the activity of public 
administration authorities in this field, as well as control-
ling over the execution of competition protection law.

Intellectual property is an essential attribute of the market 
economy, the development of which is based on a heal-
thy competitive environment. Competition, in turn, is one 
of the most important elements that form the basis of the 
functioning of a modern economy and ensures the deve-
lopment of market relations. Thus, the phenomenon of 
competition and intellectual property interact in a com-
plex process of market economy, resulting in ensuring the 
equality of all subjects and the unhindered valorization of 
their own intellectual creation. The entire activity of the 
subjects within the market economy is carried out under 
certain distinctive signs (trademarks, service emblems, 
trade names, industrial design). These distinctive signs re-
present intellectual creations designed especially for the 
individualization of the subjects in relation to others and, 
at the same time, to highlight their specific activity.

The effect of the competitive rivalry existing on a certain 
market generates the risk of causing damage to these dis-
tinctive signs - intellectual property objects. Unfair com-
petitors, wishing a large clientele, respectively a substan-
tial profit, resort to actions contrary to honest practices by 
illegally using the intellectual property objects.

Pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate inte-
lectuală pe piaţa internă, extrem de importantă este activi-
tatea Consiliului Concurenţei, care are ca scop promovarea 
politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, limitarea 
şi reprimarea activităţii anticoncurenţiale a întreprinderilor, 
susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice în 
acest domeniu, precum şi efectuarea controlului asupra exe-
cutării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.

Proprietatea intelectuală este un atribut esenţial al econo-
miei de piaţă, dezvoltarea căreia se bazează pe un mediu 
concurenţial sănătos. Concurenţa, la rândul ei, este unul 
dintre cele mai importante elemente care formează baza 
funcţionării unei economii moderne și asigură dezvoltarea 
relaţiilor de piaţă. Astfel, fenomenul concurenţei și proprie-
tatea intelectuală interacţionează într-un proces complex 
al economiei de piaţă, având drept rezultat asigurarea 
egalităţii tuturor subiecţilor și valorificarea nestingherită a 
propriei creaţii intelectuale. întreaga activitate a subiecţilor 
în cadrul economiei de piaţă se desfășoară sub anumite 
semne distinctive (mărci, embleme de deservire, denumiri 
de firmă, desen sau model industrial). Aceste semne dis-
tinctive reprezintă creaţii intelectuale concepute special 
pentru individualizarea subiecţilor faţă de alţii și, totodată, 
pentru a le evidenţia specificul activităţii.

Efectul rivalităţii concurenţiale existente pe o anumită piaţă 
generează riscul de a fi aduse prejudicii acestor semne dis-
tinctive – obiecte ale proprietăţii intelectuale. Concurenţii 
neloiali, dorindu-și o clientelă numeroasă, respectiv un pro-
fit substanţial, recurg la acţiuni contrare uzanţelor oneste 
folosind ilegal obiectele proprietăţii intelectuale.

Plângeri recepţionate

Received complaints

Titulari naţionali
National holders

Persoane juridice
Legal entities

4
Mărci

Trademarks

2
DMI
ID

2

2

2

Plângeri 

Complaints

Mărci

Trademarks

Persoane juridice

Legal entities

Statutul
Status

OPI
IPOs
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întreprinderea care activează pe o anumită piaţă relevan-
tă propune bunurile și serviciile sale sub un nume special, 
având interesul legitim să valorifice pe deplin reputaţia 
acestui nume. în asemenea situaţii, titularii drepturilor de 
proprietate intelectuală au la dispoziţie o gamă variată 
de mijloace de apărare. Unul dintre acestea este apărarea 
drepturilor pe cale administrativă, și anume prin depune-
rea unei plângeri la Consiliul Concurenţei.

Datele statistice privind activitatea Consiliului Concurenţei 
în acest sens pe parcursul anului 2021 sunt prezentate 
după cum urmează:

The enterprise activating in a particular relevant market 
proposes its goods and services under a special name, 
with a legitimate interest in fully exploiting the reputati-
on of that name. In such situations, holders of intellectu-
al property rights have a wide range of defenses at their 
disposal. One of these is the defense of rights by admi-
nistrative means, namely by lodging a complaint with the 
Competition Council.

Statistical data on the activity of the Competition Coun-
cil in this respect during the year 2021 are presented as 
follows:
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INSTRUIREA îN DOMENIUL PI ȘI PROMOVAREA 
CONCEPTELOR DE PROTECȚIE A DREPTURILOR  
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ  
TRAINING IN THE FIELD OF IP AND PROMOTION OF 
INTELLECTUAL PROPERTy RIGHTS PROTECTION  
CONCEPTS 

Modernizarea sistemului de PI și asigurarea respectării 
drepturilor de PI este unul din obiectivele prioritare ale 
AGEPI. în acest sens au fost organizate o serie de eveni-
mente și acţiuni, care au contribuit la consolidarea și dez-
voltarea sistemului de protecţie a PI, după cum urmează: 

FEBRUARIE

Webinar regional privind soluţionarea alternativă a 
disputelor în materie de tehnologii ale informaţiei 
și comunicaţiilor

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale a organizat 
pe 23 februarie un webinar regional privind soluţionarea 
alternativă a disputelor pentru litigiile din sectorul tehnolo-
giilor informaţiei și comunicaţiilor.

în cadrul evenimentului, experţi de talie internaţională au 
abordat aspecte juridice actuale în domeniul TIC, inclusiv 
reglementările din sectorul jocurilor video. în cadrul semina-
rului au fost prezentate strategiile de soluţionare a litigiilor, 
avantajele medierii și arbitrajul, precum și modul în care ser-
viciile ADR ale OMPI pot contribui la soluţionarea litigiilor în 
domeniul tehnologiilor informaţiei și comunicaţiilor.

Evenimentul a fost destinat avocaţilor și mandatarilor 
autorizaţi, mediatorilor și arbitrilor, consilierilor în do-

Modernization of the IP system and enforcement of IP 
rights is one of AGEPI’s priority objectives. In this sen-
se, a number of events and actions were organized, 
which contributed to the consolidation and develop-
ment of the IP protection system, as follows:

FEBRUARy

Regional Webinar on Alternative Dispute Resoluti-
on for Information and Communication Technolo-
gies 

The world Intellectual Property Organization organi-
zed on 23 February a Regional webinar on Alternati-
ve Dispute Resolution for Information and Communi-
cation Technologies Disputes.

During the event, world-class experts addressed cur-
rent legal issues in the ICT field, including regulations 
in the videogame sector. The seminar outlined dis-
pute resolution strategies, mediation and arbitration 
options, and how wIPO ADR services can help resol-
ving information and communications technologies 
disputes.

The event was designed for lawyers and patent attor-
neys, mediators and arbitrators, intellectual property 
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meniul proprietăţii intelectuale și reprezentanţilor me-
diului de afaceri din ţările din Europa Centrală, Regiu-
nea Baltică și din ţările mediteraneene care doresc să se 
familiarizeze cu procesele internaţionale de mediere și 
arbitraj în contextul TIC.

MARTIE

Conferinţa Jean Monnet despre dezvoltarea 
proprietăţii intelectuale în UE şi Republica Moldova

Reprezentanţii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală au participat  la Conferinţa „Dezvoltarea 
proprietăţii intelectuale în UE şi Republica Moldova: 
provocări și perspective”, care s-a desfășurat în format 
online.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia de cultu-
ră juridică Henri Capitant Moldova, în colaborare cu 
AGEPI. La Conferinţă au participat reprezentanţi ai 
autorităţilor publice, ai instituţiilor de învăţământ su-
perior, ai organizaţiilor de cercetare-dezvoltare și ai 
mediului de afaceri.

Scopul evenimentului a fost de a consolida înţelegerea 
și conștientizarea cercetătorilor din Republica Moldova 
cu privire la dezvoltarea proprietăţii intelectuale (PI) în 
Uniunea Europeană și Republica Moldova, de a informa 
și sensibiliza reprezentanţii ONG-urilor și funcţionarii 
publici din ţara noastră cu privire la importanţa dezvol-
tării PI pentru integrarea și creșterea economică a Re-
publicii Moldova, de a analiza realizările și problemele 
dezvoltării PI în UE și RM, de a crește vizibilitatea cerce-
tării Republicii Moldova cu privire la problemele legate 
de protecţia PI etc.

în deschiderea evenimentului online, Natalia Mogol, Di-
rector general adjunct al Agenţiei de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală, a menţionat:  „AGEPI depune eforturi 

counsels and representatives of business environment 
from Central European, Baltic States and Mediterrane-
an Countries, wishing to familiarize themselves with in-
ternational mediation and arbitration processes in the 
ICT context.

MARTIE 

The Development of Intellectual Property in the EU 
and Moldova Jean Monnet Conference

The representatives of the State Agency on Intellec-
tual Property participated in the Conference “The De-
velopment of Intellectual Property in the EU and Mol-
dova: Challenges and Perspectives”, which took place 
online.

The event was organized by the Association of Legal 
Culture Henri Capitant Moldova, in cooperation with 
AGEPI. The Conference was attended by representati-
ves of public authorities, higher education institutions, 
research and development organizations and the busi-
ness environment.

The purpose of the event was to strengthen under-
standing and awareness of researchers in Moldova 
on intellectual property (IP) development in the EU 
and Moldova, to inform and raise awareness of NGO 
representatives and civil servants in our country on 
the importance of IP development for Moldova’s in-
tegration and economic growth, to analyze the achi-
evements and problems of IP development in the EU 
and Moldova, to increase the research visibility of 
the Republic of Moldova on issues related to IP pro-
tection, etc.

In the opening of the online event, Natalia Mogol, 
Deputy Director General of the State Agency on In-
tellectual Property, mentioned that: “AGEPI makes 
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considerabile în promovarea cunoștinţelor de proprietate 
intelectuală, iar Conferinţa de astăzi reprezintă o platformă 
excelentă pentru transferul de cunoștinţe și bune practici, 
pentru dezbaterea și identificarea celor mai bune soluţii 
de creștere a competitivităţii prin valorificarea obiectelor 
de proprietate intelectuală”.

Discuţiile în cadrul conferinţei au fost structurate pe ur-
mătoarele panele:

• Proprietatea intelectuală și concurența: interferențe și 
provocări;
• Proprietatea intelectuală și industriile creative;
• Integrarea europeană și protecția proprietății intelec-
tuale.

Conferinţă despre reglementări naţionale și stan-
darde juridice internaţionale în domeniul protecţiei 
drepturilor consumatorului

Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Drepturilor Con-
sumatorilor, care este marcată la nivel mondial în fie- 
care an la data de 15 martie, Academia „ştefan cel 
Mare” a MAI al Republicii Moldova a organizat Conferin-
ţa ştiinţifică internaţională cu genericul: Reglementări 
naţionale și standarde juridice internaţionale în dome-
niul protecţiei drepturilor consumatorului. în legătură 
cu necesitatea respectării restricţiilor stabilite de către 
Guvern din cauza pandemiei COVID-19, conferinţa s-a 
desfășurat în format online.

La Conferinţă au participat aproximativ 100 de 
reprezentanţi ai mediului academic, societăţii civile, 
autorităţilor publice, inclusiv Ministerul Afacerilor Inter-
ne, Agenţia Pentru Protecţia Consumatorilor și Suprave-
gherea Pieţei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenţia Naţi-
onală pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei, Camera de Comerţ și Industrie, 

considerable efforts in promoting intellectual proper-
ty knowledge, and today’s Conference is an excellent 
platform for the transfer of knowledge and good prac-
tices, for debating and identifying the best solutions to 
increase competitiveness by capitalizing on intellectual 
property objects”.

The discussions in the conference were structured on 
the following panels:

• Intellectual property and competition: interference 
and challenges;
• Intellectual property and creative industries;
• European integration and intellectual property pro-
tection.

Conference on National Regulations and Internatio-
nal Legal Standards in the Field of Consumer Rights 
Protection

On the occasion of the celebration of world Consumer 
Rights Day, which is marked worldwide every year on 
March 15, the Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the 
Republic of Moldova organized the International Sci-
entific Conference entitled: National Regulations and 
International Legal Standards in the Field of Consu-
mer Rights Protection. Regarding the need to comply 
with the restrictions set by the Government due to the  
COVID-19 pandemic, the conference was held in online 
format.

The Conference was attended by approximately 100 
representatives of academic environment, civil socie-
ty, public authorities, including the Ministry of Internal 
Affairs, Agency for Consumer Protection and Market 
Surveillance, National Agency for Energy Regulation, 
Civil Aviation Authority, National Regulatory Agency 
for Electronic Communications and Information Tech-
nology, Chamber of Commerce and Industry, National 
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Institutul Naţional de Standardizare, Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală etc.

Acest eveniment a oferit participanţilor posibilitatea de 
a realiza un schimb de experienţă și de a aborda, prin 
prisma teoriei și practicii, multiple aspecte legate de 
problematica protejării intereselor economice ale con-
sumatorilor la nivel naţional și internaţional.

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor este o oca-
zie anuală dedicată evidenţierii puterii consumatorilor 
şi a drepturilor acestora pentru o piaţă echitabilă, sigu-
ră şi durabilă pentru toată lumea.

APRILIE

Webinarul cu genericul „Fenomenul contrafacerii în 
Republica Moldova” 

Seminarul online a fost desfășurat în cadrul Proiectului 
EUPROIN/Jean Monnet Support to Associations in Eu-
ropean Integration and Intellectual Property Protecti-
on Studies, implementat de către Asociaţia de Cultură 
Juridică Henri Capitant, cu suportul financiar al progra-
mului Erasmus+ al Uniunii Europene, în colaborare cu 
AGEPI.

La webinar au participat reprezentanţi ai autorităţilor pu-
blice, ai instituţiilor de învăţământ superior, ai organizaţiilor 
de cercetare-dezvoltare și ai mediului de afaceri. Scopul 
evenimentului a fost informarea participanţilor privind 
impactul pirateriei și al produselor contrafăcute asupra 
mediului de afaceri și al societăţii.

în cadrul evenimentului, au fost abordate aspecte lega-
te de crearea, protecţia juridică și utilizarea obiectelor 
de proprietate intelectuală, respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală în Republica Moldova, precum 
și provocările pentru ţara noastră și soluţiile posibile.

Institute of Standardization, State Agency on Intellec-
tual Property, etc.

This event offered participants the opportunity to ex-
change experiences and address, in terms of theory 
and practice, multiple aspects related to the problems 
of protecting the economic interests of consumers at 
national and international level.

world Consumer Rights Day is an annual event dedica-
ted to highlighting the power of consumers and their 
rights for a fair, safe and sustainable marketplace for 
everyone.

APRIL

Webinar entitled “Counterfeiting Phenomenon in 
the Republic of Moldova”

The online seminar was held within the EUPROIN/Jean 
Monnet Support to Associations in European Integra-
tion and Intellectual Property Protection Studies Pro-
ject, implemented by the Association of Legal Culture 
Henri Capitant Moldova with the financial support of 
the Erasmus+ programme of the European Union, in 
cooperation with AGEPI.

The webinar was attended by representatives of public 
authorities, higher education institutions, research and 
development organizations and the business environ-
ment. The purpose of the event was to inform partici-
pants about the impact of piracy and counterfeit pro-
ducts on the business environment and society.

During the event, aspects related to the creation, 
legal protection and use of intellectual property ob-
jects, enforcement of intellectual property rights in 
the Republic of Moldova, as well as challenges for 
our country and possible solutions were addressed.
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SEPTEMBRIE

Seminar regional pentru judecători, organizat de 
Oficiul de Brevete din Letonia

Reprezentanţi ai instituţiilor și autorităţilor publice cu atri-
buţii în domeniul protecţiei și asigurării respectării dreptu-
rilor de proprietate intelectuală, judecători și procurori din 
Republica Moldova au participat la cea de-a șasea ediţie a 
seminarului regional organizat de Oficiul de Brevete din 
Republica Letonia, în cooperare cu Organizaţia Mondială 
a Proprietăţii Intelectuale și cu Oficiul Uniunii Europene 
pentru Proprietate Intelectuală. 

Seminarul regional a avut drept scop consolidarea cu-
noştinţelor și realizarea unui schimb de experienţe şi 
bune practici în domeniul asigurării respectării dreptu-
rilor de proprietate intelectuală.

Evenimentul a fost axat pe jurisprudenţa europeană în 
domeniul proprietăţii intelectuale și practica instanţelor, 
cu accent pe protecţia mărcilor comerciale și a drepturi-
lor de autor. în cadrul seminarului, specialiști consacraţi 
în domeniu de la OMPI, EUIPO, Curtea Federală de Justiţie 
din Germania, Curtea de la Haga, Curtea Supremă a Le-
toniei și Universitatea din Varșovia au oferit informaţii cu 
privire la standardele internaţionale și europene și au 
prezentat cele mai bune practici privind asigurarea res-
pectării drepturilor de proprietate intelectuală. Experţii 
invitaţi și-au împărtășit cunoștinţele pe subiecte precum:

• Jurisprudența EUIPO și  Curții de Justiție a Uniunii Eu-
ropene privind clasificarea de la Nisa;
• Impactul reputației mărcii comerciale în cazurile civile 
și penale de încălcare a drepturilor asupra mărcilor;
• Soluționarea litigiilor dintre organizațiile de gestiune 
colectivă și utilizatori;
• Diferența dintre utilizarea gratuită și copierea ilegală;
• Răspunderea furnizorilor de servicii de internet pen-
tru încălcarea drepturilor de autor etc.

SEPTEMBER

Regional Seminar for Judges, organized by the Lat-
vian Patent Office

Representatives of public institutions and authorities with 
responsibilities in the field of protection and enforcement 
of intellectual property rights, judges and prosecutors 
from the Republic of Moldova participated in the sixth 
edition of the regional seminar organized by the Patent 
Office of the Republic of Latvia, in cooperation with the 
world Intellectual Property Organization and the Euro-
pean Union Intellectual Property Office.

The aim of the regional seminar was to consolidate 
knowledge and achieve an exchange of experiences 
and good practices in the field of enforcement of intel-
lectual property rights.

The event focused on the European intellectual pro-
perty case law and court practice with emphasis on 
trademark and copyright protection. During the se-
minar, well-known specialists in the field from wIPO,  
EUIPO, the German Federal Court of Justice, The Ha-
gue Court, the Supreme Court of Latvia and the Uni-
versity of warsaw provided information on internati-
onal and European standards and presented the best 
practices on the enforcement of intellectual property 
rights. The invited experts shared their knowledge on 
topics such as:

• EUIPO and CJEU case law regarding the Nice classifi-
cation;
• The impact of trademark reputation in civil and crimi-
nal trademark infringement cases;
• Litigation of disputes between collective manage-
ment organizations and users of works;
• Distinction between free use and illegal copying;
• Liability of an internet service provider for copyright 
infringement, etc.
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Comitetul consultativ în domeniul respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală

La 21 septembrie 2021, în cadrul Organizaţiei Mondi-
ale de Proprietate Intelectuală, și-a desfășurat activi-
tatea Comitetul consultativ în domeniul respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, dialog online. 
în condiţiile pandemiei de COVID-19, evenimentul s-a 
desfășurat în format hibrid.

Participanţii la eveniment au abordat mai multe su-
biecte de interes prioritar, în special axându-se pe noi-
le măsuri de combatere a pirateriei şi contrafacerii pe 
internet. Reprezentanţii Chinei au prezentat ultimele 
evoluţii în materie de combatere a acestor fenomene 
în mediul online. De asemenea, participanţii au fost 
informaţi despre noua abordare a Germaniei în com-
baterea infracţiunilor pe internet, experienţa Filipi-
nelor în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale 
în comerţul digital și acţiunile Federaţiei Ruse privind 
combaterea răspândirii conţinutului piratat pe inter-
net. Evoluţiile privind aplicarea online a proprietăţii in-
telectuale în Grupul statelor europene și baltice a fost 
un alt subiect discutat în cadrul Comitetului.

în final, participanţii la Comitet au evidenţiat importanţa 
unor astfel de întâlniri, schimburi de experienţă și 
discuţii pe marginea aspectelor practice legate de 
protecţia și respectarea drepturilor de proprietate inte-
lectuală, precum și sensibilizarea societăţii cu referire 
la lupta cu contrafacerea și pirateria în mediul online, 
deoarece asigurarea respectării efective a drepturilor 
de PI constituie un aspect definitoriu al creșterii eco-
nomice, al protecţiei sănătăţii și siguranţei cetăţenilor.

Advisory Committee on IPR Enforcement 

Activity of the Advisory Committee on the Enforcement 
of Intellectual Property Rights, online dialogue, took 
place on September 21, 2021, within the world Intel-
lectual Property Organization. Under the conditions of 
the COVID-19 pandemic, the event took place in hybrid 
format.

The participants in the event addressed a number of 
issues of priority interest, in particular focusing on new 
measures in combating counterfeiting and piracy on 
the Internet. The representatives of China presented 
the latest developments in combating these pheno-
mena in the online environment. Participants were 
also briefed on Germany’s new approach to comba-
ting cybercrime, the Philippines’ experience in the field 
of intellectual property protection in digital commer-
ce, and the Russian Federation’s efforts to combat the  
spread of pirated content on the Internet. Develop-
ments in the online application of intellectual property 
in the European and Baltic States Group were another 
topic discussed within the Committee.

Finally, the participants in the Committee emphasized 
the importance of such meetings, exchanges of expe-
rience and discussions on practical aspects related to 
the protection and enforcement of intellectual proper-
ty rights, as well as raising society’s awareness of the 
fight against counterfeiting and piracy in the online en-
vironment, since enforcement of IP rights is a defining 
aspect of economic growth, protection of health and 
safety of citizens.
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OCTOMBRIE

Conferinţă internaţională în domeniul combaterii in-
fracţiunilor ce ţin de proprietatea intelectuală

AGEPI a participat la cea de-a14-a Conferinţă internaţională 
în domeniul combaterii infracţiunilor ce ţin de proprietatea 
intelectuală, eveniment organizat sub auspiciul OIPC Inter-
pol şi Organismul de Investigaţii Judiciare din Costa Rica, 
în parteneriat cu Organizaţia „Laboratoarele Underwriters”, 
care s-a desfăşurat în regim online. 

în cadrul Conferinţei s-a menţionat:

Contrafacerea mărcilor comerciale și pirateria dreptu-
rilor de autor sunt infracţiuni grave de proprietate in-
telectuală care afecteaza consumatorii, ameninţă sănă-
tatea și siguranţa, costă societatea miliarde de dolari în 
venituri guvernamentale pierdute, investiţii străine sau 
profituri comerciale și încalcă drepturile deţinătorilor 
de mărci comerciale, brevete și drepturi de autor. 

Aceste infracţiuni de proprietate intelectuală afectează 
aproape fiecare categorie de produse. Astăzi, falsificato-
rii produc alimente și băuturi false, produse agrochimice, 
electronice și consumabile electrice, piese auto, materiale 
de construcţie și produse de uz casnic, împreună cu bu-
nuri de lux, muzică și DVD-uri neautorizate și chiar produ-
se medicale falsificate. Aceste produse sunt expediate în 
întreaga lume către pieţele în curs de dezvoltare și dezvol-
tate în cantităţi din ce în ce mai mari. Și piraţii drepturilor 
de autor au creat reţele de mai multe milioane de dolari 
pentru a produce, transporta și vinde copiile lor neautori-
zate de cărţi, muzică, video, jocuri și software.

OCTOBER

International Law Enforcement IP Crime  
Conference

AGEPI participated at the 14th International Law En-
forcement IP Crime Conference, an event organized 
under the auspices of the Interpol ICPO and the Ju-
dicial Investigation Department of Costa Rica, in part-
nership with Underwriters Laboratories, which took 
place online.

During the Conference was mentioned:

Trademark counterfeiting and copyright piracy are 
serious Intellectual Property crimes that defraud 
consumers, threaten health and safety, cost socie-
ty billions of dollars in lost government revenues, 
foreign investments or business profits and viola-
te the rights of trademark, patent, and copyright  
owners.

These IP crimes impact upon virtually every product ca-
tegory. Today, counterfeiters are producing fake foods 
and beverages, agrochemicals, electronics and elec-
trical supplies, auto parts, construction materials and 
everyday household products along with luxury goods, 
unauthorized music and DVDs, and even falsified me-
dical products. These products are shipped around the 
world to developing and developed markets in ever in-
creasing quantities. And copyright pirates have created 
multi-million dollar networks to produce, transport and 
sell their unauthorized copies of books, music, video, 
games and software.
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Desfășurarea unei ședinţe cu reprezentanţii Servi-
ciului Vamal 

Colaborarea interinstituţională este indispensabilă 
pentru a asigura funcţionalitatea și dezvoltarea conti-
nuă a serviciilor pe care le prestăm cetăţenilor. Acesta 
a constituit motivul principal al organizării întrunirii cu 
reprezentanţii Serviciului Vamal, împreună cu care au 
fost abordate subiecte de importanţă majoră pentru 
protecţia proprietăţii intelectuale.

Au fost discutate pe larg aspecte legate de Platforma 
informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de pro-
prietate intelectuală – un instrument de automatizare a 
procesului de colectare şi transmitere a datelor relevan-
te procedurii de aplicare a mecanismelor de protecţie a 
drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile 
implicate din Republica Moldova. De asemenea, a fost 
examinată problematica existentă în domeniul dreptu-
rilor de autor și celor conexe ce vizează importul echi-
pamentelor și a materialelor care pot fi utilizate pentru 
efectuarea unor reproduceri ale operelor publicate legal. 
Au fost făcute propuneri și ajustări ce vizează domeniile 
tangenţiale protecţiei proprietăţii intelectuale. 

NOIEMBRIE

Sesiune de informare a cadrelor didactice

La 11 noiembrie 2021, reprezentanţii Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală au participat la o se-
siune de informare a cadrelor didactice în cadrul că-
reia a fost abordată tematica „Plagiatul în domeniul 
educaţional”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia 
Obștească META.

Scopul acestui webinar a fost promovarea, diseminarea 
informaţiei și  aprofundarea cunoștinţelor cadrelor di-
dactice din domeniul dreptului de autor.

Conduct of a Meeting with the Representatives of 
the Customs Service

Interinstitutional cooperation is indispensable to en-
sure the functionality and continuous development of 
the services we provide to citizens. This was the main 
reason for organizing the meeting with the represen-
tatives of the Customs Service, together with which 
topics of major importance for the protection of intel-
lectual property were addressed.

Aspects related to the Information Platform in the  
field of intellectual property protection were discussed 
at length - a tool to automate the process of collecting 
and transmitting data relevant to the procedure for 
the application of mechanisms for the protection of 
intellectual property rights by the authorities involved 
of the Republic of Moldova. The issues existing in the 
field of copyright and related rights relating to the im-
port of equipment and materials that can be used to 
make reproductions of legally published works were 
also examined. Proposals and adjustments have been 
made for areas tangential to the protection of intellec-
tual property.

NOVEMBER

Information session for teachers

On November 11, 2021, the representatives of the 
State Agency on Intellectual Property participated 
in an information session for teachers in which the 
topic “Plagiarism in Education” was addressed. The 
event was organized by the Public Association META.

The purpose of this webinar was to promote, dissemi-
nate information and deepen the knowledge of tea-
chers in the field of copyright.

The phenomenon of plagiarism in the educational fi-
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în cadrul evenimentului au fost abordate fenomenul pla-
giatului în domeniul educaţional și subiecte legate de li-
mitele inspiraţiei: cât poate fi preluat din altă operă; când 
această „preluare” va fi considerată reproducere și în ce 
situaţie aceeași „preluare” poate fi considerată    adapta-
re; până unde este necesar acordul titularului și în care 
cazuri suntem obligaţi să facem referire la autor. De ase-
menea, s-au discutat aspectele generale ale proprietăţii 
intelectuale cu prevederi ce ţin de obiectele proprietăţii 
intelectuale create de către profesori și modalităţile de 
protecţie a acestora, precum și aspecte ce ţin de respec-
tarea drepturilor de PI, în special cu referire la concurenţa 
neloială, piraterie, plagiat și contrafacere.

META este o organizaţie non-guvernamentală, consti-
tuită în 2013, specializată în iniţierea, promovarea și 
implementarea proiectelor care vizează îmbunătăţirea 
calităţii educaţiei în Republica Moldova. META colabo-
rează și răspunde diverselor nevoi ale membrilor săi din 
Republica Moldova.

Webinar despre problematica plagiatului și a drep-
turilor de autor

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și 
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și 
Cercetare, cu suportul Proiectului UE „Suport pentru dia-
logul structurat în domeniul politicilor, coordonarea pu-
nerii în aplicare a Acordului de Asociere și îmbunătăţirea 
procesului de aproximare legală”, au organizat webinarul 
cu genericul „Plagiatul și dreptul de autor”. La eveniment 
au participat aproximativ 170 de studenţi, cadre didac-
tice, cercetători, precum și alte persoane interesate de 
problematica plagiatului, drepturilor de autor şi modul 
de prevenire a încălcării acestora.

Scopul evenimentului a fost familiarizarea participan-
ţilor cu abordările actuale în reglementarea domeniu-
lui dreptului de autor și tendinţele de dezvoltare ale 
sistemului, precum și mecanismele de prevenire a pla-

eld, topics related to the limits of inspiration: how 
much can be taken from another work; when this “ta-
keover” will be considered reproduction and in what 
situation the same “takeover” can be considered adap-
tation; to what extent the consent of the holder is re-
quired and in which cases we are obliged to refer to the 
author, were addressed during the event. Father were 
discussed general aspects of intellectual property with 
provisions related to the intellectual property objects 
created by teachers and the ways to protect them, as 
well as aspects related to the enforcement of IP rights, 
especially with regard to unfair competition, piracy, 
plagiarism and counterfeiting.

META is a non-governmental organization, established 
in 2013, specialized in initiating, promoting and imple-
menting projects aimed at improving the quality of 
education in the Republic of Moldova. META coopera-
tes and responds to the various needs of its members 
from the Republic of Moldova.

Webinar about Plagiarism and Copyright Issues  

The State Agency on Intellectual Property and the 
National Agency for Quality Assurance in Educati-
on and Research, with the support of the EU Project 
“Support for Structured Policy Dialogue, Coordinati-
on of the Implementation of the Association Agree-
ment, and Enhancement of the Legal Approximation 
Process”, organized a webinar entitled “Plagiarism 
and Copyright”. The event was attended by appro-
ximately 170 students, teachers, researchers, as well 
as other persons interested in plagiarism, copyright 
issues and how to prevent their infringement.

The purpose of the event was to familiarize partici-
pants with current approaches to regulating the field 
of copyright and development trends of the system, 
as well as mechanisms for preventing plagiarism in 
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giatului în mediul academic din Republica Moldova și 
România.

DECEMBRIE

Eveniment de totalizare al Proiectului KnowING IPR, 
cofinanţat de Uniunea Europeană prin intermediul 
Programului Transfrontalier Dunărea

Reprezentanţi ai statelor din regiunea Dunării, benefici-
ari ai Proiectului knowING IPR „Promovarea inovaţiei în 
regiunea Dunării prin ingineria cunoașterii și manage-
mentul drepturilor de PI”, s-au reunit pentru un eveni-
ment online de totalizare.

Reprezentanţii Programului Transfrontalier Dunărea 
au prezentat participanţilor la eveniment ultimele 
evoluţii în implementarea Strategiei UE pentru Regi-
unea Dunării (EUSDR), inclusiv programele și fondu-
rile transnaţionale de cooperare și suport destinate 
susţinerii inovării și competitivităţii companiilor din 
regiunea Dunării.  

în cadrul evenimentului, au fost puse în discuţie subiec-
te importante pentru toate componentele knowING 
IPR din zona de impact, inclusiv viitoarea finanţare a 
programului și căile către atingerea obiectivelor cu ac-
cent pe activităţile din zona prioritară. Au fost abordate 
de asemenea diverse aspecte privind procesul de ino-
vare, cercetare și achiziţionare a drepturilor de PI, rolul 
proprietăţii intelectuale în creșterea competitivităţii 
companiilor, importanţa oficiilor de transfer tehnolo-
gic, colaborarea transfrontalieră și serviciile în dome-
niul PI și instrumentele de finanţare.

în cei trei ani și jumătate de activitate, consorţiul, al cărui 
partener este și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Inte-
lectuală a Republicii Moldova, a realizat și raportat un total 
de 137 de livrabile și 21 de rezultate. Rezultatul principal al 
proiectului este Platforma knowING HUB – o bază de date 

the academic environment of the Republic of Moldo-
va and Romania.

DECEMBER

Final Event of the KnowING IPR Project, co-funded 
by the European Union under the Danube Transna-
tional Programme

Representatives of the Danube region states, benefi-
ciaries of the knowING IPR Project “Fostering Innova-
tion in the Danube Region through knowledge Engi-
neering and IPR Management”, met for an online final 
event. 

Representatives of the Danube Transnational Program-
me presented to the participants in the event the latest 
developments in the implementation of the EU Strate-
gy for the Danube Region (EUSDR), including transna-
tional cooperation and support programs and funds to 
support innovation and competitiveness of companies 
in the Danube region.

During the event, important topics were discussed to 
all segments of the knowING IPR area of impacts, in-
cluding the future programme funding and the parts 
towards reaching EUSDR goals with the emphasis on 
Priority area activities. Various aspects of the IP rights 
innovation, research and acquisition process, the role 
of intellectual property in increasing the competiti-
veness of enterprises, the importance of technology 
transfer offices, transnational cooperation and ser-
vices in the field of IP and funding instruments were 
also tackled.

In the three and a half years of activity, the consortium, 
whose partner is also the State Agency on Intellectual 
Property of the Republic of Moldova, has prepared and 
reported a total of 137 deliverables and 21 results. The 
main result of the project is the knowING HUB Platform - 
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online complexă, menită să asigure accesul la informaţia 
de brevet și literatura non-brevet, dotată cu instrumente 
de extragere și de gestionare a drepturilor de proprietate 
intelectuală atât pentru utilizatorii începători, cât și pentru 
cei avansaţi. Este un serviciu complet oferit online, cu titlu 
gratuit, disponibil pe https://www.knowing-ipr.eu/.

Printre alte rezultate ale proiectului, enumerăm elabo-
rarea knowING HUB Training kITs – un set de materi-
ale instructiv-educative și ghiduri pentru furnizorii de 
informaţii, utilizatorii începători și utilizatorii avansaţi ai 
platformei, precum și Serviciul knowING IPR Helpdesk, 
prin intermediul căruia se oferă asistenţă și îndrumare 
cu privire la problemele de protocol tehnice și generale 
ale platformei knowING HUB.

Menţionăm și două programe de mentorat în domeniul 
DPI destinate IMM-urilor; instituţii de învăţământ supe-
rior și instituţii de cercetare (HEI&RI) și start-up-uri din 
statele membre ale proiectului.

a complex online database for providing access to pa-
tent information and non-patent literature, equipped 
with intellectual property rights extraction and mana-
gement tools for both basic and advanced users. It is a 
complete service offered online, free of charge, availa-
ble on https://www.knowing-ipr.eu/.

Other project results include the development of 
knowING HUB Training kITs - a set of instructional 
and educational materials and guides for informati-
on providers, basic and advanced users of the plat-
form, as well as the knowING IPR Helpdesk Service, 
which provides assistance and instructions on tech-
nical and general protocol matters of the knowING 
HUB platform.

we should also mention two IPR mentoring program-
mes for SMEs; higher education institutions and re-
search institutions (HEI & RI) and startups from project 
Member States.
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Participarea specialiștilor AGEPI, în calitate de for-
matori, în cadrul cursurilor de instruire în domeniul 
proprietăţii intelectuale, organizate de Institutul 
Naţional al Justiţiei

Pe parcursul anului 2021, a fost asigurată participarea 
specialiștilor AGEPI, în calitate de formatori, în cadrul 
cursurilor de instruire în domeniul proprietăţii intelec-
tuale, organizate de Institutul Naţional al Justiţiei. Au 
fost realizate patru activităţi de instruire, la care au par-
ticipat 266 de persoane. 

La evenimente au participat judecători, procurori, gre-
fieri și asistenţi antrenaţi în procesul de formare conti-
nuă, realizat de către INJ.

Instruirea a avut drept scop sporirea cunoștinţelor 
reprezentanţilor sectorului justiţiei din Republica Mol-
dova privind drepturile de proprietate intelectuală, 
particularităţile juridice ale obiectelor de proprietate 
intelectuală şi procedurile de înregistrare ale acestora, 
precum şi aspectele procedurale ale mecanismelor asi-
gurării respectării drepturilor de proprietate intelectu-
ală în contextul examinării litigiilor din acest domeniu.

Seria de seminare se înscrie în lista activităţilor comu-
ne planificate de către AGEPI și INJ, în baza Memoran-
dumului de cooperare semnat pe 12 aprilie 2013, care 
prevede necesitatea promovării cunoștinţelor despre 
sistemul naţional de protecţie şi asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală în rândul anga-
jaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova. Ast-
fel, în cadrul activităţilor prevăzute de Memorandumul 
de cooperare, cele două instituţii organizează anual 
seminarii de instruire în domeniu, inclusiv cu invitarea 
experţilor și specialiștilor de peste hotare.

Participation of AGEPI specialists, as trainers, in 
the training courses in the field of intellectual 
property, organized by the National Institute of 
Justice

During 2021, the participation of AGEPI specialists, 
as trainers, in the training courses in the field of 
intellectual property, organized by the National 
Institute of Justice, was ensured. Four training ac-
tivities were carried out, in which 266 persons par-
ticipated.

The events were attended by judges, prosecutors, 
clerks and assistants trained in the continuing training 
process, conducted by the NIJ.

The training aimed at enhancing the knowledge of 
representatives of the Moldovan justice sector on 
intellectual property rights, legal particularities of 
intellectual property objects and their registration 
procedures, as well as the procedural aspects of the 
mechanisms for the enforcement of intellectual pro-
perty rights in the context of examination of disputes 
in this field.

The series of seminars is part of the list of joint activiti-
es planned by AGEPI and NIJ, based on the Memoran-
dum of Cooperation signed on April 12, 2013, which 
provides for the need to promote knowledge about 
the national system of protection and enforcement of 
intellectual property rights among employees in the 
justice sector of the Republic of Moldova. Thus, within 
the activities stipulated in the Memorandum of Coope-
ration, the two institutions organize annually training 
seminars in the field, including by inviting experts and 
specialists from abroad.
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COLABORAREA CU ALTE ORGANIZAȚII 
NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE, SOCIETĂȚI  
ȘI ASOCIAȚII DE PROFIL
COOPERATION wITH OTHER NATIONAL AND 
INTERNATIONAL CORE ORGANIZATIONS,  
SOCIETIES AND ASSOCIATIONS

Anul 2021 a fost puternic marcat de pandemia de  
COVID-19, multe dintre activităţile planificate a fi rea-
lizate cu participarea partenerilor interni și externi în 
domeniul respectării drepturilor de proprietate intelec-
tuală fiind anulate sau replanificate. Cu toate acestea, 
s-a reușit menţinerea relaţiilor de colaborare cu orga-
nizaţiile internaţionale și naţionale de profil și organi-
zarea unor evenimente, în special în format de video-
conferinţe, care au asigurat continuitatea programelor 
și activităţilor de colaborare în domeniul de referinţă. 
Printre cele mai importante evenimente care au marcat 
anul 2021 pot fi menţionate următoarele:

Asigurarea schimbului de date cu autorităţile res-
ponsabile de asigurarea respectării DPI. Elaborarea, 
editarea și diseminarea Raportului naţional privind 
respectarea DPI pentru anul 2020

Raportul este elaborat de Observatorul respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală  cu suportul 
informaţional al autorităţilor publice din Republica 
Moldova responsabile de asigurarea respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală, și anume: Serviciul 
Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei, Pro-
curatura Generală și Consiliul Concurenţei.

The year 2021 was strongly marked by the COVID-19 
pandemic, many of the activities planned to be carried 
out with the participation of internal and external 
partners in the field of enforcement of intellectual 
property rights being canceled or rescheduled. Howe-
ver, it has been possible to maintain cooperation re-
lations with international and national core organiza-
tions and to organize events, especially in the form of 
video conferences, which have ensured the continuity 
of programs and cooperation activities in the referen-
ce field. Among the most important events that mar-
ked the year 2021 can be mentioned the following:

Exchange of data with the authorities responsible 
for the enforcement of IPRs. Preparation, editing 
and dissemination of the National Report on the 
Enforcement of IPRs for 2020 

The report is prepared by the Observatory on Enfor-
cement of Intellectual Property Rights with the infor-
mation support of the public authorities of the Repu-
blic of Moldova responsible for the enforcement of 
intellectual property rights, namely: Customs Service, 
Ministry of Internal Affairs, Agency for Consumer Pro-
tection and Market Surveillance, Prosecutor General’s 
Office and Competition Council.
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Raportul conţine date statistice și analitice relevante privind 
activitatea organelor de drept în lupta împotriva încălcări-
lor drepturilor de proprietate intelectuală, dar și informaţii 
privind evoluţiile legislative și instituţionale în domeniul vi-
zat. De asemenea, publicaţia reflectă cele mai importante 
acţiuni întreprinse de către autorităţile publice din Repu-
blica Moldova pe parcursul anului 2020 în vederea sporirii 
gradului de conștientizare publică cu privire la riscurile pe 
care le comportă fenomenele de contrafacere și piraterie.

Conform cifrelor raportate de SV pe parcursul anului 2020, or-
ganul vamal a înregistrat 98 de cazuri de ridicare a unor loturi 
de mărfuri, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală, ceea ce constituie 7 105 080 de unităţi 
de marfă, în valoare de peste 6 milioane de lei.

Menţionăm că, în contextul situaţiei epidemiologice 
din Republica Moldova, având în vedere deciziile Co-
misiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică cu 
privire la instituirea unui regim special de activitate, 
pentru anul 2020 se atestă o diminuare a numărului de 
controale și măsuri realizate de poliţie în vederea pre-
venirii și combaterii contravenţiilor în domeniul PI.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Suprave-
gherea Pieţei raportează pentru anul 2020 ridicarea de 
produse contrafăcute în valoare totală de 266 088 de lei 
(în anul 2019 valoarea totală a acestora s-a ridicat la 405 
309 lei), iar Procuratura Generală a emis procese-verba-
le de ridicare a produselor contrafăcute care însumează 
1 115 224,36 de lei (în creștere faţă de anul 2019 când 
valoarea totală a constituit 947 000 de lei).

Asigurarea protecţiei și respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală reprezintă un parametru esenţial al progresului 
în domeniul cercetării, inovării şi ocupării forţei de muncă. 
Acest Raport naţional este elaborat pentru a asigura conti-
nuitatea colectării și sistematizării datelor despre respectarea 
DPI, dar și pentru a încuraja comunitatea să devină partenerii 
noștri în combaterea pirateriei și contrafacerii.

The report contains relevant statistical and analytical 
data on the activity of law-enforcement bodies in the 
fight against infringements of intellectual property  
rights, as well as information on legislative and in-
stitutional developments in the field concerned. The 
publication also reflects the most important actions 
taken by the public authorities of the Republic of Mol-
dova during 2020 in order to raise public awareness of 
the risks of counterfeiting and piracy.

According to figures reported by the CS, during 2020, 
the customs body registered 98 cases of seizure of 
batches of goods, susceptible of infringing intellectu-
al property rights, which is 7,105,080 units of goods, 
worth over 6 million lei.

we should mention that, in the context of the epide-
miological situation in the Republic of Moldova, taking 
into account the decisions of the National Extraordina-
ry Public Health Commission on establishing a special 
activity regime, for 2020 it is attested a decrease in the 
number of controls and measures carried out by the 
police to prevent and combat IP contraventions.

The Agency for Consumer Protection and Market Sur-
veillance reports for 2020 the seizure of counterfeit 
products in the total amount of 266,088 lei (in 2019 
their total value amounted to 405,309 lei), and the 
Prosecutor General’s Office issued records of seizure 
of counterfeit products amounting to 1,115,224.36 lei 
(increasing compared to 2019 when the total value 
was 947,000 lei).

Protection and enforcement of intellectual proper-
ty rights is a key parameter of progress in research, 
innovation and employment. This National Report 
is prepared to ensure the continued collection and 
systematization of IPR enforcement data, and also to 
encourage the community to become our partners in 
combating piracy and counterfeiting.
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Elaborarea și coordonarea ordinului interinstitu-
ţional între autorităţile participante la platforma 
Observatorului respectării drepturilor de propri-
etate intelectuală

Proiectul ordinului a fost elaborat și coordonat în regim 
de lucru cu reprezentanţii autorităţilor implicate. Ur-
mează a fi definitivat, ţinând cont de toate propunerile 
recepţionate și expediat autorităţilor semnatare în sco-
pul coordonării oficiale a acestuia.

în contextul relaţiilor de colaborare  stabilite în temeiul 
Ordinului interinstituţional cu privire la crearea siste-
mului informaţional unic în domeniul proprietăţii inte-
lectuale din 31.05.2012, precum și a responsabilităţilor 
exercitate în domeniul asigurării respectării drepturi-
lor de proprietate intelectuală, a fost lansată iniţiativa 
de a intensifica colaborarea între autorităţile publice 
implicate pe acest segment prin semnarea unui ordin 
interinstituţional cu privire la activitatea Observatoru-
lui respectării drepturilor de proprietate intelectuală. 

Semnarea ordinului interinstituţional are drept scop 
consolidarea cadrului normativ ce reglementează acti-
vitatea  Observatorului respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală  și a rolului autorităţilor publice 
implicate în asigurarea respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală. 

Publicarea listei de supraveghere a contrafacerii și 
pirateriei 2020

Comisia Europeană a publicat Lista de supraveghere a 
contrafacerii și pirateriei pentru anul 2020 (Counterfeit 
and Piracy watch List 2020) pentru a face publice site-urile 
web, platformele de comerţ electronic, farmaciile online și 
pieţele fizice din statele terţe ale Uniunii Europene despre 
care se raportează că facilitează, comercializează sau bene-
ficiază de comerţul cu produse contrafăcute sau piratate.

Elaboration and coordination of the interinstituti-
onal order between the authorities participating 
in the platform of the Observatory on Enforcement 
of Intellectual Property Rights

The draft order was elaborated and coordinated in 
working regime with the representatives of the au-
thorities involved. It is to be finalized, taking into ac-
count all proposals received and sent to the signatory 
authorities for the purpose of its official coordination.

In the context of the cooperation relations establi-
shed under the Interinstitutional Order on the cre-
ation of a unique information system in the field of 
intellectual property of 31.05.2012, as well as the res-
ponsibilities exercised in the field of enforcement of 
intellectual property rights, the initiative to intensify 
cooperation between public authorities involved in 
this segment by signing an interinstitutional order 
on the activity of the Observatory on Enforcement of 
Intellectual Property Rights was launched. 

The signing of the interinstitutional order aims at 
consolidating the normative framework that regula-
tes the activity of the Observatory on Enforcement 
of Intellectual Property Rights and the role of public 
authorities involved in the enforcement of intellectual 
property rights.

Publication of the Counterfeit and Piracy Watch 
List 2020

The European Commission has published the Coun-
terfeit and Piracy watch List 2020 to make public the 
websites, e-commerce platforms, online pharmacies 
and physical marketplaces in the third countries of 
the European Union that are reported to engage in, 
facilitate or benefit from trade in counterfeit or pira-
ted products.
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Principalele obiective ale acestei publicaţii sunt, pe de 
o parte, să încurajeze operatorii și intermediarii acestor 
pieţe să se abţină de la participarea la comerţul care în-
calcă drepturile de proprietate intelectuală, pe de altă 
parte, să sensibilizeze cetăţenii UE cu privire la riscul 
achiziţionării de bunuri contrafăcute de pe respectivele 
pieţe/platforme.

Lista își propune să încurajeze operatorii acestor pieţe, 
autorităţile locale, dar și guvernele, să ia măsuri pentru 
a combate încălcările drepturilor de proprietate inte-
lectuală ale companiilor și creatorilor din UE.

Lista a fost realizată în cooperare cu Oficiul Uniunii Eu-
ropene pentru Proprietate Intelectuală și Europol, da-
tele fiind obţinute în urma unui proces de consultare 
publică. Peste 70 de titulari de mărci, deţinători ai drep-
turilor de autor și alte organizaţii au raportat activităţile 
ilicite pe mai multe pieţe din întreaga lume. Este pen-
tru a doua oară când Comisia Europeană publică Lis-
ta de supraveghere a contrafacerii și pirateriei, prima 
publicaţie fiind realizată în anul 2018.

în această publicaţie se regăsesc platforme de comerţ, 
precum Music-bazaar.com sau Rlsbb-Rlsbb.ru, sau plat-
forme de comercializare a medicamentelor, precum 
EVA Pharmacy, PharmCash. De asemenea, sunt prezen-
te și pieţe off-line, precum Silk Market din Beijing sau 
7th km Market din Odesa. Republica Moldova nu se 
regăsește în această listă.

încălcările drepturilor de proprietate intelectuală sunt un 
flagel pentru economia europeană, scăzând investiţiile și 
veniturile guvernamentale și ducând la pierderea locuri-
lor de muncă în industriile creative și inovatoare. Legătu-
ra dintre contrafacere și criminalitatea organizată repre-
zintă o ameninţare majoră pentru societate. Această Listă 
de supraveghere a contrafacerii și pirateriei face parte 
din efortul autorităţilor din statele UE de a se asigura că 

The main objectives of this publication are, on the one 
hand, to encourage the operators and intermediaries 
of these marketplaces to refrain from participating in 
intellectual property rights infringing trade, and, on 
the other hand, to raise awareness among EU citi-
zens on the risk of purchasing counterfeit goods from  
these markets/platforms.

The List aims to encourage the operators of these mar-
ketplaces, local enforcement authorities and also gover-
nments to take action to combat infringements of intel-
lectual property rights of EU companies and creators.

The list was prepared in cooperation with the Euro-
pean Union Intellectual Property Office and Europol, 
the data being received during a public consultation 
process. More than 70 trademark owners, copyright 
holders and other organizations reported the illicit ac-
tivities in several marketplaces from across the globe. 
This is the second time that the European Commissi-
on has published the Counterfeiting and Piracy watch 
List, the first publication being made in 2018.

In this publication can be find such trading plat-
forms as Music-bazaar.com or Rlsbb - Rlsbb.ru, 
or drug trading platforms such as EVA Pharmacy, 
PharmCash. Off-line markets such as the Silk Mar-
ket in Beijing or the 7th km Market in Odessa are 
also present. The Republic of Moldova is not on 
this list.

Intellectual property infringements are a scourge 
on the European economy, decreasing investment 
and government revenues and leading to job los-
ses in creative and innovative industries. The link 
between counterfeiting and organized crime po-
ses a major threat to society. This Counterfeit and 
Piracy watch List is part of the EU authorities’ ef-
fort to ensure that European companies can ope-
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companiile europene pot opera în condiţii echitabile de 
concurenţă atunci când fac tranzacţii în afara graniţelor 
UE și că consumatorii europeni sunt în siguranţă.

în Uniunea Europeană, produsele contrafăcute și piratate 
se ridică la aproximativ 5% din totalul importurilor sau la 
85 de miliarde de euro pe an. Contrafacerea și pirateria duc 
la pierderea a sute de mii de locuri de muncă anual și re-
prezintă o ameninţare pentru sănătatea oamenilor. De la 
DVD-uri și CD-uri, șampon, medicamente și echipamente 
electrice, orice produs, din orice industrie, este vulnerabil.

Publicarea Raportului privind respectarea drepturi-
lor de proprietate intelectuală pe piaţa internă în UE

Observatorul European al încălcărilor Drepturilor de 
Proprietate Intelectuală a lansat Raportul privind res-
pectarea drepturilor de proprietate intelectuală pe 
piaţa internă: rezultatul confiscărilor în statele membre 
ale UE pentru anul 2019.

Raportul a fost elaborat în urma analizei datelor din 2019 
privind reţinerile pe pieţele naţionale ale UE, raportate 
de către statele membre. De asemenea, raportul conţine 
pentru comparaţie și datele din 2018, furnizând astfel 
autorităţilor responsabile de domeniu și persoanelor 
interesate informaţii utile în sprijinul analizei încălcărilor 
drepturilor de proprietate intelectuală în UE.

Conform cifrelor raportate de poliţie, autorităţile vama-
le și cele de supraveghere a pieţei interne a UE, numă-
rul anual de produse care încalcă drepturile de proprie-
tate intelectuală raportate ca reţinute în 2019 (40 de 
milioane) a scăzut faţă de 2018 (70 de milioane).

în pofida reducerii semnificative a numărului de pro-
duse reţinute, valoarea estimată a produselor raportate 
ca fiind reţinute pe piaţa internă a UE a rămas aproape 
neschimbată în 2019 comparativ cu 2018.

rate on a level playing field when trading outside 
EU’s borders, as well as that European consumers 
are safe.

In the European Union, counterfeit and pirated pro-
ducts amount to an estimated 5% of all imports or as 
much as €85 billion a year. Counterfeiting and piracy 
lead to the loss of hundreds of thousands of jobs each 
year and pose a threat to human health. From DVDs 
and CDs, shampoo, drugs and electrical equipment, 
any product, in any industry, is vulnerable.

Publication of the Report on the Enforcement of Intel-
lectual Property Rights in the EU Internal Market 

The European Observatory on Infringements of In-
tellectual Property Rights has launched the Report 
on the Enforcement of Intellectual Property Rights in 
the Internal Market: Result of Confiscations in the EU 
Member States for 2019.

The report was prepared following an analysis of 2019 
data on detentions in EU national markets, reported 
by Member States. The report also contains 2018 data 
for comparison, thus providing useful information to 
relevant authorities and stakeholders in support of 
the analysis of intellectual property infringements in 
the EU.

According to figures reported by police, customs and 
EU internal market surveillance authorities, the annu-
al number of goods infringing intellectual property 
rights reported as detained in 2019 (40 million) has 
decreased compared to 2018 (70 million).

Despite the significant reduction in the number of 
detained goods, the estimated value of goods repor-
ted as detained in the EU internal market remained 
almost unchanged in 2019 compared to 2018.
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Dintre primele patru subcategorii de produse identificate, 
accesoriile pentru îmbrăcăminte ocupă primul loc atât în 
ceea ce privește numărul de articole raportate ca reţinute 
în UE, cât și în ceea ce privește valoarea estimată a acestora.

în paralel, Comisia Europeană a publicat Raportul anual 
privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate in-
telectuală de către autorităţile vamale ale UE în anul 2019.

Raportul dat scoate în evidenţă reţinerile vamale ale 
produselor suspectate de încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală. în 2019,  valoarea produselor 
reţinute a depășit suma de 760 milioane de Euro, repre-
zentând o creștere de 30% faţă de aceeași perioadă a 
anului 2018.

în ansamblu, în 2019 autorităţile vamale ale statelor mem-
bre au efectuat peste 90.000 de reţineri de mărfuri care în-
calcă drepturile de proprietate intelectuală, acestea con-
stând din aproape 41 de milioane de produse individuale.               

Top 3 produse contrafăcute reţinute de către autorităţile 
vamale, din punct de vedere al valorii:

1. Ceasuri – 21 %;
2. Haine – 20%;
3. Genţi și portofele – 10 %.

Top 3 produse contrafăcute reţinute de către autorităţile 
vamale, din punct de vedere al numărului de articole:

1. Țigări – 21%;
2. Materiale de ambalare – 13%;
3. Jucării – 9 %.

Of the first four subcategories of goods identified, clo-
thing accessories rank first both by number of articles 
reported to be detained in the EU and by their estima-
ted value.

In parallel, the European Commission published the 
Annual Report on the EU Customs Enforcement of In-
tellectual Property Rights in 2019.

This report highlights the customs detentions of  
goods suspected of infringing intellectual property 
rights. In 2019, the value of the detained goods exce-
eded the amount of 760 million Euros, representing 
an increase by 30% compared to the same period of 
2018.

Overall, in 2019, Member States’ customs authorities 
made more than 90,000 detentions of goods infrin-
ging intellectual property rights, consisting of almost 
41 million individual products.

Top 3 counterfeit goods detained by the customs au-
thorities by value:

1. watches - 21%;
2. Clothing - 20%;
3. Bags and purses - 10%.

Top 3 counterfeit goods detained by the customs au-
thorities by number of articles:

1. Cigarettes - 21%;
2. Packaging materials - 13%;
3. Toys - 9%.
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Top 3 ţări care au fost sursele mărfurilor contrafăcute 
reţinute de către autorităţile vamale în 2019, din punct 
de vedere al valorii produselor reţinute:

1. China – 56,10%;
2. Hong kong, China – 24,01%;
3. Turcia – 5,85%.

Top 3 ţări care au fost sursele mărfurilor contrafăcute 
reţinute de către autorităţile vamale în 2019, din punct 
de vedere al numărului produselor reţinute:

1. China – 32,93%;
2. Pakistan – 27,18%;
3. Republica Moldova – 12,94%.

Top 3 countries that were the sources of counterfeit 
goods detained by the customs authorities in 2019 by 
value of detained goods:

1. China - 56.10%;
2. Hong kong, China - 24.01%;
3. Turkey - 5.85%.

Top 3 countries that were the sources of counterfeit 
goods detained by the customs authorities in 2019 by 
number of detained goods:

1. China - 32.93%;
2. Pakistan - 27.18%;
3. Republic of Moldova - 12.94%.
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ACTIVITATEA CENTRULUI DE NOTIFICARE  
ȘI INFORMARE AL OMC PRIVIND  
IMPLEMENTAREA ACORDULUI TRIPs
ACTIVITy OF THE wTO NOTIFICATION  
AND INFORMATION CENTER ON THE  
IMPLEMENTATION OF THE TRIPs AGREEMENT

Centrul de notificare şi informare al OMC privind as-
pectele drepturilor de proprietate intelectuală legate 
de comerţ (Centrul TRIPs), instituit în cadrul AGEPI, își 
desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 
Regulamentului cu privire la funcţionarea centrelor de 
notificare şi informare ale Organizaţiei Mondiale a Co-
merţului, aprobat prin HG 560/2012. 

Centrul TRIPs are următoarele atribuţii: 

•  prezintă legile şi reglementările, precum şi deciziile 
judiciare şi administrative finale de aplicabilitate ge-
nerală, cu caracter executoriu, care vizează aspecte 
ce fac obiectul Acordului privind aspectele drepturi-
lor de proprietate intelectuală legate de comerţ (art. 
63. 1-2 TRIPs); 

•  notifică excepțiile de la tratamentul bazat pe clauza 
naţiunii celei mai favorizate, dacă acestea există sau 
vor fi introduse pe viitor (art. 4 (d) TRIPs); 

•   notifică măsurile indicate de convențiile internaționale 
în domeniul proprietăţii intelectuale incorporate prin 
referinţă în  TRIPs; 

•  asigură expedierea altor notificări şi informații ce rezul-
tă din obligaţiile OMC relevante domeniului TRIPs.

The wTO Notification and Information Center on  
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPs Center), established within AGEPI, carries out 
its activity in accordance with the provisions of the 
Regulations on the Functioning of Notification and 
Information Centers of the world Trade Organization, 
approved by GD 560/2012.

The TRIPs Center has the following tasks:

• presents the laws and regulations, as well as the final 
judicial and administrative decisions of general ap-
plication, with enforceable character, pertaining to 
the subject matter of the Agreement on Trade-

• Related Aspects of Intellectual Property Rights (Art. 
63(1) and (2) of TRIPs);

• notifies the exceptions to the most-favored-nation 
treatment clause, if they exist or will be introduced 
in the future (Art. 4(d) of TRIPs);

• notifies the measures indicated by the internatio-
nal conventions in the field of intellectual property 
incorporated by reference in the TRIPs;

• sends other notifications and information resulting 
from wTO obligations relevant to the TRIPs domain.
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în anul 2021, Centrul TRIPs a continuat să monitorizeze ac-
tivitatea normativ legislativă în domeniul proprietăţii in-
telectuale și să asigure informarea Ministerului Economiei 
și a  Secretariatului OMC despre evoluţiile înregistrate în 
sistemul naţional de proprietate intelectuală. 

Având în vedere că în anul 2021 nu au fost aprobate 
acte legislative în domeniul proprietăţii intelectuale 
care corespund cerinţelor de notificare conform art.63, 
Centrul TRIPs nu a realizat activităţi de notificare prin 
procedura prevăzută de art. 63 TRIPs. 

De asemenea, în contextul implementării flexibilităţilor 
TRIPs prevăzute de Protocolul de modificare a Acor-
dului TRIPs, încheiat la Geneva, la 6 decembrie 2005, 
și acceptat de către Republica Moldova prin Legea Nr. 
206/2012, a fost continuată activitatea de perfecţionare 
a regimului de acordare a licenţelor obligatorii pentru 
brevetele și certificatele suplimentare de protecţie pri-
vind fabricarea și vânzarea de produse farmaceutice. 
Perfecţionarea acestui mecanism se înscrie într-o am-
plă acţiune iniţiată de AGEPI în anul 2020 în contextul 
provocărilor generate de pandemia COVID-19 și a pro-
cesului de identificare a soluţiilor pentru  asigurarea ac-
cesului populaţiei la medicamentele sigure și eficiente, 
la un preţ accesibil.

în anul 2021, proiectul de lege a fost pus în discuţie în 
cadrul mai multor evenimente, inclusiv în cadrul Semi-
narului regional cu genericul „Rolul sistemului de bre-
vete în rezolvarea problemelor de sănătate publică”, or-
ganizat cu suportul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale și proiectului UE „Suport pentru dialogul 
structurat în domeniul politicilor, coordonarea pune-
rii în aplicare a Acordului de Asociere și îmbunătăţirea 
procesului de aproximare legală”. 

 în noiembrie 2021, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a demarat procesul de consultări publice 

In 2021, the TRIPs Center continued to monitor the 
normative legislative activity in the field of intellectu-
al property and to keep the Ministry of Economy and 
the wTO Secretariat informed of the evolutions regis-
tered in the national intellectual property system.

Considering that in 2021, no legislative acts were  
approved in the field of intellectual property that cor-
respond to the notification requirements according to 
Art.63, the TRIPs Center did not carry out notification acti-
vities through the procedure provided by Art.63 of TRIPs.

Also, in the context of the implementation of the 
TRIPs flexibilities provided by the Protocol amen-
ding the TRIPs Agreement, concluded in Geneva, 
on December 6, 2005, and accepted by the Repu-
blic of Moldova by Law No. 206/2012, the activity of 
improving the compulsory licensing regime for pa-
tents and supplementary protection certificates for 
the production and sale of pharmaceutical products 
was continued. Improving this mechanism is part of 
a wide-ranging action initiated by AGEPI in 2020 in 
the context of the challenges posed by the COVID-19 
pandemic and of the process of identifying solutions 
to ensure public access to safe and effective medici-
nes at an affordable price.

In 2021, the draft law was brought up for discussion 
within the framework of several events, including wi-
thin the Regional Seminar entitled “The Role of the 
Patent System in Solving Public Health Problems”, 
organized with the support of the world Intellectual 
Property Organization and the EU Project “Support 
for Structured Policy Dialogue, Coordination of the 
Implementation of the Association Agreement, and 
Enhancement of the Legal Approximation Process”.

In November 2021, the State Agency on Intellectual 
Property started the process of public consultations 
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pe marginea proiectului Legii pentru modificarea unor 
acte normative, ce vizează perfecţionarea regimului de 
acordare a licenţelor obligatorii și prin care urmează a fi 
operate modificări în Legea nr. 50/2008 privind protecţia 
invenţiilor și Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea 
farmaceutică, și a organizat o serie de întâlniri cu per-
soanele interesate, inclusiv reprezentanţi ai industriilor 
farmaceutice, asociaţiilor non-guvernamentale care re-
prezintă interesele  persoanelor cu afecţiuni severe de 
sănătate, dar și reprezentanţi ai autorităţilor publice. 

Pe parcursul anului, Centrul TRIPs a monitorizat acti-
vitatea Consiliului TRIPs şi a informat persoanele inte-
resate despre evoluţiile și evenimentele organizate în 
cadrul OMC pe subiectele de interes pentru Republica 
Moldova. 

în contextul iniţierii procesului OMC de Revizuire a 
Politicilor Comerciale ale Republicii Moldova, AGEPI a 
elaborat și prezentat, la solicitarea Secretariatului OMC, 
raportul privind evoluţiile sistemului de proprietate 
intelectuală pentru perioada 2015-2021, inclusiv date 
statistice și analitice privind protecţia și respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

on the Draft Law Amending Some Normative Acts, 
aimed at improving the compulsory licensing regime 
and by which amendments will be made to Law No. 
50/2008 on the Protection of Inventions and Law No. 
1456/1993 on Pharmaceutical Activity, and organi-
zed a series of meetings with stakeholders, including 
representatives of the pharmaceutical industry, non-
governmental associations representing the interests 
of persons with severe health disorders, and also re-
presentatives of public authorities.

During the year, the TRIPs Center monitored the acti-
vity of the TRIPs Council and informed stakeholders 
about the developments and events organized wi-
thin the wTO on topics of interest to the Republic of 
Moldova. 

In the context of initiating the wTO process on Trade 
Policy Review of the Republic of Moldova, AGEPI 
prepared and presented, at the request of the wTO 
Secretariat, the report on the evolutions of the in-
tellectual property system for 2015-2021, including 
statistical and analytical data on the protection and 
enforcement of intellectual property rights.
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COMITETE ȘI GRUPURI CONSULTATIVE ALE 
ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE ȘI EUROPENE 
PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR DE  
PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
COMMITTEES AND ADVISORy GROUPS  
OF THE INTERNATIONAL AND EUROPEAN  
ORGANIZATIONS ON INTELLECTUAL PROPERTy 
RIGHTS ENFORCEMENT

Comitetul consultativ în domeniul respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală

Comitetul consultativ în domeniul respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală a fost înfiinţat de Adunările Gene-
rale OMPI cu scopul de a crea o platformă de comunicare și 
asistenţă pentru organizaţiile publice și private în problema  
combaterii fenomenelor de contrafacere și piraterie, coordo-
nării  programelor de formare naţionale și regionale pentru 
toate părţile interesate și schimbului de informaţii cu privi-
re la aspectele legate de aplicarea legii privind respectarea 
drepturilor de PI.

Comitetul promovează consolidarea respectului pen-
tru PI, aceasta presupunând contribuţia la crearea și în-
curajarea unui mediu în care PI își poate îndeplini rolul 
de stimulator al inovaţiei și creativităţii iar sistemul de 
protecţie oferă beneficii echitabile atât  proprietarilor, 
cât și utilizatorilor PI.

Principalele activităţi ale Comitetului sunt orientate că-
tre bunăstarea socială și economică, în conformitate cu 

Advisory Committee on Enforcement

The Advisory Committee on Enforcement was esta-
blished by the world Intellectual Property Organi-
zation General Assemblies to create a platform for 
communication and assistance to public and private 
organizations to fight with counterfeiting and piracy, 
coordination of national and regional training pro-
grams for all relevant stakeholders and exchange of 
information on IPR enforcement issues.

The Committee promotes the strengthening of res-
pect for IP, which contributes to creating and enco-
uraging an environment in which IP can play a role in 
stimulating innovation and creativity, and the protec-
tion system provides fair benefits to both IP owners 
and users.

The Committee’s main activities are focused on social 
and economic well-being, in line with the wIPO Deve-
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Agenda OMPI pentru Dezvoltare (Recomandarea 45), 
și integrarea elementelor care să cuprindă evoluţii în 
legislaţie, conștientizare și schimbare culturală, soluţii 
de afaceri și tehnologie și colaborare instituţională.

https://www.wipo.int/enforcement/en/ace/

*OMPI este forumul global pentru servicii de proprie-
tate intelectuală (PI), politici, informaţii și cooperare în 
acest domeniu. Este o organizaţie cu autofinanţare a 
Naţiunilor Unite, cu 193 de state membre.

Misiunea OMPI este să contribuie la dezvoltarea unui 
sistem internaţional de PI echilibrat și eficient, care să 
faciliteze procesul de inovare și creativitatea în benefi-
ciul tuturor. 

www.wipo.int

Observatorul Uniunii Europene al Încălcărilor Drep-
turilor de Proprietate Intelectuală

Observatorul Uniunii Europene al încălcărilor Drepturilor 
de Proprietate Intelectuală este o reţea de experţi și părţi 
interesate de domeniul respectarii drepturilor de PI.

Observatorul a fost creat cu scopul de a fi o resursă 
principală pentru colectarea, monitorizarea și raporta-
rea informaţiilor și datelor referitoare la orice încălcare 
a DPI și să fie utilizat în calitate de platformă de comu-
nicare și cooperare între autorităţi și părţile interesate 
din domeniul proprietăţii intelectuale.

Principalele activităţi ale Observatorului sunt orienta-
te spre furnizarea datelor bazate pe dovezi, ce permit 
factorilor de decizie din UE să modeleze politici eficien-
te de susţinere a inovaţiei și creativităţii. Observatorul 
gestionează baze de date și contribuie la respectarea 
drepturilor de PI în UE, oferind programe de instruire 
despre PI, pentru întreprinderi și beneficiari. Totodată, 

lopment Agenda (Recommendation 45), and the inte-
gration of elements of legislation, cultural awareness 
and change, business and technology solutions and 
institutional cooperation.

*wIPO is the global forum for intellectual property (IP) 
services, policy, information and cooperation in this fi-
eld. It is a self-funding agency of the United Nations, 
with 193 member states. 

wIPO’s mission is to lead the development of a balan-
ced and effective international IP system that enables 
innovation and creativity for the benefit of all.

European Union Observatory on Infringements of 
Intellectual Property Rights

The European Union Observatory on Infringements of 
Intellectual Property Rights is a network of IP experts 
and stakeholders.

The Observatory was created as primary resource 
for collecting, monitoring and reporting information 
and data on any IPR infringement and to be used as 
a platform for communication and cooperation be-
tween authorities and intellectual property stakehol-
ders.

It’s main activities are focused on providing evidence-
based data that enable EU decision-makers to shape 
effective policies to support innovation and creativity. 
The Observatory manages databases and contributes 
to the enforcement of IP rights in the EU by providing 
IP training programs for businesses and beneficiaries. 
At the same time, it organizes information campaigns 

http://
http://
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organizează campanii de informare privind creșterea 
gradului de conștientizare a valorii PI și consecinţele 
negative ale fenomenului de contrafacere și piraterie.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/web/observa-
tory/home

*EUIPO – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate 
Intelectuală, este responsabil de gestionarea înregistrării 
comunitare pentru mărci și desene. De asemenea, EUIPO 
colaborează cu oficiile naţionale de proprietate intelec-
tuală ale statelor membre UE și partenerii internaţionali 
în vederea oferirii  experienţei similare de înregistrare a 
mărcilor și desenelor în Europa și întreaga lume.

www.euipo.europa.eu

Coaliţia coordonată de combatere a infracţiunilor 
legate de proprietatea intelectuală 

Coaliţia coordonată pentru combaterea infracţiunilor legate 
de proprietatea intelectuală a fost instituită cu scopul conju-
gării eforturilor UE pentru reducerea infracţiunilor legate de 
proprietatea intelectuală în interiorul și în afara Uniunii. IPC3 
operează în cadrul Europol și este finanţată de EUIPO.

IPC3 oferă sprijin operaţional și tehnic instituţiilor 
abilitate cu respectarea drepturilor de PI și altor par-
teneri din UE și nu numai prin facilitarea și coordona-
rea investigaţiilor transfrontaliere, monitorizarea și 
raportarea tendinţelor infracţiunilor online și a mo-
durilor de operare în curs de dezvoltare, contribuie 
la conștientizarea publicului cu privire la respectarea 
drepturilor de PI și oferă instruire forţelor de ordine în 
combaterea contrafacerii și pirateriei.

https://www.europol.europa.eu/about-europol/euro-
pean-financial-and-economic-crime-centre-efecc/in-
tellectual-property-crime-coordinated-coalition-ipc3

on raising awareness of the value of IP and the negati-
ve consequences of the phenomenon of counterfeiting 
and piracy. 

*EUIPO - European Union Intellectual Property Office is 
responsible for managing the registration of Communi-
ty trademarks and designs. EUIPO also works with the 
national IP offices of the EU Member States and inter-
national partners to offer a similar registration experi-
ence for trademarks across Europe and the world.

Intellectual Property Crime Coordinated Coali- 
tion 

The Intellectual Property Crime Coordinated Coaliti-
on  was established to combine EU efforts to reduce 
intellectual property crimes inside and outside the 
Union. IPC3 operates within Europol and is funded 
by EUIPO.

IPC3 provides operational and technical support to 
law-enforcement agencies and other partners in the 
EU and beyond, by facilitating and coordinating cross-
border investigations, monitoring and reporting online 
crime trends and operating modes, raising public awa-
reness of respecting IP rights and providing training to 
law-enforcement agencies in how to combat counter-
feiting and piracy.

http://
http://
http://
http://
http://
http://
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*EUROPOL este agenţia Uniunii Europene pentru coo-
perare în materie de aplicare a legii. Scopul principal 
al agenţiei este de a contribui la crearea unei Europe 
mai sigure în beneficiul tuturor cetăţenilor, inclusiv 
prin colaborarea cu numeroase state partenere și cu 
organizaţii internaţionale din afara UE.

Europol contribuie la consolidarea securităţii Eu-
ropei prin acţiuni de informare privind activităţile 
infracţionale, este un centru de expertiză în domeniul 
aplicării legii și oferă informaţii bine documentate pen-
tru investigaţiile derulate de autorităţile abilitate din 
statele membre. Europol evaluează situaţiile complexe  
și domeniile de amplificare a terorismului și a altor ti-
puri de infracţiuni din UE.

https://www.europol.europa.eu/

Colegiul Internaţional al Investigatorilor Infracţiunilor 
din domeniul Proprietăţii Intelectuale, o iniţiativă INTER-
POL în cooperare cu Underwriters Laboratories (IIPCIC)

IIPCIC este o platformă online complet interactivă de in-
struire în domeniul combaterii eficiente a infracţiunilor 
din domeniul proprietăţii intelectuale (PI) la nivel 
internaţional, gestionată de INTERPOL și Underwriters La-
boratories (UL). Prin această platformă,  IIPCIC urmărește 
respectarea și aplicarea legilor cu privire la PI, oferă tehnici 
pentru identificarea și gestionarea cazurilor transnaţionale 
de infracţiuni din domeniul PI, precum și informaţii pentru 
utilizatorii platformei despre investigaţiile privind contra-
facerea și pirateria, inclusiv investigaţiile online.

IIPCIC întreprinde acţiuni pentru a facilita accesul la 
informaţii la nivel global, pentru a stabili o înţelegere 
comună a infracţiunilor din domeniul PI și a încuraja 
cooperarea transnaţională. 

*EUROPOL is the European Union’s law enforcement 
agency. The main goal of the agency is to achieve a sa-
fer Europe for the benefit of all citizens, including thro-
ugh cooperation with many non-EU partner states and 
international organizations.

Europol contributes to strengthening Europe’s security 
by information actions on criminal activities, is the cen-
ter for law enforcement expertise, and offers well-do-
cumented information for investigations conducted by 
competent authorities in the Member States. Europol 
produces regular assessments that offer comprehensi-
ve, forward-looking analyses of crime and terrorism in 
the EU.

 

International IP Crime Investigators College, an IN-
TERPOL initiative in Co-operation with Underwri-
ters Laboratories (IIPCIC)

IIPCIC is a fully interactive online IP crime training plat-
form providing intellectual property (IP) crime courses 
at the international level, operated between INTERPOL 
and Underwriters Laboratories (UL). Using this plat-
form, IIPCIC monitors and enforces IP laws, provides 
techniques for identifying and managing transnational 
IP crime cases, and information to users of the platform 
about counterfeiting and piracy investigations, inclu-
ding online investigations.

IIPCIC facilitates access to global information, to esta-
blish a common understanding of IP crimes and to en-
courage transnational cooperation.

http://
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Colegiul Internaţional contribuie esenţial la combate-
rea contrafacerii și pirateriei prin procesul de instru-
ire și facilitează promovarea respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală, diminuarea impactului 
infracţiunilor din domeniul PI, precum și protejarea ti-
tularilor de drepturi și a consumatorilor.

https://iipcic.org/aboutIIPCIC.php

*INTERPOL este o organizaţie interguvernamentală 
de poliţie judiciară de nivel mondial, 195 de ţări fiind 
membre ale acesteia. Interpol facilitează cooperarea în 
materie de asigurare a respectării legii prin partajarea și 
accesarea datelor despre infracţiuni pentru instituţiile 
abilitate și oferă asistenţă tehnică și operaţională pentru 
prevenirea și înlăturarea celor mai complexe pericole.

www.interpol.int

*UNDERWRITERS LABORATORIES

Este o instituţie știinţifică din domeniul siguranţei glo-
bale,  abilitată să ajute companiile să demonstreze cali-
tatea și siguranţa produselor fabricate și a materialelor 
utilizate, inclusiv prin aplicarea mărcilor de certificare și 
a standardelor de siguranţă.

www.ul.com

The International College contributes significantly to 
the fight against counterfeiting and piracy through the 
training process and facilitates the promotion of intel-
lectual property rights, the reduction of the impact of 
IP crimes, and the protection of right holders and con-
sumers.

*INTERPOL is an international intergovernmental 
criminal police organization with 195 member coun-
tries. Interpol facilitates law enforcement cooperation 
by sharing and accessing data on crimes for compe-
tent institutions and offers technical and operational 
support to prevent and eliminate the most complex 
threats.

*UNDERWRITERS LABORATORIES

It is a scientific institution in the field of global safety, 
empowered to help companies to demonstrate quality 
and safety of manufactured products and used materi-
als, also by applying certification marks and the safety 
standards.

http://
http://
http://
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PRIORITĂȚILE OBSERVATORULUI PENTRU 2022
OBSERVATORy’S PRIORITIES FOR 2022

PENTRU ANUL 2022, OBSERVATORUL RESPECTĂRII 
DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ARE 
URMĂTOARELE PRIORITĂȚI:

Creșterea nivelului de conlucrare și crearea de sinergii în-
tre instituţiile care operează în domeniul drepturilor de 
proprietate intelectuală, în vederea dezvoltării și promo-
vării de tehnici, competenţe și instrumente legate de asi-
gurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală; 

Coordonarea și promovarea sistemului de asigurare a 
RDPI în RM: asigurarea unui format funcţional, eficient și 
dinamic al Observatorului RDPI; elaborarea și aprobarea 
Ordinului interinstituţional cu privire la activitatea Obser-
vatorului respectării drepturilor de proprietate intelectua-
lă; intensificarea colaborării interinstituţionale pe platfor-
ma Observatorului respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală; convocarea ședinţelor ordinare și extraordi-
nare ale Observatorului RDPI cu autorităţile administraţiei 
publice, alte instituţii care contribuie la implementarea 
politicii în domeniul asigurării respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală, titularii de drepturi;

Promovarea respectului pentru drepturile de proprietate 
intelectuală:  actualizarea și promovarea paginii web a Ob-
servatorului respectării drepturilor de proprietate intelec-
tuală; diseminarea informaţiilor despre activitatea Observa-
torului respectării drepturilor de proprietate intelectuală pe 
reţelele de socializare; elaborarea și desfășurarea campaniei 
de informare pe domeniile strategice ale Observatorului 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală;

FOR THE YEAR 2022, THE OBSERVATORY ON EN-
FORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RI-
GHTS HAS THE FOLLOWING PRIORITIES:

Increasing the level of cooperation and creating sy-
nergies between institutions operating in the field of 
intellectual property rights, in order to develop and 
promote techniques, competences and tools related 
to the enforcement of intellectual property rights;

Coordinating and promoting the IPRE system in the RM: 
ensuring a functional, efficient and dynamic format of 
the IPRE Observatory; elaboration and approval of the 
Interinstitutional Order on the activity of the Observa-
tory on Enforcement of Intellectual Property Rights; in-
tensifying the interinstitutional cooperation on the plat-
form of the Observatory on Enforcement of Intellectual 
Property Rights; convening ordinary and extraordinary 
meetings of the IPRE Observatory with public adminis-
tration authorities, other institutions that contribute to 
the implementation of the policy in the field of enforce-
ment of intellectual property rights, rightholders;

Promoting respect for intellectual property rights: upda-
ting and promoting the website of the Observatory on 
Enforcement of Intellectual Property Rights; dissemina-
tion of information about the activity of the Observatory 
on Enforcement of Intellectual Property Rights on social 
networks; elaboration and development of the informa-
tion campaign on the strategic areas of the Observatory 
on Enforcement of Intellectual Property Rights;
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Perfecţionarea/îmbunătăţirea SI e-OPI, parte a Platfor-
mei informaţionale în domeniul protecţiei drepturilor de 
proprietate intelectuală: elaborarea și agrearea propune-
rilor de îmbunătăţire pentru actualizarea și dezvoltarea 
Platformei informaţionale în domeniul protecţiei drep-
turilor de proprietate intelectuală; asigurarea schimbului 
de date, monitorizarea și notificarea autorităţilor respon-
sabile de asigurarea respectării DPI.

Perfecting/improving the e-IPO IS, part of the Infor-
mation Platform in the field of intellectual property 
rights protection: elaboration and approval of im-
provement proposals for updating and developing 
the Information Platform in the field of intellectual 
property rights protection; ensuring the exchange of 
data, monitoring and notifying the authorities res-
ponsible for the enforcement of IPRs.



69 

ACE – Comitetul consultativ în domeniul  
respectării drepturilor de proprietate intelectuală

ANACEC – Agenţia Naţională de Asigura-
re a Calităţii în Educatie și Cercetare

ADR – soluţionarea alternativă a disputelor

AGEPI – Agenţia de Stat pentru Proprietatea  
Intelectuală a Republicii Moldova 

APCSP – Agenţia pentru Protecţia Consumatori-
lor și Supravegherea Pieţei a Republicii Moldova

CC  – Codul contravenţional al Republicii Moldova

CN – China conform codurilor normalizate ale 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectua-
le (norma ST.3 OMPI) referitoare la organizaţiile 
internaţionale şi ţările care eliberează sau înre-
gistrează titluri de proprietate industrială

CNPI – Comisia naţională pentru  
proprietatea intelectuală 

CP  – Codul penal al Republicii Moldova

DA/DC – drept de autor și drepturi conexe

DCFTA – Acordul de instituire a Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană

ACE – Advisory Committee on Enforcement

ANACEC  – National Agency for Quality  
Assurance in Education and Research

ADR  – Alternative Dispute Resolution 

AGEPI – State Agency on Intellectual Property of  
the Republic of Moldova

ACPMS – Agency for Consumer Protection and 
Market Surveillance of the Republic of Moldova

CC – Contravention Code of the Republic of Moldova

CN – China according to the world Intellectual  
Property Organization (ST.3 wIPO) standard  
codes for international organizations and  
countries issuing or registering industrial  
property titles

CNPI – National Commission on Intellectual  
Property

CrC – Criminal Code of the Republic of Moldova

CR/RR – copyright and related rights

DCFTA – Agreement establishing a Deep and Com-
prehensive Free Trade Area with the European Union

LISTĂ DE ABREVIERI 
LIST OF ABBREVIATIONS
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DE – Germania, conform normei ST.3 OMPI

DMI – desene și modele industriale

DPI  – drepturi de proprietate intelectuală

EUIPO – Oficiul Uniunii Europene pentru  
Proprietate Intelectuală

EUROPOL – Agenţia Uniunii Europene  
pentru cooperare în materie de aplicare a legii

IIPCIC – Colegiul Internaţional al Investigatorilor 
Infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale

INTERPOL – organizaţia internaţională 
de cooperare a forţelor de poliţie

IPC3 – Coaliţia coordonată de combatere a 
infracţiunilor legate de proprietatea intelectuală

IGP  – Inspectoratul General al Poliţiei

INTA – Asociaţia Internaţională a Mărcilor

MAI – Ministerul Afacerilor Inter-
ne al Republicii Moldova

MD – Republica Moldova, conform normei  
ST.3 OMPI

OMC  – Organizaţia Mondială a Comerţului

OMPI – Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale

OPI – obiecte de proprietate intelectuală

ORDPI – Observatorul respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală din Republica Moldova 

DE – Germany, according to the wIP ST.3 standard

ID – industrial designs

IPR – intellectual property rights

EUIPO – European Union Intellectual Property  
Office

EUROPOL – European Union’s law enforcement  
agency

IIPCIC – IInternational IP Crime Investigators  
College

INTERPOL – International Criminal Police  
Organization

IPC3 – Intellectual Property Crime Coordinated  
Coalition

PGI – General Police Inspectorate 

INTA – International Trademark Association

MIA – Ministry of Internal Affairs of 
the Republic of Moldova

MD – Republic of Moldova, according to the  
wIPO ST.3 standard

wTO – world trade organization

wIPO – world intellectual property organization

IPO – intellectual property objects

OEIPR – Observatory on Enforcement of Intellectual 
Property Rights in the Republic of Moldova
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PI  – proprietate intelectuală

PL – Polonia, conform normei ST.3 OMPI

PV – procese-verbale 

RU – Federaţia Rusă, conform normei  
ST.3 OMPI 

SV –  Serviciul Vamal

TIC – tehnologii ale informaţiei și comunicaţiilor

TR – Turcia, conform normei ST.3 OMPI

TRIPs – Acordul privind aspectele drepturilor de 
proprietate intelectuală legate de comerţ, în vi-
goare pentru Republica Moldova din 26.07.2001

UA – Ucraina, conform normei ST.3 OMPI

UE – Uniunea Europeană

UZ – Uzbekistan, conform normei ST.3 OMPI

IP– intellectual property

PL – Poland, according to the wIPO ST.3 standard

RC – records

RU – Russian Federation, accor-
ding to wIPO ST.3 standard

CS – Customes Services

ICT – Information and Communication Technologies

TR – Turkey, according to wIPO ST.3 standard

TRIPs – Agreement on Trade-Related Aspects of 
 Intellectual Property Rights, in force for  
RM since 26.07.2001

UA – Ukraine, according to wIPO ST.3 standard

EU – European Union

UZ – Uzbekistan, according to wIPO ST.3 standard
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PENTRU NOTIȚE
FOR NOTES


