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Contrafacerea şi pirateria nu sunt fenomene noi. Timp de secole artiştii şi inventatorii şi-au 
văzut creaţiile copiate, iar odată cu intensificarea tendinţei de globalizare, de integrare a pieţelor 
şi creşterea fluxului informaţional digital (Internetul), numărul încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) a devenit alarmant.  

Accesul deschis la calculatoare, Internetul şi alte performanţe tehnologice facilitează copi-
erea etichetelor, logourilor, ambalajelor cu o viteză şi acurateţe de invidiat.

Există mai multe opinii contradictorii privind amploarea şi impactul fenomenelor de contra-
facere şi piraterie.

 Unii susţin că victimele contrafacerii şi pirateriei se pot confrunta cu pierderi economice 
considerabile, cu riscuri pentru sănătate şi pentru siguranţa în afaceri: producătorii pierd veni-
turi, consumatorii sunt ameninţaţi de calitatea joasă a produselor contrafăcute, statul pierde 
din veniturile fiscale etc.  

Alţii susţin că, paradoxal, dar efectele contrafacerii şi pirateriei sunt pozitive: disponibi-
litatea produselor de lux contrafăcute pe pieţele mai sărace pregătesc aceste pieţe pentru 
o eventuală intrare a produselor autentice; atelierele şi întreprinderile care contrafac produse 
acţionează ca pepiniere pentru dezvoltarea economiilor, iar muzica şi filmele piratate servesc 
ca un instrument de marketing pentru producători.  

Cu toate acestea, chiar şi adepţii celei de-a doua teorii susţin că efectele contrafacerii şi 
pirateriei pot fi pozitive doar pentru produsele care nu prezintă o ameninţare pentru sănătatea şi 
siguranţa consumatorului şi nu se referă la astfel de produse cum ar fi piesele de schimb, medica-
mentele, produsele alimentare etc. 

Oricare ar fi abordarea, cert este că subiectul prezintă interes şi merită studiat.
În cazul Republicii Moldova, analiza situaţiei în domeniul asigurării respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală este cu atât mai importantă, cu cât, urmare parafării Acordului de Asoci-
ere cu Uniunea Europeană în 29 noiembrie 2013, ţara noastră s-a angajat să creeze un cadru legal 
funcţional, similar celui comunitar.

Pe parcursul anilor au fost efectuate mai multe studii privind starea de lucruri în do-
meniul vizat. Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală¹, creat în cadrul 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), pentru prima dată a publicat un 
raport analitic privind activitatea în domeniul asigurării respectării DPI în Republica Moldova, 
în care au fost prezentate cele mai importante date referitoare la acţiunile întreprinse pe par-
cursul anului 2012, în vederea sporirii conştientizării în rândul consumatorilor asupra riscurilor pe 
care le implică contrafacerea şi pirateria, precum şi o serie de date statistice ce reflectă acti-
vitatea organelor de drept în contracararea delictelor legate de încălcarea DPI.

Pentru a asigura o continuitate în ceea ce priveşte colectarea şi sistematizarea datelor re-
feritoare la respectarea DPI, dar şi pentru a oferi societăţii un tablou cât mai clar asupra situaţiei în 
domeniu, venim cu prezentul Raport Naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelec-
tuală în Republica Moldova pentru anul 2013.

Raportul este compus din 3 capitole. În primul capitol sunt prezentate informaţii gene-
rale privind subiectul analizat, în cel de-al doilea capitol sunt sistematizate datele statistice 
privind activitatea autorităţilor publice pentru asigurarea respectării drepturilor şi în capitolul 
trei sunt prezentate cele mai importante acţiuni realizate pe parcursul anului 2013 pentru pre-
venirea fenomenelor de contrafacere şi piraterie şi pentru sensibilizarea consumatorilor despre 
consecinţele acestor fenomene.

INTRODUCERE

¹ În conformitate cu Planul de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru 
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 
la 5 septembrie 2011 a fost instituit Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, scopul 
primordial al căruia este asigurarea schimburilor de date între autorităţile responsabilie de asigurarea res-
pectării DPI şi elaborarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu.
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“Nu este important să-ţi convingi interlocutorul,
 important este să-l faci să reflecteze.”

Bernard WERBER. 

Ce este contrafacerea? 

1.1 Noţiuni generale

Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală legate de comerţ 
(Acordul TRIPS) defineşte noţiunea de mărfuri de marcă contrafăcute ca fiind toate 
mărfurile, inclusiv ambalajul lor, care poartă fără autorizare o marcă de fabrică sau 
de comerţ care este identică cu marca de fabrică sau de comerţ înregistrată valabil 
pentru mărfurile respective, sau care nu poate fi distinsă în aspectele sale esenţiale 
de această marcă de fabrică sau de comerţ, şi care prin aceasta aduce atingere 
drepturilor titularului mărcii respective, în baza legislaţiei ţării de import.

Această definiţie limitează conceptul de contrafacere la atingerea adusă unui sin-
gur drept de proprietate intelectuală, şi anume, celui al mărcii. Chiar dacă mărcile sunt 
drepturile care suferă cel mai des de pe urma contrafacerii, acest delict nu se reduce 
doar la falsificarea lor. Un produs contrafăcut poate aduce, în egală măsură, atingere şi 
altor drepturi de proprietate intelectuală, precum: desenele şi modelele industriale, indica-
ţiile geografice sau invenţiile.

În acest sens, definiţia contrafacerii, dată în anul 1998 de Organizaţia pentru Coo-
perare şi Dezvoltare Economică (OCDE), este una mult mai vastă şi cuprinde orice produc-
ţie care imită atât de mult aspectul unui produs, încât poate induce în eroare consuma-
torul. Prin urmare, contrafacerea, potrivit definiţiei OCDE, se poate referi la orice atingere 
adusă unui drept de proprietate intelectuală materializată într-un produs.

În conformitate cu art. 301 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 
20.07.2000 care, în principiu, reproduce sensul conferit de Acordul TRIPS, mărfuri (produse) 
contrafăcute sunt:

a) mărfurile (produsele), inclusiv ambalajul lor, având aplicată o marcă identică 
celei înregistrate în mod legal pentru mărfuri (produse) similare sau o marcă imposibil de a 
fi distinsă, în elementele sale esenţiale, de una înregistrată sau protejată în oricare alt temei 
legal (mărcile notorii), încălcându-se prin aceasta drepturile titularului mărcii respective;

b) orice material purtător de semne (embleme, etichete, instrucţiuni pentru utilizare, 
documente atestând garanţia) ale mărfurilor (produselor) contrafăcute prezentate sepa-
rat sau împreună;

c) ambalaje purtând mărcile mărfurilor (produselor) contrafăcute.
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În conformitate cu normele internaţionale, şi anume cu Acordul TRIPS, expre-
sia mărfuri-pirat care aduc atingere dreptului de autor desemnează toate cópiile 
făcute fără consimţământul deţinătorului dreptului sau al unei persoane autorizate 
de către acesta în ţara de producţie şi care sunt făcute direct sau indirect în baza 
unui articol, în cazurile în care realizarea acestor cópii ar fi constituit o atingere 
dreptului de autor sau unui drept conex în baza legislaţiei ţării de import.

Conform art. 301 al Codului vamal al Republicii Moldova: operă-pirat este ope-
ra care reprezintă sau include copii făcute fără consimţământul titularului drepturilor 
de autor sau drepturilor conexe ori al titularului unui design, indiferent dacă acesta 
este înregistrat sau nu, conform legislaţiei în vigoare, ori fără consimţământul persoa-
nei autorizate de titular în ţara de producţie, în cazurile în care difuzarea (comerciali-
zarea sau închirierea) acestor cópii este o încălcare a drepturilor respective.

Cu toate că diferă din punct de vedere conceptual, atât  contrafacerea, cât 
şi pirateria, reprezintă în fond activităţi ilegale de încălcare a drepturilor de proprieta-
te intelectuală. Astfel, producerea, distribuirea, stocarea şi comercializarea de către 
persoanele neautorizate a produselor care comportă drepturi de proprietate intelec-
tuală, constituie o încălcare a acestor drepturi.

Ce reprezintã drepturile de proprietate intelectualã?

Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă drepturile ce protejează re-
zultatele eforturilor intelectuale ale unei persoane sau ale unui grup de persoane.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt consfinţite prin art. 27, alin. 2 al 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, proclamată la 10 decembrie 1948, 
după cum urmează:

“Orice persoană are dreptul la protecţia intereselor sale morale şi materiale 
ce decurg dintr-o lucrare ştiinţifică, literară sau artistică a cărui autor este.”

Drepturile de proprietate intelectuală permit creatorilor, oamenilor de afaceri, 
investitorilor să-şi protejeze produsele tangibile şi intangibile de o utilizare neautorizată. 

Drepturile de proprietate intelectuală nu sunt o noţiune juridică abstractă, aces-
tea joacă un rol important atât din punct de vedere economic, cât şi social.

Din punct de vedere economic, DPI permit titularilor de drepturi să obţină un 
avantaj competitiv prin posibilitatea de a interzice terţilor (pentru o anumită perioa-
dă) utilizarea neautorizată a acestora.

O companie care şi-a protejat produsul poate obţine venituri directe sau in-
directe din exploatarea drepturilor asupra acestuia. Uneori, valorificarea indirectă a 
drepturilor de proprietate intelectuală prin acordarea de licenţe terţelor persoane, 
poate depăşi chiar veniturile obţinute din valorificarea directă, în special, în cazul în-
treprinderilor mici şi mijlocii sau al universităţilor.

Ce este pirateria?
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Beneficiile sociale ale drepturilor de proprietate intelectuală ţin de accesul pu-
blicului larg la informaţii tehnice actuale şi de facilitarea transferului tehnologic.

Din punctul de vedere al consumatorului, drepturile de proprietate intelectuală 
oferă acestuia un întreg set de informaţii referitor la produsul procurat, ghidându-l în 
multitudinea de produse şi, deseori, garantându-i calitatea acestora.

Astfel, o protecţie adecvată a proprietăţii intelectuale joacă un rol important în 
procesul de inovare şi creativitate, fiind considerată şi ca instrument crucial în constru-
irea unei economii bazate pe cunoaştere.

În tabelul ce urmează prezentăm succint esenţa drepturilor de proprietate in-
telectuală:

Dreptul de 
proprietate 
intelectuală

Invenţii Mărci Desene şi 
modele 
industriale

Indicaţii 
geografice

Drepturi 
de autor

Drepturi 
conexe

Obiectul 
protecţiei

Un produs 
sau un 
procedeu 
nou

Un semn 
distinctiv

Aspectul 
exterior al 
unui produs 
sau al unei 
părţi a 
acestuia

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

Opere 
literare, 
artistice şi 
ştiinţifice

Interpretări, 
fonograme, 
videograme, 
emisiunile 
organizaţiilor 
de difuziune

Durata 
protecţiei

20 de ani2 10 ani cu 
posibilitate 
nelimitată 
de 
reînnoire

Maxim 25 
de ani de 
la data de 
depozit

Nelimitat cu 
condiţia păstrării 
caracteristicilor 
deosebite

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

50 de ani 
de la data 
interpretării, 
imprimării 
sau difuzării

Cum se 
obţine 
protecţia

Prin 
înregistrare

Prin 
înregistrare

Prin 
înregistrare³

Prin înregistrare Apare 
odată cu 
crearea 
operei

Apare 
odată cu 
crearea 
obiectelor

Cine poate 
obţine 
protecţia

Orice 
persoană 
fizică sau 
juridică

Orice 
persoană 
fizică sau 
juridică

Autorul 
şi/sau 
succesorul 
lui în 
drepturi

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

Autorul şi/
sau titularul  
de drepturi

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

Drepturile 
conferite

Drept 
exclusiv

Drept 
exclusiv

Drept 
exclusiv 

Drept de utilizare Drepturi 
exclusive 
morale4 şi 
patrimoniale

Drepturi 
exclusive 
morale şi 
patrimoniale

² Durata unui brevet de invenţie de scurtă durată este de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire cu 4 ani a 
termenului de valabilitate.
³ Un desen sau un model industrial neînregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data 
la care a fost făcut public pentru prima oară în Republica Moldova.
4 Drepturile morale sunt imprescriptibile chiar şi în cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale.
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1.2 Cadrul legal

În Republica Moldova, drepturile de proprietate intelectuală sunt reglementa-
te de Constituţia Republicii Moldova, Codul civil, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, 
Codul vamal, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de 
alte acte normative, iar răspunderea pentru încălcarea drepturilor de proprietate in-
telectuală, dar şi mecanismele de protecţie a acestora sunt reglementate de Codul 
contravenţional, Codul penal şi Codul de procedură penală. 

În conformitate cu prevederile legale, asigurarea respectării drepturilor asupra 
obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova poate fi realizată:

A) de către titularul dreptului de proprietate intelectuală prin:
a) mijloace de drept civil (acţiune privind încălcarea drepturilor asupra propri-

etăţii intelectuale; acţiune privind interzicerea utilizării unei denumiri de origine sau 
indicaţii geografice protejate etc.)

b) mijloace de drept penal (dosar penal intentat persoanei care a săvârşit in-
fracţiunea de încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate intelectuală, 
conform art. 1851, 1852, 2461, 2462 ale Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV  
din 18.04.2002); 

c) mijloace de drept contravenţional (dosar contravenţional intentat persoanei 
care a săvârşit o contravenţie ce ţine de încălcarea dreptului asupra obiectelor de 
proprietate intelectuală, conform art. 96, 97, 971, 972, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ale Co-
dului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI  din  24.10.2008);

d) asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră. Mecanismul 
actual de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa obiectelor de pro-
prietate intelectuală prevede posibilitatea iniţierii acestora prin depunerea unei cereri 
de intervenţie de către titularul de drepturi (Capitolul XII din Codul vamal al Republicii 
Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000).

B) ex officio de către organul de urmărire penală sau de către agentul constatator.
În cazul în care organul de urmărire penală sau agentul constatator depistează 

nemijlocit sau este sesizat despre săvârşirea sau pregătirea pentru săvârşire a unor 
infracţiuni de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală, el notifică titularul de 
drepturi sau autoritatea abilitată conform legislaţiei privind protecţia indicaţiilor geo-
grafice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate despre acestea. 
Astfel:

a) În cazul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală la frontie-
ră, organul vamal poate suspenda operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină mărfurile, 
pe un termen de 3 zile lucrătoare, dacă are temeiuri suficiente de a considera că 
aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. Organul vamal 
notifică titularul de drept şi declarantul/destinatarul mărfurilor, dacă aceştia din urmă 
sunt cunoscuţi, despre măsura aplicată, după un model stabilit de Serviciul Vamal. 
Termenul de 3 zile începe să curgă de la data la care titularul de drept a primit notifi-
carea. Dacă în termenul prevăzut titularul de drept nu depune o cerere de interven-
ţie, organul vamal ridică măsura de reţinere a mărfurilor şi/sau efectuează vămuirea 
acestora, cu condiţia îndeplinirii celorlalte exigenţe legale (art. 302 din Codul vamal 
al Republicii Moldova).
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b) În cazul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală pe piaţa 
internă, organele de urmărire penală sau agentul constatator (Ministerul Afacerilor 
Interne, Procuratura Generală, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului în cazul indi-
caţiilor geografice) vor examina cauza contravenţională şi vor aplica sancţiunile co-
respunzătoare sau vor porni procedura de urmărire penală, cu condiţia că titularul de 
drepturi, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii unei notificări despre faptul 
depistării mărfurilor care aduc atingere dreptului său de proprietate intelectuală, va 
depune o plângere în acest sens. În caz contrar, organul de urmărire penală nu va 
porni procedura. 

În alegerea mijlocului de asigurare a drepturilor asupra obiectelor de propri-
etate intelectuală se va ţine cont de gravitatea încălcării, precum şi de proporţiile 
daunelor cauzate, astfel, pentru daune mai mari de 50 000 de lei, va fi intentat 
un proces penal. 

De asemenea, în funcţie de gravitatea faptei, răspunderea (contravenţio-
nală, penală) pentru încălcarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate 
intelectuală poate fi în formă de:

• amendă aplicată persoanelor fizice şi juridice în cuantum de la 80 u.c. 
(160 de lei) la 10 000 u.c. (200 000 de lei); 
• muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore; 
• privare de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 
1 la 5 ani;
• privaţiune de libertate până la 5 ani.

Informaţii detaliate referitoare la prevederile legale în domeniul asigurării drepturilor 
găsiţi la adresa: http://agepi.gov.md/md/legislation/national.php. 
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     1.3  Motivele apariţei şi impactul contrafacerii şi pirateriei 

      1.3.1 Motivele aparitiei fenomenelor de contrafacere şi piraterie
Oferta de produse contrafăcute şi piratate este influenţată de următorii factori 

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

Cererea de produse contrafăcute este influenţată de următorii factori macro-
economici:

–  Acceptanţa socială de a procura bunuri ce aduc atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală;
–  Disponibilitate redusă a bunurilor autentice;
–  Preţuri înalte la produsele autentice;
–  Calitate în perfecţionare a produselor contrafăcute.

1.3.2 Impactul contrafacerii şi pirateriei
Impactul contrafacerii
După cum s-a menţionat, opiniile specialiştilor despre efectele contrafacerii sunt se-

parate. Mulţi specialişti consideră că fenomenul contrafacerii nu poate fi evaluat în egală 
măsură pentru toate bunurile, majoritatea fiind de acord cu divizarea analizei fenomenu-
lui contrafacerii în funcţie de natura produselor:

–  produse ce prezintă risc real pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor 
(medicamente, piese de schimb, produse alimentare, ţigări, băuturi alcoolice);
― produse de lux, a căror contrafacere, de regulă, nu afectează sănătatea şi sigu-
ranţa consumatorilor.

Dacă în privinţa primei categorii de produse contrafăcute nu există dubii că aces-
tea prezintă un risc real şi contrafacerea lor trebuie împiedicată cu orice preţ, în cazul 
celei de-a doua categorii părerile sunt divizate.

Conform opiniei exprimate de profesorii în criminologie David Wall şi Joanna 
Large într-un studiu realizat în anul 2010, produsele de lux contrafăcute nu prezintă un 
pericol pentru sănătatea publică, deşi este clar că acestea nu se ridică la aceleaşi 
standarde de calitate ca şi originalul. Cu toate acestea, nu trebuie neglijat faptul că 
producţia acestor bunuri are loc, de regulă, în condiţii de muncă în care angajatorii 
nu respectă normele de securitate a muncii, iar lucrătorii sunt expuşi la diferite riscuri 
de accidentare şi îmbolnăvire profesională (asociate unor factori de risc chimici, fizici, 
mecanici, electrici, ergonomici etc.). 

Produsele contrafăcute din ambele categorii implică şi alte riscuri pentru con-
sumatori, în special riscul de a plăti sume mari pentru produse de proastă calitate sau 
care nu funcţionează conform aşteptărilor.

De asemenea, produsele contrafăcute pot avea un impact negativ asupra ino-
vării, deşi amploarea acestui impact rămâne încă neclară.  

De exemplu, o estimare efectuată de către Centrul pentru Cercetări în Econo-
mie şi Afaceri (CEBR) sugerează că contrafacerea poate duce la o diminuare a inves-
tiţiilor în inovaţie, care la rândul său ar putea avea un efect negativ de 8 miliarde de 
euro anual asupra PIB comunitar (CEBR, 2002).  
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Efectele posibile ale contrafacerii asupra ocupării forţei de muncă merită şi 
ele luate în calcul.

De exemplu, în studiul citat, CEBR estimează că impactul falsificării asupra 
ocupării forţei de muncă în UE se traduce în pierderea a 17 000 de locuri de mun-
că în doar patru sectoare: îmbrăcăminte şi încălţăminte, parfumuri şi articole de 
toaletă, jucării şi sport, bunuri şi produse farmaceutice. Cu toate acestea, impactul 
asupra ocupării forţei de muncă, nu poate fi, în mod egal, distribuit la nivel global. 
În ţările mai puţin dezvoltate, în care forţa de muncă este ieftină, producţia şi dis-
tribuţia de produse contrafăcute şi piratate chiar poate genera locuri de muncă şi 
venituri, deşi condiţiile de muncă pot fi instabile şi/sau nesigure.

Producţia, distribuţia şi vânzarea de produse contrafăcute, de asemenea, au 
un impact direct, complex şi semnificativ asupra finanţelor guvernelor. Cel mai im-
portant include veniturile ratate din impozite şi costurile suplimentare suportate de 
organele de drept şi justiţie în derularea operaţiunilor de combatere a contrafacerii.

De regulă, produsele contrafăcute sunt introduse în ţară prin contrabandă,  
generând astfel  pierderi şi la capitolul taxe vamale. Astfel, potrivit unui studiu realizat 
de OCDE în 2008, contrafacerea şi pirateria pot costa economiile statelor din G20 
peste 120 mlrd. USD pe an. Dintre acestea, 77,5 mlrd. USD sunt pierderi din 
venituri fiscale, 25 mlrd. sunt cheltuieli pentru combaterea contrafacerii şi pirateri-
ei, 18,1 mlrd. sunt costurile economice ale deceselor provocate de contrafaceri, 
iar 125 mln. sunt costurile pentru servicii medicale suplimentare, pe care le implică 
utilizarea produselor contrafăcute. Au fost realizate şi studii pe o arie mai mică. Spre 
exemplu, conform unui studiu realizat de compania Thompson în 2004, doar în New 
York pierderile anuale de pe urma contrafacerilor s-au ridicat la 2,3 mlrd. USD.

În cele din urmă, guvernele suportă o serie de costuri suplimentare asociate 
eforturilor de a controla contrafacerea, şi anume, pentru procese judiciare, acţiuni de 
asigurare a drepturilor, campanii de creştere a gradului de conştientizare publică şi 
confiscare atât a bunurilor ilicite, cât şi a mijloacelor de producţie  etc.

Conform aceluiaşi studiu realizat de OCDE, în ţările G20 costurile economice şi 
sociale cauzate de comerţul cu mărfuri contrafăcute şi piratate ar trece peste 20 de 
miliarde de euro pentru fiecare punct procentual de creştere a ratei criminalităţii.

Impactul pirateriei

Spre deosebire de contrafacere, pirateria nu este văzută ca un delict ce ar 
provoca pericole pentru sănătatea sau pentru siguranţa consumatorilor, iar în cazul 
pirateriei online rareori poate fi vorba despre pericole pentru angajaţii celor ce pira-
tează. În cazul pirateriei, principala preocupare sunt pierderile financiare pe care le 
înregistrează titularii de drepturi sub forma veniturilor nerealizate. De exemplu, veniturile 
realizate de industria muzicală au scăzut brusc în ultimul deceniu, mulţi analişti atribu-
ind acest fapt intensificării procesului de descărcare ilegală a fişierelor muzicale de pe 
Internet (R. Rob şi J. Waldfogel, 2006). 

În industria de software, un studiu realizat de Business Software Alliance (BSA) 
constată o rată a pirateriei software globale estimată la 42% (valoarea comercială a 
software-ului piratat la nivel global a atins 63,4 mlrd. USD) pentru anul 2011, calculată 
prin raportul dintre unităţile de soft piratat instalate şi totalul de soft instalat. 
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Aceasta reprezintă o creştere semnificativă a ratei pirateriei de soft, comparativ 
cu 35% ― rata pirateriei globale constatată în 2005 de OCDE. Potrivit aceluiaşi studiu, 
în anul 2011 rata pirateriei software în Republica Moldova a constituit 90 la sută (ca şi în 
2010). În schimb, valoarea comercială a software-ului piratat în ţara noastră s-a mărit de 
la 36 mln. USD la 45 mln.

Totuşi, datorită progreselor înregistrate, Republica Moldova a fost exclusă pe 
parcursul ultimilor ani din Raportul Special 301, întocmit de Alianţa Internaţională 
pentru Proprietate Intelectuală. 

În industria de film, un studiu LEK Consulting (Motion Picture Association of 
America, 2006) a constatat că, în anul 2005, membrii Motion Picture Association au 
pierdut din cauza pirateriei 6,1 mlrd. USD.  

În cele din urmă, în domeniul industriei muzicale, Federaţia Internaţională a Industriilor 
Fonografice a raportat în 2006 o rată a pirateriei globale de aproximativ 38%.

La nivelul UE-27, un studiu realizat în 2010 de către compania Tera Consulting a 
estimat pierderile realizate în sectorul audiovizual la 5,3 miliarde de euro, iar pierderile 
realizate în industria software – la 4,5 miliarde de euro.

Potrivit mai multor studii, pe lângă pierderile financiare pirateria cauzează 
şi pierderi ale locurilor de muncă, pierderi la buget din veniturile fiscale, cheltuieli 
suplimentare pentru contracararea şi descurajarea pirateriei etc.

Studiul “The True Cost of Motion Picture Piracy to the U.S. Economy”, realizat de 
către dr. Stephen Siwek în industria cinematografică a SUA, arată că doar în această in-
dustrie pirateria cauzează pierderea a mai mult de 120 000 de locuri de muncã.

Chiar dacă pirateria mai rar comportă riscuri pentru sănătatea şi securitatea con-
sumatorului, în cazul descărcării ilegale de soft deseori apar probleme legate de contac-
tarea unor viruşi, însoţită de pierderea datelor şi, mai rău, de deteriorarea iremediabilă a 
calculatorului. Astfel, economia obţinută prin utilizarea unui soft piratat poate costa, în 
expresie valorică şi sub aspect temporal, uneori chiar mai mult decât procurarea unui soft 
licenţiat.  Dacă un astfel de incident se produce în cadrul unei organizaţii, pierderea fişie-
relor şi informaţiilor poate costa semnificativ mai mult şi poate ştirbi reputaţia companiei. 

Însumând cele expuse mai sus

Contrafacerea şi pirateria au multiple efecte negative directe şi indirecte asu-
pra tuturor actorilor economici.

Asupra producãtorilor – impactul negativ al contrafacerii şi pirateriei este direct, 
din cauza produselor falsificate producătorii pierd venituri. 

Asupra consumatorilor – efectele, de asemenea, sunt directe – consumatorul 
cumpără un produs care, puţin probabil că îi va satisface aşteptările ca şi produsul 
original, iar în unele cazuri produsul îi poate dăuna. 

Pentru stat – contrafacerea şi pirateria se manifestă în pierderi ale veniturilor fisca-
le, prin mărirea ratei şomajului (producătorii de falsuri, de regulă, nu plătesc impozite, iar 
producătorii de produse originale, din cauza pierderii de venituri, pot recurge la micşo-
rarea volumului producţiei şi, respectiv, la disponibilizarea personalului). 

Contrafacerea şi pirateria  nu sunt benefice nici societăţii per ansamblu, deoarece, 
pe lângă cele expuse mai sus, au un impact negativ şi asupra investiţiilor în cercetare şi 
dezvoltare – un producător care pierde venituri din cauza falsurilor este descurajat să mai 
investească în elaborarea produselor noi, respectiv, piaţa degradează.



15

1.4 Informaţii utile consumatorilor privind contrafacerea şi 
pirateria

1.4.1 Cãile de distribuire a produselor contrafãcute şi piratate sunt cele 
mai diverse – de la vânzările directe (personale), până la comercializarea în magazi-
ne mari. Deosebit de populară este comercializarea online a produselor contrafăcu-
te şi piratate, deoarece anume Internetul este cel ce a oferit falsificatorilor şi piraţilor 
o modalitate efectivă de a-şi vinde produsele. Mediul online este atractiv pentru 
falsificatori şi piraţi din mai multe motive:

• anonimatul – uşurinţa cu care falsificatorii şi piraţii îşi pot ascunde adevărata 
identitate, fapt ce limitează posibilitatea de detectare a acestora;

• flexibilitatea – un falsificator sau un pirat, poate să creeze rapid şi oriunde în 
lume site-uri prin intermediul cărora să comercializeze produse online. Aceste 
site-uri cu uşurinţă pot fi închise sau portate în jurisdicţii unde legislaţia privind 
asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală este mai indulgentă sau chiar 
inexistentă; 

• dimensiunea pieţei – numărul de site-uri e-Commerce şi volumul de listări sunt 
imense, doar un singur site, eBay a înregistrat 596 mln. de listări noi în al doilea 
trimestru al anului 2006 (eBay, 2006);  

• accesibilitatea – Internetul oferă vânzătorilor posibilitatea de a ajunge la o 
audienţă globală non-stop la costuri minime;

• uşurinţa de a înşela – consumatorul nu poate pipăi produsul. Falsificatorii şi piraţii, 
prin diverse metode, pot crea impresia de securitate (adaugă comentarii şi re-
cenzii favorabile, plasează produse contrafăcute alături de cele autentice etc.).

Este important să menţionăm: dacă acum 30-40 de ani contrafacerea şi pira-
teria erau nişte fenomene izolate şi, de regulă, se refereau la produsele de lux, astăzi 
contrafacerea şi pirateria sunt fenomene globale, care ating practic toate sectoarele 
economiei – de la articole de lux, până la medicamente şi produse alimentare. 

 1.4.2 Cele mai des contrafãcute/piratate produse: 

 Cele mai des contrafãcute pro-
duse:

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

Cele mai des piratate produse:

•  filme;
•  muzică;
•  programe pentru calculator;
•  cărţi audio.
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 1.4.3 Sfaturi utile
Pentru a evita produsele contrafãcute/piratate, consumatorul trebuie:
– să se informeze despre produsele pe care doreşte să le procure (marea majori-
tate a producătorilor au site-uri oficiale pe care publică atât informaţia despre 
produs, cât şi informaţia privind locurile unde acestea pot fi procurate); 

– să evite locurile dubioase de comercializare (tarabe, pieţe etc.); 

– să verifice ambalajul – acesta trebuie să fie intact, nu trebuie să conţină greşeli 
ortografice, iar informaţia de pe ambalaj trebuie să corespundă conţinutului;

– să evalueze preţul – dacă preţul unui produs este prea mic pentru ca acesta 
să fie unul original, atunci probabil că nici nu este; 

– să ceară documentele de conformitate în cazul în care produsul procurat îi 
provoacă dubii.

Deosebit de prudenţi trebuie să fie consumatorii care recurg la cumpărăturile 
online. Chiar dacă în Republica Moldova această modalitate de cumpărare nu este 
la fel de populară ca în ţările cu o economie dezvoltată (conform unui studiu realizat 
de compania Magenta Consulting, doar 17% din consumatorii din Republica Moldova 
recurg la serviciile magazinelor online), dar, ţinând cont de evoluţia pozitivă a acestui 
tip de afaceri, este important ca eventualii consumatori online să opteze pentru site-uri 
probate şi să verifice posibilitatea rambursării produselor. 

Oricare ar fi poziţia cititorului faţă de fenomenele de contrafacere şi piraterie, 
considerăm că este foarte important ca societatea civilă din Republica Moldova să 
cunoască situaţia în domeniul dat. Anume acest lucru vom încerca să-l realizăm în capi-
tolul următor.



2. Asigurarea respectãrii drepturilor 
de proprietate intelectualã 

în Republica Moldova
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Pentru a asigura respec-
tarea drepturilor de proprie-
tate intelectuală, este nece-
sar ca aceste drepturi să fie 
recunoscute. Astfel, un drept 
de proprietate intelectuală 
trebuie protejat ca atare. 

În corespundere cu pre-
vederile legislaţiei în vigoare, 
Agenţia de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală este 
abilitată să elaboreze politici 
şi să gestioneze sistemul naţi-
onal de protecţie a proprie-
tăţii intelectuale pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

2.1 Protecţia drepturilor de proprietate intelectualã în 
Republica Moldova

În conformitate cu datele prezentate de AGEPI, în anul 2013, au fost depuse 
6617 cereri de protecţie a obiectelor de proprietate industrială (OPI) sau cu 9% 
mai multe decât în anul 2012. Cele mai solicitate OPI rămân a fi mărcile – 5870 de 
cereri, urmate, la o mare distanţă, de invenţii şi designul industrial (desene şi modele 
industriale). Este, de fapt, un lucru firesc şi rezultă din funcţiile şi natura mărcilor, precum 
şi din specificul economiei naţionale.

Comparativ cu anul precedent, numărul cererilor de reînnoire a înregistrării OPI 
a crescut considerabil (cu 27%) şi a constituit 3431 de cereri.

Concomitent, s-a mărit cu 25 de puncte procentuale faţă de anul 2012 pon-
derea titlurilor de protecţie pentru care a fost solicitată reînnoirea, constituind 69% 
din numărul OPI a căror valabilitate urma să expire în anul 2013.  
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Simultan, pe parcursul anului 2013, au fost depuse 275 de cereri de înregis-
trare a dreptului de autor.

Cererile de acordare a protecţiei depuse în 2013

Procesul de depunere a cererilor de protecţie şi de reînnoire a înregistrării obiec-
telor de proprietate industrială din ultimii 6 ani este reflectat în tabelul de mai jos:

Depunerea cererilor de protecţie a obiectelor de proprietate industrialã

CERERI DEPUSE 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pentru brevete de invenţie, 
total: 337 339 344 290 290 309

- brevete 292 141 143 108 115 96
- brevete de scurtă  durată 45 198 201 182 175 213
Pentru modele de utilitate, total: 25 6 3 4 4 6
- primare 23 - - - - -
- de reînnoire 2 6 3 4 4 6
Pentru desene şi modele 
industriale, total: 931 721 742 682 789 859

- primare 384 276 289 280 300 381

- de reînnoire 547 445 453 402 489 473

Pentru mărci, total: 9251 7628 7921 8325 7653 8822
- primare 6808 5277 5454 5794 5449 5870

- de reînnoire 2443 2351 2467 2531 2204 2952

Pentru denumiri de origine 3 4 6 8 7 14

Pentru indicaţii geografice - - - 1 4 0

Pentru soiuri de plante 32 10 18 18 34 43

CERERI, TOTAL: 10579 8708 9034 9328 8781 10053
- PRIMARE 7587 5906 6111 6391 6084 6617
- DE REÎNNOIRE 2992 2802 2923 2937 2697 3431

Mărci 85%

Denumiri de origine

0,2%

Soiuri 
de plante

1%

Drept 
de autor

4% Desene şi modele industriale

6%

Brevete de 
invenţie

4%
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Pe lângă înregistrarea rezultatelor creaţiei intelectuale, o activitate extrem de 
importantă a AGEPI este întocmirea rapoartelor de constatare/expertiză tehnico-
ştiinţifică. 

Astfel, pe parcursul anului 2013, Agenţia a recepţionat de la Ministerul Aface-
rilor Interne (MAI) 44 de demersuri pentru efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice 
privind examinarea suporturilor materiale, presupuse a fi contrafăcute, de 3,7 ori mai 
mult decât în anul 2012, când au fost depuse 12 demersuri. Spre examinare au fost 
prezentate 4583 de exemplare de opere şi fonograme, presupuse a fi contrafăcute, 
pe diverse suporturi, inclusiv 4380 de compact-discuri (CD, MP3, DVD) şi 203 hard-
discuri (HDD). 

La solicitarea organelor de control, specialiştii AGEPI au întocmit 43 de rapoar-
te de constatare/expertiză tehnico-ştiinţifică a exemplarelor de opere şi fonograme 
ridicate, dintre care 25 – în cadrul dosarelor contravenţionale şi 18 – al celor penale 
(în anul 2012 – 8 şi, respectiv, 5 rapoarte). 

Dinamica rapoartelor de expertiză

Contravenţional
Penal

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

Contestaţii depuse

Obiecte de PI 1999 2000 2001-2010 2011 2012 2013 Total

Invenţii 2 1 30 1 1 35

Modele de utilitate 2 10 12

Mărci 61 41 1012 135 170 169 1588

Denumiri de origine 1 2 3

Desene / modele 
industriale 4 74 10 88

Soiuri de plante 2 2

Total 64 48 1130 135 171 180 1728

Din cifrele prezentate remarcăm că cel mai des sunt contestate deciziile 
referitoare la mărci, dar ponderea celor contestate la Comisia de Contestaţii este de 
doar 2,8% din numărul total de decizii emise în privinţa mărcilor.

Astfel, în perioada 2011-2013, din cele 420 de hotărâri/încheieri (cu drept 
de atac în instanţa de judecată) adoptate per ansamblu de Comisia de Contestaţii, 
36 (8,57 %), au fost atacate, dintre acestea 9 hotărâri au fost anulate, 19 – 
menţinute în vigoare, iar în privinţa a 8 decizii – procedura de examinare continuă în 
instanţa de judecată.

Rezultatele contestării deciziilor Comisiei de Contestaţii în instanţa de judecată

Decizii menţinute 53%

Decizii atacate în privinţa cărora 
procedura continuă 

22%
Decizii anulate 25%

Privire generală: Din totalul de 19491 de decizii referitoare la OPI emise de 
AGEPI pe parcursul anilor 2011-2013, doar 7 (0,03 %) au fost modificate irevocabil 
după decizia instanţei de judecată (2 dosare se mai află în procedură de examinare 
la Curtea Supremă de Justiţie). Acest fapt denotă un înalt grad de profesionalism al 
membrilor Comisiei de Contestaţii.

De asemenea, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală are şi calitatea 
de intervenient în cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
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Astfel, pe parcursul anului 2013 AGEPI a participat în calitate de intervenient la 
examinarea a 25 de dosare privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, 
ceea ce este cu 31% mai mult decât în anul 2012. Din aceste 25 de dosare, 16 
s-au referit la încălcarea drepturilor asupra mărcilor, 5 – asupra desenelor şi modelelor 
industriale, 3 – asupra dreptului de autor şi drepturilor conexe şi 1 – asupra brevetului 
de invenţie.

Dosarele privind apărarea drepturilor la care AGEPI 
a participat în calitate de intervenient

Mărci 64%

Desene şi modele industriale

20%

Drept de autor  şi 
drepturi conexe

12%

Brevete de 
invenţie

4%

Menţionăm că AGEPI participă doar la examinarea unei părţi din dosarele ce 
se referă la apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, mai multe dosare fiind 
examinate cu participarea părţilor.

Totodată, trebuie să ţinem cont şi de faptul că funcţiile delegate Agenţiei sunt 
limitate.

Astfel, AGEPI nu dispune de competenţe în acţiunile de asigurare a respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, aceste funcţii fiind transmise următoarelor insti-
tuţii:

Serviciul Vamal – asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală la 
frontieră;

Consiliul Concurenţei – limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţiale a 
agenţilor economici, inclusiv în ceea ce ţine de încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală;

Ministerul Afacerilor Interne – asigurarea respectării drepturilor de proprietate in-
telectuală pe piaţa internă;

Procuratura Generală – anchetarea cauzelor penale privind încălcarea dreptu-
rilor de proprietate intelectuală (atât a celor iniţiate la plângerea părţii vătămate, cât 
şi a cauzelor penale transmise de Ministerul Afacerilor Interne).

În continuare vom face o trecere în revistă a principalelor activităţi  şi acţiuni 
desfăşurate în cursul anului 2013 de autorităţile menţionate.
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În Republica Moldova, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelec-
tuală la frontieră este efectuată de către Serviciul Vamal (SV).

Conform atribuţiilor delegate, organul vamal asigură aplicarea eficientă a mă-
surilor legale de protecţie la frontieră, în vederea prevenirii şi combaterii importului de 
mărfuri contrafăcute şi opere-pirat pe piaţa internă. 

În acest scop, autoritatea vamală aplică măsuri de protecţie a proprietăţii in-
telectuale la frontieră în cazul mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de 
proprietate intelectuală care: 

a) sunt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova; 

b) sunt declarate organelor vamale pentru a fi plasate sub un regim vamal de-
finitiv sau suspensiv; 

c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii; 

d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sunt descoperite de 
organele vamale în timpul controalelor; 

e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea 
statului. 

Măsurile prevăzute de legislaţia vamală nu se aplică în cazul mărfurilor ce sunt 
obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost fabricate cu 
consimţământul titularului de drept, dar se află fără consimţământul acestuia în una 
din situaţiile menţionate, precum şi în cazul bunurilor destinate uzului personal, trecute 
peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice.

Mecanismul actual de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa 
obiectelor de proprietate intelectuală se constituie din următoarele etape:

» Iniţierea procedurii – prin depunerea de către titularul de drepturi a cererii de 
intervenţie vamală şi examinarea acesteia la SV (conform prevederilor art. 3021 al Co-
dului vamal al Republicii Moldova);

» Acceptarea cererii de intervenţie vamală şi stabilirea perioadei de intervenţie 
(conform prevederilor art. 303 al Codului vamal al Republicii Moldova).

În baza cererii de intervenţie vamală acceptate, SV emite o Dispoziţie cu privire 
la intervenţia vamală în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale, înregistrând-o în 
Registrul obiectelor de proprietate intelectuală, pe care îl gestionează. Registrul obiec-
telor de proprietate intelectuală cărora li se aplică protecţie la frontieră poate fi con-
sultat pe pagina web a autorităţii vamale www.customs.gov.md; 

» Aplicarea măsurilor prealabile depunerii cererii de intervenţie (procedura ex-
officio – 3 zile lucrătoare) prin reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere 
drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, cu 

2.2 Asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate in-
telectualã la frontierã
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Suspiciuni

Cerere de intervenţie, art.304

10 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare

Produse
contrafăcute

Produse originale
Liberă circulaţie

Ex  officio, art.302

3 zile lucrătoare

Cerere 
de intervenţie

Liberă circulaţie

notificarea titularului de drept şi a declarantului/destinatarului mărfurilor în vederea sta-
bilirii caracterului contrafăcut al mărfurilor. Aceste măsuri pot fi aplicate şi la iniţiativa 
organului vamal, dacă sunt temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc 
atingere drepturilor de proprietate intelectuală. În cazul în care titularul de drepturi nu 
depune o cerere de intervenţie în termenul stabilit, organul vamal dispune eliberarea 
mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte preve-
deri legale (conform art. 302 al Codului vamal al Republicii Moldova);

» Aplicarea măsurilor de protecţie (procedură în baza cererii de intervenţie – 10 
zile lucrătoare) prin reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, cu notificarea titu-
larului de drept şi a declarantului/destinatarului mărfurilor în vederea iniţierii procedurii 
în instanţele de judecată. Aceste măsuri pot fi aplicate şi la iniţiativa organului vamal, 
dacă sunt temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere dreptu-
rilor de proprietate intelectuală. În cazul în care titularul de drepturi nu acţionează în 
judecată în termenul stabilit, organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acor-
darea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale (conform 
art. 304 al Codului vamal al Republicii Moldova);

» Aplicarea măsurilor asupra mărfurilor în privinţa cărora s-a dovedit că aduc 
atingere unui drept de proprietate intelectuală (conform prevederilor art. 305 al Codu-
lui vamal al Republicii Moldova):

•   distrugere;

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

Mecanismul de intervenţie a organelor vamale:
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Conform datelor furnizate de SV, pe parcursul anului 2013 a fost înregistrată o 
creştere a numărului de cereri de intervenţie depuse de titularii drepturilor şi, respectiv, 
o creştere a numărului de obiecte de proprietate intelectuală protejate la frontieră.

Astfel, în perioada de referinţă, Serviciul Vamal a recepţionat 95 de cereri de 
intervenţie vamală, inclusiv 44 – de la persoane fizice şi 51 – de la persoane juridice. 
În acelaşi timp, din totalul de cereri de intervenţie vamală, 35 au fost depuse de 
titularii naţionali, iar 60 – de titularii străini.

 Dar cum într-o cerere de intervenţie poate fi cerută protecţia mai multor obiec-
te de proprietate intelectuală, la 31 decembrie 2013 în Registrul obiectelor de proprie-
tate intelectuală cărora li se asigură protecţia la frontieră au fost înregistrate 497 de 
obiecte, ceea ce reprezintă o creştere cu 3% faţă de numărul de OPI protejate la 
frontieră în anul 2012.

Numărul OPI ce au beneficiat de protecţie la frontieră

140
170

152

438
481

179

497

În anul de bilanţ, ca şi în 2012, predomină cererile de intervenţie depuse de titu-
larii străini, respectiv, numărul de cereri de la titularii naţionali este mai mic.

La o analiză a cererilor de intervenţie după obiectul căruia urmează ai fi 
asigurată protecţia, cu certitudine se evidenţiază mărcile care constituie peste 99% 
dintre obiectele de proprietate intelectuală protejate la frontieră, mai puţin de 1% 
revenind designului industrial.
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Pornind de la atribuţiile fundamentale ale organului vamal, remarcăm că pe 
parcursul anului 2013 au fost înregistrate 81 de reţineri de mărfuri susceptibile a fi 
contrafăcute, un număr dublu comparativ cu anul precedent. 

OPI protejate la frontieră, repartizate pe titulari

95 115 101 97
77

323

379
400

OPI ale titularilor naţionali
OPI ale titularilor străini

Numărul reţinerilor efectuate de Serviciul Vamal

9 12

29

43

81

Dacă e să vorbim despre obiectul de proprietate intelectuală ale cărui drepturi 
au fost încălcate, atunci ca în anii precedenţi mărcile deţin întâietatea.

Din totalul de 81 de reţineri, 47 au fost efectuate în baza cererii de intervenţie, 
17 - acţiuni din oficiu, iar în alte 17 cazuri s-a recurs la acţiuni combinate. 
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Ponderea reţinerilor conform procedurii

în baza cererii 
de intervenţie

67%

ex officio

12%

combinată

21%

în baza cererii 
de intervenţie

58%

combinată

21%

ex officio

21%

Numărul crescând al reţinerilor de produse susceptibile a fi contrafăcute efectu-
ate de către colaboratorii Serviciului Vamal în perioada de referinţă, pune în evidenţă 
următoarele:

• Instruirea ofiţerilor SV în domeniul proprietăţii intelectuale, efectuată pe 
parcursul ultimilor ani, are efecte pozitive;

• Abordarea de către organele de control a situaţiilor ce ţin de produsele 
contrafăcute devine una profesionistă.

2012 2013

29

47

5

17

9

17

2012
2013

Repartizarea reţinerilor conform procedurii

combinatăex officioîn baza cererii 
de intervenţie

În comparaţie cu anul 2012, se constată o creştere cu 9% a ponderii cazurilor 
de reţineri efectuate din oficiu, fapt ce atestă nivelul înalt de informare al ofiţerilor 
vamali.
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Situaţia reţinerilor de mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, anul 2013

mărfuri originale

15%

mărfuri ce nu aduc 
atingere DPI

25%

titularul de drept nu a răspuns

32%

mărfuri ce s-au dovedit a fi 
contrafăcute

28%

Repartizarea pe categorii de produse a mărfurilor contrafăcute reţinute este 
prezentată în graficul de mai jos:

semne auto

31%

telefoane mobile  
şi accesorii

39%

parfumerie, produse 
cosmetice

10%
încălţăminte 6%

altele

6%

jucării 4%
electrocasnice 
(vibromasoare, 
aparate de ras)

ochelari de soare şi huse 
pentru ochelari de soare

2%
căni

1%

îmbrăcăminte

3%

genţi, 
rucsacuri

0,4%

4%

Repartizarea produselor reţinute pe categorii

Totodată, din cele 81 de reţineri, marea majoritate a fost efectuată de Biroul 
Vamal Chişinău (Cricova, Industrială, Aeroport), iar acest lucru denotă  necesitatea 
instruirii continue a personalului din teritoriu.

În 23 din totalul cazurilor în care mărfurile au fost oprite în vamă, acestea s-au 
dovedit a fi contrafăcute, în alte 58 de cazuri mărfurile fie s-au dovedit a fi originale, 
fie au fost puse în liberă circulaţie din cauza inacţiunii titularului. Este alarmant faptul 
că în 26 de cazuri de reţineri, titularul nu a reacţionat în nici un fel la notificarea 
Serviciului Vamal, iar în alte 20 de cazuri acesta a declarat că mărfurile nu aduc 
atingere dreptului său de proprietate intelectuală.
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Astfel, potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, topul celor mai des contrafă-
cute produse reţinute la frontieră, se prezintă după cum urmează:

Categoria produsului Cantitatea 
(buc.)

Numărul 
de 

reţineri

Ţara de expediţie

Telefoane mobile şi accesorii 1348 5 UA, CN

Semne auto 1081 2 TR, CN

Parfumerie, produse cosmetice 334 4 PL, UA

Încălţăminte 219 4 TR, UA

Jucării 144 1 CN

Electrocasnice (vibromasoare, 
aparate de ras) 140 2 UA

Îmbrăcăminte 120 5 UA, TR

Ochelari de soare şi huse pentru 
ochelari de soare 52 1 CN

Căni 48 1 EAU

Genţi, rucsacuri 15 3 TR, UA

Total 3501 28  

Din datele prezentate în tabelul de mai sus se observă o incongruenţă în  
numărul de reţineri, acest lucru se explică prin faptul că uneori în cadrul aceleiaşi 
acţiuni pot fi reţinute mai multe categorii de produse.

În 3 din cele 23 de cazuri când mărfurile s-au dovedit a fi contrafăcute, 
produsele au fost distruse. Mărfurile reţinute în celelalte cazuri vor fi distruse sau donate 
pe parcursul anului 2014.

Menţionăm că toate produsele contrafăcute reţinute în anul 2013 au traversat 
frontiera pe cale terestră.

Analiza situaţiei reţinerilor de produse contrafăcute după criteriul ţara de 
expediţie, care nu întotdeauna este aceeaşi cu ţara de provenienţă, relevă că pe 
primul loc se situează Ucraina, aflată în imediata vecinătate, fiind urmată de China şi 
Turcia. 
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Repartizarea reţinerilor pe ţări de expediţie

UA

52%CN

18%

TR

17%

PL

9%EAU

4%

Prin comparaţie cu anul precedent,  remarcăm că statele de unde se importă 
produse contrafăcute au rămas practic aceleaşi, doar că li s-au alăturat 2 ţări noi – 
Emiratele Arabe Unite şi Polonia.

Chiar dacă numărul reţinerilor de produse contrafăcute a crescut, comparativ 
cu anul precedent – 23 de reţineri faţă de 19, sub aspect cantitativ putem vorbi 
despre o descreştere masivă a unităţilor de produse contrafăcute confirmate. 
Astfel, în 2013 s-au dovedit a fi contrafăcute doar 3501 unităţi de produse, ceea 
ce constituie mai puţin de 4% din cantitatea produselor contrafăcute confirmate 
reţinute în anul 2012.

UA

47%CN

26%

TR

16%

MD

11%

2012 2013

38429

86374

3501

26600

Cantitatea produselor dovedite a fi contrafăcute reţinute (kg)
Cantitatea produselor dovedite a fi contrafăcute reţinute (buc.)

21299
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Pe parcursul anului 2013, ofiţerii Secţiei protecţia proprietăţii intelectuale 
din cadrul Serviciului Vamal au desfăşurat şi alte activităţi de asigurare a respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră, dar şi de consolidare a capacităţilor 
instituţionale în domeniu.

Astfel, în perioada 11-22 martie 2013, angajaţii Secţiei protecţia proprietăţii intelec-
tuale au participat la operaţiunea regională „TROJAN HORSE III”,  organizată sub egida 
Interpol şi Europol în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor legate de proprietatea 
intelectuală. Ca rezultat, a fost efectuată o reţinere de mărfuri susceptibile a fi contrafăcute 
(îmbrăcăminte – 404 unităţi). Cea de-a doua captură, efectuată la 12.03.2013, a consti-
tuit circa 16103 bucăţi de scutece pentru copii susceptibile a fi contrafăcute.

O altă prioritate a Serviciului Vamal, pe lângă activitatea de control, este 
instruirea continuă a lucrătorilor vamali. Astfel, pe parcursul perioadei de bilanţ, au 
fost organizate cursuri de instruire atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. 
În comun cu AGEPI şi EUBAM,  la cursurile de nivel naţional au fost instruiţi 215 ofiţeri 
vamali, alţii 9 – la cursuri de nivel internaţional.  

Printre acţiunile desfăşurate în 2013 de Serviciul Vamal în acest sens menţionăm 
următoarele:

•  În martie, un ofiţer vamal a participat la Şedinţa a II-a a Grupului de Lucru 
pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, sub egida EUBAM;

• În aprilie, 2 ofiţeri vamali au participat la al VII-lea Congres Global pentru 
Combaterea Contrafacerii şi Pirateriei ”Provocări în evoluţie – Răspunsuri inovative”;

• În iunie, 5 persoane din cadrul SV au beneficiat de instruire specializată în 
oraşul Odessa, Ucraina, iar un alt angajat a participat la seminarul Măsurile aplicate 
în combaterea traficului ilicit de mărfuri contrafăcute, organizat de Organizaţia 
Mondială a Vămilor (OMV) în Armenia;

• În iulie, un ofiţer vamal a participat la o Vizită de studiu privind Indicaţiile 
Geografice, organizată de Comitetul Interprofesional al Vinurilor Champagne, 
Epernay, Franţa;

• În octombrie, un reprezentant al SV a participat  la Şedinţa a III-a a Grupului 
de Lucru pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, sub egida EUBAM.

O mare realizare a SV în anul 2013 este şi inaugurarea, la 24 ianuarie, a Muzeului 
de mărfuri contrafăcute reţinute de către autorităţile vamale, organizat în incinta 
Centrului de instruire al Serviciului Vamal, la adresa mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6.

Muzeul de mărfuri contrafăcute are drept scop consolidarea capacităţilor în 
domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră, atenţionarea 
asupra fenomenului de contrafacere, sensibilizarea publicului larg despre pericolele 
legate de consumul mărfurilor contrafăcute, instituirea unei colaborări mai strânse cu 
titularii de drepturi, precum şi utilizarea mostrelor în activităţile de instruire a colaborato-
rilor vamali pentru eficientizarea rezultatelor acţiunilor de depistare a mărfurilor contra-
făcute, prin aplicarea celor mai avansate practici internaţionale în domeniu.

O altă prerogativă a SV pe parcursul anului 2013 a fost modificarea şi ajustarea 
legislaţiei în domeniu la legislaţia Uniunii Europene. În acest sens, au fost propuse mo-
dificări ale Codului vamal al RM şi au fost introduşi termeni de operare care se regă-
sesc în noul Regulament (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
12.06.2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de că-
tre autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului.
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În perioada de raportare, urmărind scopul eficientizării activităţii de protecţie 
a drepturilor de PI, Serviciul Vamal al RM a lucrat asupra elaborării Regulamentului 
privind intervenţia organelor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atin-
gere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie 
aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală.  

Analizând activitatea Serviciului Vamal în anul 2013, putem conchide că pen-
tru a asigură o evoluţie pozitivă a acesteia urmează să fie întreprinse următoarele 
acţiuni:

• Ajustarea legislaţiei  vamale din domeniul proprietăţii intelectuale la normele 
comunitare;

• Organizarea trainingurilor pentru angajaţii vamali; 
• Instruirea titularilor de drepturi în privinţa căilor de realizare a drepturilor sale 

şi stabilirea unei conlucrări cât mai eficiente cu aceştia;
• Consolidarea capacităţilor instituţionale prin stabilirea unui dialog construc-

tiv cu alte autorităţi responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, atât din ţară, cât şi de peste hotare.
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2.3.1 Activitatea Ministerului 
Afacerilor Interne

2.3 Asigurarea drepturilor de 
proprietate intelectualã pe piaţa 
internã

Pornind de la recomandările experţilor străini de suportul cărora a beneficiat 
Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani, dar şi pentru a face faţă provocărilor, 
în cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei 
(INI IGP) al MAI a fost instituită o subdiviziune specializată în combaterea delictelor din 
sfera proprietăţii intelectuale, şi anume – Secţia combaterea infracţiunilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale a Direcţiei nr. 3 Investigare Fraude Economice (DIFE) cu rami-
ficaţii în toate inspectoratele de poliţie. Ca efect al acestei reforme, în cadrul fiecărui 
inspectorat de poliţie a fost desemnată câte o persoană responsabilă de coordona-
rea acţiunilor ce ţin de combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.

Secţia combaterea infracţiunilor în domeniul PI pune accentul pe organizarea 
şi desfăşurarea acţiunilor necesare pentru prevenirea, depistarea şi documentarea in-
fracţiunilor ce ţin de încălcarea drepturilor asupra proprietăţii intelectuale. Activitatea 
Secţiei are drept scop protejarea persoanelor fizice şi juridice împotriva unor activităţi 
economice ce lezează DPI şi ar genera riscuri sporite pentru potenţialii consumatori ai 
produselor contrafăcute.

În scopul asigurării unui mediu de afaceri corect şi legal, pe parcursul 
anului 2013, prin intermediul subdiviziunii specializate, IGP a înregistrat şi a pro-
cesat 143 de sesizări privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, 
ceea ce reprezintă un număr triplu, comparativ cu totalul sesizărilor depuse în 
anul precedent.

Remarcăm şi faptul că, în anul de referinţă, nu doar se menţine, ci se accentu-
ează diferenţa dintre numărul sesizărilor depuse de titularii străini şi al celor depuse de 
titularii naţionali, respectiv, a crescut şi numărul controalelor efectuate.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 
este principalul organ de drept abilitat 
cu competenţe în domeniul prevenirii 
şi combaterii delictelor din domeniul 
proprietăţii intelectuale pe piaţa in-
ternă.
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Repartizarea sesizărilor pe titulari

Repartizarea controalelor conform procedurii

titulari naţionali
titulari străini

31

2
11

55

9

50

2

141

din oficiu
în baza sesizării

19

131

12

54

5

63

3
14

În conformitate cu datele furnizate de IGP, cele mai multe controale au fost 
realizate de către angajaţii Direcţiei Investigare a Fraudelor Economice, şi anume, 55 
de controale, ceea ce confirmă încă o dată eficienţa reformei realizate în cadrul IGP 
prin crearea unei secţii specializate în combaterea delictelor legate de domeniul pro-
prietăţii intelectuale.

 Conform prevederilor legale, angajaţii MAI pot întreprinde acţiuni de control:

•  în baza unei sesizări;

•  ex-officio (din oficiu).

Astfel, potrivit datelor furnizate de DIFE, pe parcursul anului 2013, au fost efec-
tuate 143 de controale, dintre care 12 – în baza procedurii ex-officio (cu depunerea 
ulterioară a sesizării de către titularul de drepturi), iar  131 – în baza sesizărilor depuse 
de titularii de drepturi.
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Controale efectuate de către Inspectoratele teritoriale ale poliţiei:

Anenii Noi 5 Basarabeasca 0 Briceni 1 Cahul 3

Cantemir 1 Călăraşi 2 Căuşeni 3 Ceadîr-Lunga 0

Cimişlia 5 Comrat 2 Criuleni 0 Donduşeni 1
Drochia 0 Dubăsari 0 Edineţ 1 Făleşti 4
Floreşti 1 Glodeni 0 Hînceşti 2 Ialoveni 1

Leova 2 Nisporeni 0 Ocniţa 1 Orhei 2

Rezina 0 Rîşcani 2 Sîngerei 0 Soroca 4

Străşeni 2 Şoldăneşti 0 Ştefan-Vodă 1 Taraclia 0

Teleneşti 0 Ungheni 1 Vulcăneşti 4 Bălţi 4

Sect. Botanica 7 Sect. Buiucani 6 Sect. Centru Sect. Ciocana 9

Sect. Rîşcani 8 Biroul nr. 3 Sud 6 Biroul nr. 3 
Nord 1 DIFE a INI al 

IGP 55

Total 143

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

În urma controalelor efectuate au fost  întocmite 143 de acte de constatare, 
dintre care 135 – pe numele unor persoane fizice, 8 – pe numele unor persoane juri-
dice, care  s-au soldat cu 142 de acte de ridicare a produselor contrafăcute/piratate 
cu o valoare totală de 3 675 935  de lei.

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

Dosare intentate de MAI, repartizate pe ani

dosare contravenţionale
dosare penale

33
18

66

10

59

8

143

18
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Examinând dosarele contravenţionale după obiectul de proprietate intelectu-
ală căruia i-a fost adusă atingere, ajungem la concluzia că din anul 2011 au sporit 
cazurile în care au fost încălcate drepturile asupra mărcilor, dar, analizând conjunc-
tura pieţei, este absolut necesar să accentuăm că numărul mare de dosare intentate 
se datorează, în principal, titularilor de drepturi care au început mai activ să-şi apere 
drepturile pe piaţa Republicii Moldova.

În baza dosarelor contravenţionale intentate au fost aplicate amenzi în sumă de 
357 500 de lei.

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

29

4 0

3227

5

40

21

0
13

129

1

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

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

valoarea bunurilor 
ridicate, lei

valoarea amenzii, 
lei
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Anii Valoarea amenzii, 
lei

Valoarea bunurilor 
ridicate, lei

Valoarea amenzilor 
aplicate în raport cu 
valoarea bunurilor 

ridicate, %
2010 23700 1288000 2

2011 51400 2000000 3

2012 56200 1303904 4

2013 357500 3675935 10

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

4

13

5

00

3

7

0
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drept de autor
drept la marcă
falsificarea şi contrafacerea produselor

Din tabelul prezentat, valoarea amenzilor este net inferioară valorii prejudiciului 
cauzat titularului, dar ţinând cont de faptul că majoritatea celor traşi la răspundere 
sunt persoane fizice, în condiţiile Republicii Moldova acest instrument poate fi unul efi-
cient în lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei. 

În plus, după cum se observă din tabelul de mai sus, în anul 2013, am asistat şi 
la o creştere semnificativă a valorii amenzilor aplicate în raport cu valoarea bunurilor 
contrafăcute/piratate ridicate.

Cele mai multe dosare penale au fost intentate în baza art. 185¹ din Codul 
penal, încălcarea dreptului de autor.

Astfel, în 2013 au fost instrumentate 13 cauze penale conform art. 185¹ din 
Codul penal cu un prejudiciu cauzat titularilor de drepturi de circa 5 mln. de lei şi 
5 cauze penale în baza art. 185² din Codul penal (încălcarea dreptului la marcă) 
cu un prejudiciu total de circa 1 mln. de lei.
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Ca rezultat al acţiunilor întreprinse de ofiţerii IGP, în 16 cazuri s-a procedat la dis-
trugerea produselor contrafăcute prin ardere, îngropare, vărsare. Astfel, au fost supuse 
procedurilor de distrugere ceasuri de mână, ochelari de soare, accesorii pentru tele-
foane mobile, îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi de dame şi băuturi alcoolice contra-
făcute în valoare totală de 1,2 mln. de lei.

Din păcate, imperfecţiunea cadrului legal, transformă procedura de distruge-
re a produselor contrafăcute/piratate în una anevoioasă şi chiar contradictorie, iar 
această situaţie urmează a fi redresată în anii următori.

Pe lângă activităţile de bază, în anul 2013, angajaţii IGP au fost antrenaţi şi într-o 
serie de acţiuni de pregătire profesională în domeniul proprietăţii intelectuale.

Astfel:
• în perioada 15-17 aprilie, reprezentanţii DIFE au participat în or. Lyon, Franţa la 

seminarul preparatoriu pentru a doua fază a operaţiunii „Black Poseidon”, organizată 
de către Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală In-
terpol. Prin urmare, potrivit Dispoziţiei nr. 34/33-4 din 14.05.2013 cu privire la desfăşura-
rea operaţiunii  „Black Poseidon 2013”, în perioada 15.05.2013-15.06.2013 în Republica 
Moldova au fost documentate mai multe persoane şi grupări criminale internaţionale 
implicate în comiterea infracţiunilor asupra proprietăţii intelectuale prin comercializa-
rea pe teritoriul RM a produselor cu conţinut şi denumiri identice mărcilor comerciale 
internaţionale/autohtone protejate prin lege;

• în baza Dispoziţiei nr. 18/633 din 17.04.2013, angajaţii Direcţiei au participat la 
cursul de instruire în domeniul „Drepturilor de Proprietate Intelectuală”, organizat de 
Academia Internaţională a Organelor de Drept (ILEA) la Budapesta, Ungaria, unde au 
luat cunoştinţă de unele aspecte de cercetare şi urmărire penală a faptelor ce ţin de 
DPI în SUA, Bulgaria, Serbia şi de unele aspecte ale practicii internaţionale din domeniul 
investigaţiilor infracţiunilor cibernetice;

• în perioada 18-19 aprilie, angajaţii Direcţiei au participat la seminarul de instruire 
privind problemele de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală şi anti-contra-
facere, organizat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Mol-
dova în colaborare cu Asociaţia anti-contrafacere REACT International şi Societatea 
Civilă de Avocaţi TURCU&TURCU;        

• pe parcursul anului de raportare, în cadrul cursurilor de perfecţionare/specializa-
re 84 de angajaţi ai MAI au beneficiat de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale.

Totodată, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI este participantă la proiectul Or-
ganizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), prin care a fost lansat un produs 
informaţional sub forma unui portal web dedicat profesorilor de dreptul proprietăţii in-
telectuale „IP Teaching Web Portal”. Acest proiect va permite o colaborare strânsă la 
nivel internaţional, prin crearea unei platforme de comunicare, în vederea soluţionării 
celor mai stringente probleme cu care se confruntă profesorii de specialitate.  

Analizând activitatea MAI în anul 2013, putem conchide că pentru a eficientiza 
acţiunile de combatere a contrafacerii şi pirateriei sunt necesare:

• revizuirea şi ajustarea legislaţiei naţionale, în special în domeniul evaluării prejudi-
ciului şi distrugerii bunurilor contrafăcute; 

• instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniu;
• activizarea dialogului cu titularii de drepturi în vederea sporirii activităţii acestora.
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2.3.2 Activitatea Consiliului Concurenţei
Deosebit de importantă în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprie-

tate intelectuală este activitatea Consiliului Concurenţei (CC) care are ca scop pro-
movarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, limitarea şi reprimarea 
activităţii anticoncurenţiale a agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei publi-
ce, precum şi efectuarea controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia 
concurenţei. 

CC efectuează, de asemenea, expertiza proiectelor de acte legislative prin 
prisma impactului pe care acestea îl pot avea asupra mediului concurenţial, şi eli-
mină prevederile care pot genera bariere la intrarea/ieşirea pe anumite pieţe, pot 
conduce la crearea de condiţii mai avantajoase pentru anumiţi agenţi economici, 
discriminarea altora etc.

Conform datelor furnizate de Consiliul Concurenţei, în anul 2013, au fost iniţi-
ate 5 dosare, obiectul investigaţiei constituindu-l domeniul proprietăţii intelectuale.

Dintre acestea, 4 dosare au fost iniţiate pentru folosirea neautorizată, integra-
lă sau parţială, a mărcii comerciale, iar un dosar – privind copierea formei, amba-
lajului şi aspectului exterior al mărfii (design industrial).  Toate cele 5 dosare sunt în 
proces de examinare. 

Amintim, că în perioada 2007-2012, Consiliul administrativ al Agenţiei Na-
ţionale pentru Protecţia Concurenţei (actualmente CC), a iniţiat un total de 32 
de cazuri pe semne de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, în 
special, cele ce ţin de concurenţa neloială cu implicarea unui drept de proprietate 
intelectuală, dintre acestea 18 cazuri iniţiate între anii 2010-2012. 

2.3.3 Activitatea Procuraturii Generale

 Procuratura Generală este o autoritate căreia îi revine un rol deosebit în aplica-
rea legii penale cu referire la respectarea drepturilor de PI în Republica Moldova. Dată 
fiind importanţa acestui domeniu şi în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 77 
din 04.05.2010 privind aprobarea structurii Procuraturii Generale, în cadrul acesteia a 
fost creată Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul 
informaticii, ca o subdiviziune structurală independentă cu subordonare directă Pro-
curorului General. 

Conform datelor furnizate, în anul 2013, procurorii au desfăşurat urmărirea pe-
nală în 10 cauze din categoria celor ce ţin de încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, dintre care: conform art. 185¹ (încălcarea dreptului de autor) – 6 cauze 
penale; art. 185² (încălcarea drepturilor de proprietate industrială) – 3 cauze; art. 
246² (falsificarea şi contrafacerea produselor) – 1 cauză (care a fost conexată la un 
dosar penal din cele indicate conform art. 185² din Codul penal).
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Repartizarea dosarelor intentate în conformitate cu natura infracţiunii

art.1851

60%

art.1852

30%

art.2462

10%

În 2 cauze penale (art. 185¹ din Codul penal), a fost dispusă clasarea dosarului 
în temeiul art. 275 pct. 3) al Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14.03.2003, 
iar în alt caz (art. 185¹ din Codul penal) – încetarea procesului, cu tragerea la răspun-
dere contravenţională a făptuitorului.

În 3 cauze (art. 185¹ din Codul penal) urmărirea penală a fost finisată, iar aces-
tea au fost expediate pentru examinare în instanţa de judecată, conform competenţei.

 În alte 4 cauze urmărirea penală continuă.

Menţionăm că în 3 cauze (art. 185¹ din Codul penal) în care urmărirea penală 
a fost finisată, iar dosarele au fost expediate pentru examinare în instanţa de judecată, 
prejudiciul adus titularilor de drepturi a constituit 50 241 340 de lei.

În aceeaşi perioadă, procurorii au emis 3 ordonanţe de refuz privind începerea 
urmăririi penale în cazuri în care s-a pretins comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 185¹ 
şi 185² din Codul penal, toate pe motiv că faptele imputate nu au întrunit elementele 
infracţiunii, conform art. 275 pct. 3) al Codului de procedură penală. În alt caz a fost 
constatată comiterea a două contravenţii prevăzute de art. 96 alin. (1) lit. a) din Codul 
contravenţional, fiind pornite două procese contravenţionale, transmise spre examinare 
INI al IGP, conform competenţei.

Finalitatea dosarelor instrumentate pe parcursul anului 2013
clasate

20%

transmise în 
instanţă

30%
intentat dosar 

contravenţional

10%

procedura continuă

40%
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Analizând informaţia prezentată de către Procuratura Generală şi ţinând cont 
de situaţia în domeniu, atenţionăm asupra necesităţii de:

• instruire a titularilor de drepturi pentru a oferi acestora toate informaţiile privind 
procedura de iniţiere şi instrumentare a dosarelor;

• stabilire a unor proceduri obiective, uniformizate şi echitabile de evaluare a 
prejudiciului cauzat;

• organizare a unor seminare, traininguri în domeniul proprietăţii intelectuale, 
destinate procurorilor. 



3. Prevenirea fenomenelor de 
contrafacere şi piraterie





45

3.1 Activitatea EUBAM în vederea asigurării drepturilor de 
proprietate intelectuală, în conformitate cu cadrul legal

 Republica Moldova este un stat tânăr în care sistemul de asi-
gurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală este în 
constituire. De aceea, o direcţie prioritară în activitatea tuturor auto-
rităţilor implicate în asigurarea respectării drepturilor de PI este coo-
perarea cu instituţiile altor state, în vederea preluării celor mai bune 
practici în domeniu. Deosebit de importantă în acest sens este şi co-
operarea cu organismele internaţionale, ale căror activitate are in-
terferenţă cu domeniul proprietăţii intelectuale. 

În acest context, menţionăm colaborarea stabilită cu Misiunea Uniunii Europe-
ne de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) care, pe parcursul anului 
de referinţă, a întreprins mai multe măsuri în vederea ridicării nivelului de respectare a 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

În anul 2013, EUBAM a acordat un sprijin substanţial Serviciului Vamal al Republi-
cii Moldova în elaborarea unor noi legi, regulamente ce vizează consolidarea eficien-
ţei luptei împotriva încălcărilor.

La 11 iunie 2013, Parlamentul European şi Consiliul au aprobat noul Regulament 
nr. 608/2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de 
către autorităţile vamale. Noul regulament a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 şi sus-
ţine rolul crucial al funcţionarilor vamali în prevenirea şi combaterea contrafacerii şi 
extinde împuternicirile vamale pentru a asigura protecţia juridică atât a titularului de 
drept, cât şi a consumatorului.

Modificările introduse de noul Regulament UE nr. 608/2013 vizează, în primul rând, 
o utilizare eficientă a reglementărilor şi extinderea domeniului de aplicare a drepturilor 
de proprietate intelectuală. Autorităţile vamale au obligaţia de a asigura respectarea 
DPI cu privire la mărfurile care, în conformitate cu legislaţia vamală a Uniunii Europene, 
sunt supuse supravegherii vamale sau controalelor vamale, precum şi de a efectua 
controale adecvate cu privire la astfel de produse, cu scopul de prevenire a operaţiu-
nilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
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Într-un cadru al Grupului de lucru comun moldo-ucrainean pentru sprijinirea par-
tenerilor în protecţia DPI, EUBAM a oferit Serviciului Vamal al Republicii Moldova o serie 
de expertize şi consultanţe ce s-au referit la posibilităţile de:

•  extindere a intervenţiei vamale asupra altor tipuri de încălcări ale dreptului 
de proprietate, de exemplu, asupra denumirilor comerciale, în măsura în care 
acestea sunt protejate ca drepturi de proprietate exclusive în temeiul legislaţiei 
naţionale, a topografiilor circuitelor integrate, a modelelor de utilitate şi a dispozi-
tivelor ce sunt concepute, produse sau adaptate pentru a permite sau a facilita 
eludarea măsurilor tehnologice;

•  reducere la un nivel minim a sarcinilor şi costurilor administrative prin intro-
ducerea unei proceduri specifice pentru loturile mici de mărfuri contrafăcute şi 
piratate, care ar permite distrugerea unor astfel de mărfuri fără acordul explicit al 
solicitantului în fiecare caz;

• elaborare a unor dispoziţii care să permită autorităţilor vamale să întreprindă 
măsuri adecvate în cazul în care titularul drepturilor de proprietate intelectuală 
nu îşi îndeplineşte obligaţiile.

La 23 decembrie 2013, ca urmare a colaborării fructuoase dintre EUBAM şi Ser-
viciul Vamal al Republicii Moldova şi în conformitate cu Legea nr. 324 din 23.12.2013 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, modificările respective au 
fost introduse în Codul Vamal al Republicii Moldova. Totodată, au fost modificate ter-
menele pentru acţiunile ex officio, fiind simplificată şi procedura, titularului de drept i 
s-a permis să extindă perioada de protecţie de 1 an după efectuarea tuturor plăţilor 
datorate, iar cheltuielile de depozitare, manipulare şi păstrare a mărfurilor sub supra-
veghere vamală, cheltuielile de distrugere şi alte cheltuieli similare au fost trecute pe 
răspunderea titularilor de drepturi de proprietate intelectuală.

Şi în anul 2014 EUBAM va susţine Serviciul Vamal al Republicii Moldova în introdu-
cerea modificărilor în Codul vamal şi în elaborarea legislaţiei secundare în domeniul 
drepturilor de proprietate intelectuală. Avem sentimentul de încredere că eforturile 
comune vor avea un impact pozitiv în domeniul respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova.
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3.2 Activitatea Observatorului respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală

Ţinând cont de faptul că Republica Moldova se află în situaţia în care:

• instituţiile statului implicate în asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală nu au stabilit suficiente relaţii de cooperare între ele, dar nici cu titularii de 
drepturi;

• societatea este puţin informată despre importanţa pe care o are proprietatea 
intelectuală în dezvoltarea economică a unui stat şi, ca efect, nu este dispusă să acor-
de o mare atenţie problemelor ce ţin de contrafacere şi piraterie;

• datele oficiale privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt 
insuficiente sau lipsesc cu desăvârşire;

precum şi având în vedere dispoziţiile Planului de acţiuni privind implementarea  Re-
comandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat 
şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, în care era stipulată 
crearea unui punct informaţional în cadrul AGEPI, în anul 2011 a fost creat Observatorul 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Scopul primordial al Observatorului este asigurarea schimburilor de date între 
autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectu-
ală şi elaborarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu. 

Primul Raport naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectua-
lă în Republica Moldova a fost publicat în 2012. 

În timp, s-a dovedit necesară concretizarea atribuţiilor principale şi reglementa-
rea aspectelor organizaţionale ale activităţii Observatorului. Astfel, în iunie 2013 a fost 
aprobat noul Regulament al Observatorului, care corectează unele neconcordanţe şi 
interpretări.

Astfel, în conformitate cu noul regulament, activităţile Observatorului au fost 
axate pe 4 direcţii prioritare:

1.  Monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, şi anume:
a)    colectarea, stocarea, examinarea, sistematizarea şi prelucrarea datelor;
b)   elaborarea studiilor, rapoartelor şi analizelor statistice;
c)    elaborarea recomandărilor privind  perfecţionarea cadrului normativ.

2. Promovarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală:
a)   organizarea campaniilor de sensibilizare a societăţii;
b)   colaborarea permanentă cu mass-media;
c)   iniţierea instruirilor pentru reprezentanţii instituţiilor de drept şi pentru societatea 

civilă.

3. Colaborarea cu autorităţile publice şi titularii de drepturi:
a)   realizarea schimbului permanent de date;
b)   implicarea titularilor de drepturi în procesul asigurării drepturilor;
c)   cooperarea cu structurile similare din străinătate.
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4. Informarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) asupra implementării 
Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ 
(TRIPs):

a)   notificarea OMC privind modificările cadrului juridic naţional;
b)   furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante către membrii OMC,   agen-

ţii economici din Republica Moldova sau din statele membre ale OMC;
c)   gestionarea bazei de date privind cadrul juridic naţional.

Documentul în redacţie nouă stabileşte componenţa nominală a Observatoru-
lui. Este important faptul că şi delegaţii Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Ge-
nerale şi Serviciului Vamal beneficiază de acelaşi statut ca şi membrii din cadrul AGEPI. 
De asemenea, regulamentul stipulează că la şedinţele publice ale Observatorului pot 
participa reprezentanţii mediului privat, cu drept de vot consultativ. 

Un obiectiv major al Observatorului este monitorizarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală prin colectarea, stocarea, examinarea, sistematizarea şi prelu-
crarea datelor ce ţin de activitatea organelor de control.

În acest scop, organele responsabile de asigurarea respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală în Republica Moldova au prezentat, semestrial, Observatorului date 
statistice ce reflectă activitatea lor (informaţia detaliată a fost prezentată în capitolul an-
terior).

O altă modalitate de a monitoriza respectarea drepturilor de PI a fost realizarea 
unor sondaje care au permis evaluarea stării de spirit a societăţii, precum şi aprecierea 
nivelului de cunoaştere de către consumatori a conceptelor de contrafacere şi pirate-
rie, şi a atitudinii acestora faţă de fenomenele menţionate. 

Astfel, la începutul anului 2012, la comanda AGEPI, a fost realizat studiul  „Cu-
noştinţe, aptitudini şi practici ale populaţiei RM cu privire la proprietatea intelectu-
ală”. Studiul a fost realizat de către Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing 
„CBS-AXA”, pe un eşantion de 710 persoane cu vârstă de 15 ani şi peste, având o 
marjă de eroare de ±3.7%. Rezultatele acestuia au fost publicate în Raportul naţio-
nal privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldo-
va pentru anul 2012 şi pot fi consultate online la adresa http://stoppirateria.md/pdf/
studies/RAPORT-Studiu-CBS-AXA.pdf.

Concomitent, pe parcursul anului 2012, s-a desfăşurat campania  “STOP Pira-
teria şi Contrafacerea!”, iar pentru a vedea cum a evoluat percepţia consu-
matorilor în urma acesteia, în primele luni ale anului 2013 a fost realizat un chestionar 
online în care consumatorii au fost invitaţi să răspundă la câte 10 întrebări referitoare 
la cele două fenomene: piraterie şi contrafacere.

Din păcate, doar 52 de persoane au oferit un răspuns complet la chestionar, 
totuşi, în comparaţie cu anul precedent când noţiunea de piraterie şi contrafacere era 
cunoscută de doar 25% şi, respectiv, 42% din populaţie, în chestionarul realizat în 
anul de referinţă această rată a crescut simţitor, constituind 83% pentru piraterie şi 
98% pentru contrafacere.

Cu siguranţă, acest lucru se datorează în mare parte faptului că la chestionarul 
online au răspuns persoane care sunt familiarizate cu conceptele respective, dar con-
siderăm că şi Campania realizată pe parcursul anului 2012 a avut anumite efecte.
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     Ce este pirateria?                                                       Ce este contrafacerea?
Fenomenul de jefuire a corăbiilor de 
către piraţi   5 10% Falsificarea produselor   51 98%

Descărcarea sau valorificarea ilegală 
din Internet sau din alte surse a filme-
lor, a muzicii sau a programelor pentru 
calculator  

43 83%
Producerea unor produse 
necalitative     1 2%

Acţiunea de transformare, adaptare 
sau alte modificări ale operei   4 8%

Încă un aspect interesant, scos în evidenţă de chestionarul realizat în 2013, este 
că 63% dintre cei chestionaţi ar fi fost de acord să plătească pentru produsele care 
la moment sunt piratate, cu condiţia ca acestea să fie vândute la preţuri rezonabile. În 
anul 2012 la aceeaşi întrebare doar 20% din respondenţi au dat un răspuns pozitiv.

În ceea ce ţine de contrafacere, trei din patru respondenţi (73%) au procurat 
cel puţin o dată produse contrafăcute. Surprinzător este faptul că 71% dintre cei in-
tervievaţi nu au întreprins nicio măsură de semnalare a acestei nedreptăţi, maxim la ce 
recurg cetăţenii fiind returnarea produsului contrafăcut (25%). Doar 2 respondenţi 
(mai puţin de 4%) au confirmat că au sesizat organele de control în cazul depistării 
produselor contrafăcute.

De asemenea, prezintă interes diferenţa de percepţie de către consumator a 
fenomenului de piraterie şi a fenomenului de contrafacere, dacă urmărim metodele 
propuse de către aceştia în vederea combaterii flagelurilor respective.

Astfel, atunci când este vorba despre contrafacere, consumatorii văd o soluţie în 
înăsprirea pedepselor (37%), pe când în cazul pirateriei, majoritatea consideră că ar 
trebui create soluţii alternative legale (59%).

Care sunt metodele de combatere a contrafacerii?

Pedepse mai aspre pentru cei care 
produc/importă/comercializează 

produse contrafăcute 

37%

Micşorarea preţurilor pentru produ-
sele autentice

23%

Informarea consumatorilor 
despre riscurile contrafacerii

19%

Imbunătăţirea activităţii orga-
nelor de control

19%

Perfecţionarea ca-
drului legislativ

2%
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Un alt vector al activităţii Observatorului constă în sensibilizarea consumatorilor 
şi educarea întregii societăţi în scopul creşterii gradului de cunoaştere a impactului 
pe care îl au fenomenele de contrafacere şi piraterie asupra sănătăţii şi siguranţei 
populaţiei, dar şi asupra economiei, per ansamblu. Accentul în acest sens este pus pe 
tânăra generaţie.

În acest scop, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în par-
teneriat cu Ministerul Educaţiei şi Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a 
organizat, în perioada 1 septembrie – 1 noiembrie 2013, Concursul de desen pentru 
elevi cu genericul „Stop pirateria şi contrafacerea”.

Obiectivul de bază al concursului a fost sensibilizarea şi educarea tinerei ge-
neraţii privind rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, socială şi cul-
turală a ţării, precum şi impactul negativ al fenomenelor pirateriei şi contrafacerii 
asupra societăţii.

La acest eveniment de competiţie au fost invitaţi să participe elevii claselor V-XII 
din şcolile, liceele şi colegiile din ţară. Astfel, la concurs şi-au expus lucrările 29 de 
elevi din 9 instituţii de învăţământ, inclusiv de la un Centru de creaţie a tinerilor din 
Chişinău, de diferite categorii de vârstă: până  la 12 ani; 13-15 ani şi 16-19 ani.

Lucrările prezentate urmau să corespundă următoarelor criterii:

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

• să fie executate pe suport de hârtie sau de pânză, format A4, efectuate în creion 
simplu, creioane colorate, acuarele, cariocă;

• pe verso să fie menţionat un număr/cod/denumire de identificare;

• să nu fie înrămate.

Care sunt metodele de combatere a pirateriei?

Pedepse mai aspre pentru 
persoanele care încarcă/

descarcă

Pedepse mai aspre pentru 
persoanele care administrea-

ză site-uri de tip torrent6%
2%

Crearea condiţiilor pentru descărcarea 
legală la un preţ accesibil

59%

Informarea utilizato-
rilor despre riscurile 

pirateriei

17%

Perfeciţionarea ca-
drului legislativ

16%
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Desenele elevilor au fost evaluate de un Grup de experţi convocat de către Comi-
tetul organizatoric al concursului, din componenţa căruia au făcut parte reprezentanţi 
din cadrul AGEPI, reprezentantul Ministerului Educaţiei, precum şi directorul Muzeului Na-
ţional de Artă al Moldovei, renumitul artist plastic Tudor Zbârnea. Laureaţii concursului au 
fost menţionaţi cu diplome de excelenţă, însoţite de premii băneşti.

Lucrările laureaţilor şi participanţilor la concurs au fost expuse în cadrul Expoziţiei In-
ternaţionale Specializate „INFOINVENT-2013”, la compartimentul „Creaţia tinerilor”, care 
a avut loc la CIE „Moldexpo” S.A. în perioada 19-22 noiembrie 2013. 
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Pe lângă activităţile regulamentare, în sarcina Observatorului intră şi imple-
mentarea unor proiecte de interes major, şi anume:

•  organizarea campaniei de sensibilizare a tinerei generaţii despre fenome-
nele de contrafacere şi piraterie.  Acţiunea reprezintă o continuare a eveni-
mentelor demarate în prima campanie din 2012, doar că grupul ţintă este limi-
tat la elevii claselor IX-XII din instituţiile de învăţământ. Prima etapă direcţionată 
către şcolile şi liceele din mun. Chişinău, va fi urmată de  etapa ulterioară, de 
anvergură naţională. Obiectivul de bază al campaniei este informarea tinerei 
generaţii asupra riscurilor şi consecinţelor pe care le implică contrafacerea sau 
pirateria, iar mesajul campaniei să se facă auzit în cât mai multe instituţii de 
învăţământ din ţară;

•  definitivarea elaborării unui sistem informaţional unic – pornind de la dezi-
deratul înfiinţării Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectua-
lă, şi anume stabilirea unor relaţii de cooperare între instituţiile publice şi private 
în scopul contracarării fenomenelor de contrafacere şi piraterie, a fost impor-
tant de a persevera în vederea elaborării platformei informaţionale. Această 
soluţie tehnică urmează să aducă eficienţă în activitatea instituţiilor responsa-
bile de respectarea drepturilor, să realizeze o comunicare rapidă şi avantajoa-
să cu titularii de drepturi şi să constituie principalul furnizor de informaţii pentru 
întreaga societate;

•  eficientizarea relaţiilor de colaborare cu titularii de drepturi în vederea 
sporirii activităţii acestora pe piaţa Republicii Moldova. Îndeplinirea acestui 
obiectiv va avea drept efect atât rentabilizarea activităţii organelor de drept, 
cât şi asigurarea unui nivel mai înalt de respectare a drepturilor de proprietate 
intelectuală.

De asemenea, pe parcursul anului 2013, a fost organizată o serie de evenimente 
care se regăsesc în paginile următoare şi care, pentru facilitarea citirii, sunt prezentate 
în ordine cronologică.
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24 ianuarie                  
Serviciul Vamal al Republicii Moldova 

inaugurează în sediul Centrului de instruire 
al SV Muzeul mărfurilor contrafăcute. Prime-
le exponate ale Muzeului sunt unele mărfuri 
contrafăcute, reţinute de angajaţii organelor 
vamale.

1 martie 
Serviciul Vamal organizează şedinţa cu 

genericul ,,Colaborarea cu titularii de drepturi. 
Rezultate şi probleme existente”, la care parti-
cipă angajaţii SV, reprezentanţii EUBAM, AGEPI, 
titularii de drepturi în domeniul PI şi reprezen-
tanţii acestora. Scopul reuniunii este dezvolta-
rea mecanismului de conlucrare, schimbul de 
informaţii şi cooperarea reciproc avantajoasă.

January 24
Customs Service of the Republic of 

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

March 1
Customs Service organizing the meet-

ing entitled “Cooperation with Right Holders. 
Results and Existing Problems”, in which partici-
pate CS employees, EUBAM, AGEPI representa-
tives, IP right holders and their representatives. 
The purpose of the meeting is to develop the 
mechanism of cooperation, exchange of infor-
mation and mutually beneficial cooperation.
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14 martie 
La AGEPI are loc şedinţa de lucru pri-

vind identificarea unor soluţii eficiente pen-
tru asigurarea respectării drepturilor asupra 
programelor pentru calculator şi operelor 
audiovizuale pe teritoriul Republicii Moldova, 
cu participarea reprezentanţilor Ministerului 
Afacerilor Interne, ai Procuraturii Generale şi  
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

14-15 martie 
Traininguri pentru personalul vamal, orga-

nizate de EUBAM pe probleme ce ţin de depis-
tarea produselor contrafăcute şi asigurarea res-
pectării drepturilor de proprietate intelectuală la 
frontieră. Evenimentul are loc în incinta Centrului 
de instruire al Serviciului Vamal, Chişinău.

28 martie 
Şedinţa privind respectarea drepturilor 

de proprietate intelectuală la frontieră (Misiu-
nea EUBAM, Odessa, Ucraina).

2 aprilie
La Ministerul Economiei al Republicii 

Moldova are loc şedinţa ordinară a Comisiei 
Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală 
(CNPI) în cadrul căreia sunt discutate urmă-
toarele subiecte principale:

• Raportul de monitorizare consolidat 
pentru anul 2012 referitor la realizarea Planului 
de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind imple-
mentarea Strategiei naţionale în domeniul pro-
prietăţii intelectuale până în anul 2020, aproba-
te prin HG nr.880 din 22.11.2012. 

• Respectarea drepturilor de proprieta-
te intelectuală în Republica Moldova, în spe-
cial a dreptului de autor prin prisma Raportului 
special 301, întocmit anual de Alianţa Interna-
ţională pentru Proprietate Intelectuală. 

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

12 aprilie
AGEPI şi Institutul Naţional al Justiţiei sem-

nează un Memorandum de cooperare în do-
meniul proprietăţii intelectuale, stabilind astfel un 
cadru menit să faciliteze conjugarea eforturilor 

March 14
At the AGEPI is held the working meet-

ing on identification of efficient solutions for 
ensuring the enforcement of rights on com-
puter programs and audiovisual works in the 
Republic of Moldova, with the participation of 
representatives of the Ministry of Internal Af-
fairs, Prosecutor General’s Office and Broad-
casting Coordinating Council.

March 14-15 
Trainings for customs staff, organized by 

EUBAM on issues related to the detection of 
counterfeit products and enforcement of intel-
lectual property rights at the border. The event 
takes place within the premises of the Training 
Center of the Customs Service, Chisinau.

March 28
Meeting on the enforcement of intel-

lectual property rights at the border (EUBAM 
Mission, Odessa, Ukraine).

April 2
At the Ministry of Economy of the Re-

public of Moldova is held the regular meet-
ing of the National Commission on Intellectual 
Property (NCIP) in which are discussed the fol-
lowing main topics:

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

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

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

April 12
AGEPI and National Institute of Justice 

signing a Memorandum of Cooperation in the 
field of intellectual property, thus establishing 
a framework aimed to facilitate joint efforts of 
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ambelor instituţii în vederea promovării şi disemi-
nării cunoştinţelor cu privire la sistemul naţional 
de protecţie şi asigurare a respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor 
din sectorul justiţiei al Republicii Moldova.

18-19 aprilie
La  AGEPI are loc seminarul de instruire în 

domeniul respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală şi anti-contrafacere, organizat în co-
operare cu Asociaţia anti-contrafacere REACT  
International şi Societatea Civilă de Avocaţi 
TURCU & TURCU. Seminarul are drept scop ex-
tinderea relaţiilor de cooperare cu organizaţiile 
neguvernamentale şi structurile guvernamentale 
care activează în domeniul protecţiei şi asigurării 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală 
pentru identificarea de comun acord a acţiuni-
lor de contracarare a contrafacerii mărcilor.

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

April 18-19
At the AGEPI is held the training semi-

nar on enforcement of intellectual property 
rights and anti-counterfeiting, organized in 
cooperation with the Anti-Counterfeiting 
Association REACT International and Civil 
Lawyers Society Turcu & Turcu. The seminar 
aims at expanding cooperation relations 
with nongovernmental and governmental 
organizations activating in the field of pro-
tection and enforcement of intellectual 
property rights to jointly identify actions to 
counteract counterfeiting of trademarks.
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24-26 aprilie
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Inte-

lectuale (OMPI), Organizaţia Mondială a Vămi-
lor (OMV) şi INTERPOL, în cooperare cu Asoci-
aţia Internaţională a Mărcilor (INTA) şi Camera 
Internaţională de Comerţ/Acţiunea privind sto-
parea contrafacerii şi pirateriei (ICC/BASCAP) 
organizează în oraşul Istanbul, Turcia, lucrările 
celui de-al VII-lea Congres Global privind Com-
baterea Contrafacerii şi Pirateriei. La manifesta-
re, care se desfăşoară sub auspiciile lui Recep 
Tayyip Erdoğan, prim-ministrul Turciei, AGEPI 
este reprezentată de către Ion Ţîganaş, Vicedi-
rector general AGEPI, care a prezentat un ra-
port la tema sensibilizarea societăţii. Obiectivul 
de bază al Congresului este sensibilizarea pu-
blicului referitor la situaţia actuală în domeniul 
pirateriei şi contrafacerii, dar şi consolidarea co-
operării în scopul întreprinderii unor măsuri con-
centrate pentru combaterea acestui fenomen.

April 24-26
World Intellectual Property Organiza-

tion (WIPO), World Customs Organization (CO) 
and INTERPOL, in cooperation with the Inter-
national Trademark Association (INTA) and 
the International Chamber of Commerce/
Business Action to Stop Counterfeiting and Pi-
racy (ICC/BASCAP) organizing in Istanbul, Tur-
key, the work of the Seventh Global Congress 
on Combating Counterfeiting and Piracy. In 
the event, held under the auspices of Recep 
Tayyip Erdoğan, Prime Minister of Turkey, AGEPI 
is represented by Ion Tiganas, Deputy Direc-
tor General of AGEPI, who presented a report 
on society awareness. The basic objective of 
the Congress is to raise public awareness of 
the current situation in the field of piracy and 
counterfeiting, and  also to strengthen coop-
eration in order to take measures focused on 
combating this phenomenon.
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25 aprilie 
Întâlniri bilaterale ale dlui Ion Ţîganaş, 

Vicedirector general AGEPI, cu preşedintele 
Asociaţiei Internaţionale a Mărcilor (INTA), dar 
şi cu directorul Observatorului European pri-
vind încălcările drepturilor de proprietate in-
telectuală din cadrul Oficiului de armonizare 
a pieţei interne (OHIM) şi stabilirea priorităţilor 
de colaborare.

30 aprilie
În incinta Institutului Naţional al Justiţiei, 

AGEPI organizează seminarul de instruire cu 
genericul „Particularităţile soluţionării litigiilor 
ce ţin de domeniul protecţiei proprietăţii in-
telectuale”. Scopul evenimentului - promova-
rea cunoştinţelor despre sistemul naţional de 
protecţie şi asigurare a respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală în rândul angaja-
ţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova.

April 25
Bilateral meetings of Mr. Ion Tiganas, 

Deputy Director General of AGEPI, with the 
President of the International Trademark Asso-
ciation (INTA) and also with the Director of the 
European Observatory on Infringements of In-
tellectual Property Rights within the Office for 
Harmonization of the Internal Market (OHIM) 
and establishment of cooperation priorities.

April 30
Within the premises of the National In-

stitute of Justice, AGEPI organizing the training 
seminar entitled “Peculiarities of Dispute Reso-
lution Related to the Protection of Intellectual 
Property”. The purpose of the event – promo-
tion of knowledge about the national system 
of protection and enforcement of intellectual 
property rights among employees in the jus-
tice sector of the Republic of Moldova.
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Mai 
Iese de sub tipar „Raportul naţional pri-

vind respectarea drepturilor de proprietate in-
telectuală în Republica Moldova, 2012”, editat 
cu suportul Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă 
la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM). Este 
prima publicaţie din Republica Moldova care 
inserează date referitoare la situaţia la zi a feno-
menelor contrafacerii şi pirateriei în ţară, precum 
şi referitoare la evoluţia şi impactul pe care îl au 
aceste fenomene asupra economiei mondiale.

May
The “National Report on the Enforce-

ment of Intellectual Property Rights in the Re-
public of Moldova, 2012” comes off the press, 
published with the support of the European Un-
ion Border Assistance Mission to Moldova and 
Ukraine (EUBAM). It is the first publication in the 
Republic of Moldova which inserts data on the 
situation to date of counterfeiting and piracy in 
the country, and on the evolution and impact 
these phenomena have on the world economy.

20 mai 
Şedinţa membrilor Observatorului res-

pectării drepturilor de proprietate intelectu-
ală privind modificarea regulamentului de 
funcţionare a acestuia.

12 iunie
Aprobarea Regulamentului Observa-

torului respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală (Punctului Informaţional).

9 iulie
La Chişinău, are loc cea de-a doua 

reuniune a Consiliului Interstatal pentru pro-
blemele protecţiei juridice şi apărării proprie-
tăţii intelectuale, la care participă reprezen-
tanţi ai oficiilor de PI din Republica Armenia, 
Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, 
Georgia, Republica Kazahstan, Republica 
Kirghizstan, Federaţia Rusă, Republica Tad-
jikistan, Turkmenistan, Republica Uzbekistan, 
Ucraina şi Republica Moldova.

May 20
Meeting of the members of the Observ-

atory on Enforcement of Intellectual Property 
Rights on the amendment of its Implementing 
Regulation.

June 12
Approval of the Observatory on En-

forcement of Intellectual Property Rights 
(Information Point).

July 9
The second meeting of the Interstate 

Council on Legal Protection and Defense of 
Intellectual Property takes place in Chisinau, 
in which participate representatives of IP of-
fices of the Republic of Armenia, Republic of 
Azerbaijan, Republic of Belarus, Georgia, Re-
public of Kazakhstan, Republic of Kyrgyzstan, 
Russian Federation, Republic of Tajikistan, Turk-
menistan, Republic of Uzbekistan, Ukraine and 
Republic of Moldova.
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12 august
La AGEPI are loc seminarul de instruire 

cu genericul „Combaterea pirateriei progra-
melor pentru calculator”, organizat de AGEPI 
în colaborare cu Business Software Alliance 
(BSA). Scopul evenimentului este de a familia-
riza ofiţerii de investigaţie cu instrumentele de 
combatere a fenomenului pirateriei progra-
melor pentru calculator.

August 12
At the AGEPI is held the training 

seminar entitled “Combating Piracy of 
Computer Programs”, organized by AGEPI 
in cooperation with the Business Software 
Alliance (BSA). The aim of the event is to 
familiarize investigating officers with the 
tools to combat piracy of computer pro-
grams.
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3 septembrie 
Şedinţa de elaborare a Regulamen-

tului privind intervenţia organelor vamale 
împotriva mărfurilor suspectate de a aduce 
atingere anumitor drepturi de proprietate in-
telectuală, precum şi măsurile care trebuie 
aplicate mărfurilor care aduc atingere anu-
mitor drepturi de proprietate intelectuală.

6 septembrie
Şedinţa Comisiei Naţionale pentru Pro-

prietatea Intelectuală (CNPI), prezidată de că-
tre Viceprim-ministrul Republicii Moldova, minis-
trul Economiei Valeriu Lazăr. În cadrul şedinţei 
sunt discutate următoarele subiecte principale:

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

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

September 3
Meeting on drafting of the Regulation 

on Customs Action against Goods Suspected 
of Infringing Intellectual Property Rights and 
the Measures to Be Taken against Goods In-
fringing Certain Intellectual Property Rights.

September 6
Meeting of the National Commission 

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

• organization of the thirteenth edi-
tion of the International Specialized Exhibition 
“INFOINVENT”;

• system of collective management of 
economic copyright and related rights.
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4 octombrie 
Se desfăşoară conferinţa de presă pri-

vind pirateria programelor pentru calculator cu 
participarea reprezentanţilor MAI, PG, AGEPI, 
BSA în Moldova. În cadrul acestei conferinţe, 
reprezentantul BSA Daniel Martin comunică că 
organizaţia BSA iniţiază elaborarea unei meto-
dologii de descoperire a programelor nelicen-
ţiate. Aceasta urmează să apară în forma unui 
ghid ce va fi utilizat pentru instruirea subdiviziu-
nilor specializate ale MAI şi PG.

10 octombrie
Directorul general al AGEPI Lilia Bolo-

can şi şeful Departamentului Poliţiei de Frontie-
ră al MAI Dorin Purice semnează un Acord de 
colaborare în domeniul protecţiei şi promovă-
rii proprietăţii intelectuale. Obiectivul general 
al Acordului este stabilirea unui cadru durabil 
de colaborare între părţi în baza prevederilor 
legislaţiei Republicii Moldova şi tratatelor inter-
naţionale de referinţă, în scopul asigurării res-
pectării drepturilor titularilor asupra obiectelor 
de proprietate intelectuală la frontieră, atât în 
punctele de trecere, cât şi în afara acestora.

October 4
It is held the press conference on pi-

racy of computer programs with the par-
ticipation of MIA, PGO, AGEPI, BSA rep-
resentatives. In this conference, the BSA 
representative Daniel Martin communicates 
that the BSA organization initiates a meth-
odology for the discovery of unlicensed soft-
ware. This will be in the form of a guide to be 
used for training of MIA and PGO special-
ized subdivisions.

October 10
AGEPI Director General Lilia Bolocan 

and Head of the MIA Border Police Department 
Dorin Purice signing a Cooperation Agreement 
on the Protection and Promotion of Intellectual 
Property. The overall objective of the Agree-
ment is to establish a sustainable framework 
of cooperation between the parties under the 
provisions of the legislation of the Republic of 
Moldova and reference international treaties, 
to ensure the enforcement of rights of holders 
on intellectual property objects at the border 
both in the crossing points and outside them.
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10 octombrie
Are loc cursul de instruire „Medierea în 

domeniul proprietăţii intelectuale”, organizat 
de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a Republicii Moldova, în coope-
rare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii In-
telectuale, Ministerul Justiţiei al Republicii Mol-
dova şi Institutul Naţional al Justiţiei.

15 octombrie 
În or. Odessa, Ucraina are loc cea de-a 

treia şedinţă a Grupului de lucru privind pro-
tecţia drepturilor de proprietate intelectuală, 
organizată de Misiunea EUBAM, în conformi-
tate cu Planul de acţiuni al Misiunii. La lucră-
rile Grupului de lucru participă reprezentanţii 
EUBAM, ai Organizaţiei Mondiale a Vămilor, 
reprezentanţii serviciilor vamale şi oficiilor de 
proprietate intelectuală din Moldova, Ucrai-
na, precum şi exponenţii mediului de afaceri.

21 noiembrie
10 elevi din republică sunt premiaţi 

în cadrul Concursului de desen “Stop Pira-
teria şi Contrafacerea”, organizat de AGEPI 
în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Uniu-
nea Artiştilor Plastici din Republica Moldova. 

October 10
It is held the training course “Media-

tion in Intellectual Property”, organized by the 
State Agency on Intellectual Property of the 
Republic of Moldova, in cooperation with the 
World Intellectual Property Organization, Min-
istry of Justice of the Republic of Moldova and 
National Institute of Justice.

October 15
In Odessa, Ukraine is held the third 

meeting of the Working Group on the Protec-
tion of Intellectual Property Rights, organized 
by the EUBAM Mission, in accordance with 
the Action Plan of the Mission. The work of the 
Working Group is attended by representatives 
of EUBAM, World Customs Organization, rep-
resentatives of customs services and intellec-
tual property offices of Moldova, Ukraine, and 
representatives of business environment.

November 21
10 pupils from the republic being award-

ed in the Drawing Contest “Stop Piracy and 
Counterfeiting”, organized by AGEPI in part-
nership with the Ministry of Education and the 
Union of Plastic Artists of the Republic Moldova.
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25 noiembrie
Reprezentanţii Misiunii EUBAM, Slawo-

mir Pichor, şef adjunct şi Marcin Sobierajski, 
şeful grupului de lucru privind drepturile de 
proprietate intelectuală din cadrul EUBAM, în-
treprind o vizită de lucru la AGEPI. 

November 25
EUBAM Mission representatives, Sla-

womir Pichor, deputy head and Marcin Sobi-
erajski, head of the Working Group on Intel-
lectual Property Rights within EUBAM, making 
a working visit to AGEPI.
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6 decembrie
AGEPI, în cooperare cu Institutul Naţio-

nal al Justiţiei, organizează Seminarul „Particu-
larităţile soluţionării litigiilor ce ţin de domeniul 
protecţiei proprietăţii intelectuale”, la care par-
ticipă judecători şi asistenţi judiciari. Scopul se-
minarului este de a examina practica judiciară 
cu privire la litigiile din domeniul PI din ultimii ani.

December 6
AGEPI in cooperation with the National 

Institute of Justice, organizing the Seminar “Pe-
culiarities of Dispute Resolution Related to the 
Protection of Intellectual Property”, in which 
participate judges and judicial assistants. The 
seminar aims to examine the legal practice 
on litigation in the IP field in recent years.
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Counterfeiting and piracy are not new phenomena. For centuries artists and inventors 
have seen their creations copied, and with the intensification of the trend of market globali-
zation, integration and growth of digital information flow (the Internet), the number of viola-
tions of intellectual property rights (IPR) has become alarming.

Open access to computers, Internet and other technological performances facilitates 
copying of labels, logos, packages with an enviable speed and accuracy.

There are many conflicting views on the extent and impact of counterfeiting and pi-
racy phenomena.

Some argue that counterfeiting and piracy victims may face considerable economic 
losses, risks to health and safety in business: producers lose income, consumers are threat-
ened by low quality of counterfeit products, state loses tax revenue, etc.

Others argue that, paradoxically, but the effects of counterfeiting and piracy are posi-
tive: the availability of counterfeit luxury goods on poorer markets prepare those markets for 
a possible entry of genuine products; workshops and enterprises that counterfeit goods act as 
nurseries for developing economies, and pirated music and movies serve as a marketing tool 
for manufacturers.

However, even advocates of the second theory argue that the effects of counterfeit-
ing and piracy can be positive only for products that do not present a threat to the health 
and safety of the consumer and does not cover such products as spare parts, medicines, 
foodstuffs, etc.

Whatever the approach, the fact is that the subject is of interest and worth studying.
In the case of the Republic of Moldova, the analysis of the situation in the field of 

enforcement of intellectual property rights is as important as, following the initialling of the As-
sociation Agreement with the European Union on November 29, 2013, our country committed 
itself to create a functional legal framework similar to the Community one.

Thus, over the years several studies have been conducted on the state of affairs in this 
area. The Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights1  created within the 
State Agency on Intellectual Property (AGEPI), for the first time published an analytic report 
on the activity in the field of enforcement of IPR in the Republic of Moldova, wherein were 
presented the most important data on actions undertaken during 2012, to raise awareness 
among consumers of the risks involved by counterfeiting and piracy, and a series of statistical 
data reflecting the activity of law-enforcement bodies in combating IPR infringement-related 
offenses.

To ensure continuity in the collection and systematization of data on IPR enforcement, 
but also to give the society a clearer picture on the situation in the field, we come with this 
National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova 
for 2013.

The report consists of three chapters. The first chapter provides general information on 
the analyzed subject; the second chapter systematizes statistical data on the activity of vari-
ous public authorities on enforcement of rights and chapter three presents the most impor-
tant actions carried out during 2013 to prevent counterfeiting and piracy phenomena and 
raise consumer awareness of the consequences of these phenomena.

INTRODUCTION

¹ In accordance with the Action Plan for implementing the Recommendations of the European Com-
mission for the establishment of the Deep and Comprehensive Free Trade Area between the Republic of 
Moldova and the European Union, on September 5, 2011 was established the Observatory on Enforcement 
of Intellectual Property Rights, the primary purpose of which is to secure data exchanges between the com-
petent authorites and prepare analytical and statistical reports, studies in the field.





1. General Information on 
Counterfeiting and Piracy
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“It is not important to convince your interlocutor,
important is to make him think”.

Bernard WERBER.

What is Counterfeiting?

1.1 General Notions

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS) defines the notion of counterfeit trademark goods as any goods, including 
packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the 
trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distin-
guished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes 
the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country 
of importation.

This definition restricts the concept of counterfeiting to the infringement of an intel-
lectual property right, namely that of trademark. Even if trademarks are the rights most 
often suffering from counterfeiting, this offense is not limited only to their falsification. A 
counterfeit product also can, equally, infringe other intellectual property rights, namely: 
industrial designs, geographical indications or inventions.

In this sense, the definition of counterfeiting, given in 1998 by the Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD), is much broader and covers any 
production that imitates the appearance of a product so much, that may mislead the 
consumer. Therefore, counterfeiting, according to the OECD definition, can refer to any 
infringement of any intellectual property right embodied in a product.

In accordance with Article 301 of the Customs Code of the Republic of Moldova 
which, in principle, reproduces the meaning given by the TRIPS Agreement, counterfeit 
goods (products) are: 

a) goods (products), including their package, marked with a trademark identi-
cal to  the legally registered ones for similar goods (products) or those which major 
components cannot be distinguished form a legally registered or protected trade-
mark (notorious mark, etc.), thus violating the right of the original trademark holder; 

b) any material bearing signs (emblems, labels, usage instructions, guarantee 
certificates) of counterfeit goods (products) presented separately or together; 

c) packages bearing trademarks of counterfeit goods (products).
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According to international standards, namely the TRIPS Agreement, the phrase 
pirated copyright goods designates all copies made without the consent of the right 
holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and 
which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy 
would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law 
of the country of importation.

According to Art. 301 of the Customs Code of the Republic of Moldova: pirate 
works are the works that represent or include copies made without the consent of the 
holder of the copyright or related rights or of a holder of the design, regardless wheth-
er the latter is or not legally registered in accordance with the current law, or without 
the consent of the person authorized by the holder in the country of production, in 
the event distribution (trading or renting) of such copies constitutes an infringement of 
these rights.

Although conceptually different, both counterfeiting and piracy are in fact il-
legal activities of infringement of intellectual property rights. Thus, production, distri-
bution, storage and sale by unauthorized persons of products involving intellectual 
property rights are a violation of these rights.

What are Intellectual Property Rights?

Intellectual property rights are rights that protect the results of intellectual efforts 
of a person or group of persons.

Intellectual property rights are enshrined in Art. 27(2) of the Universal Declaration 
of Human Rights proclaimed on 10 December 1948, as follows:

“Everyone has the right to the protection of the moral and material interests re-
sulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”.

Intellectual property rights allow the creators, businessmen, investors to protect 
their tangible and intangible products from unauthorized use.

Intellectual property rights are not an abstract legal notion, they play an impor-
tant role both economically and socially.

From an economic perspective, IPRs allow right holders to obtain a competitive 
advantage by being able to prevent third parties (for a certain period) from unauthor-
ized use thereof.

A company that has protected its product can get direct or indirect revenues 
from the exploitation of the rights thereon. Sometimes, indirect exploitation of intellec-
tual property rights through licensing to third parties, can even exceed revenues from 
direct exploitation, particularly in the case of small and medium-sized enterprises or 
universities.

Social benefits of intellectual property rights deal with general public access to 
current technical information and facilitation of technology transfer.

What is Piracy?
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From the standpoint of a consumer, intellectual property rights provide him a 
whole set of information on the product purchased, guiding him into the multitude of 
products and often guaranteeing their quality.

Thus, an adequate protection of intellectual property plays an important role 
in the process of innovation and creativity, being also considered as a crucial tool in 
building a knowledge-based economy.

The following table briefly presents the essence of intellectual property rights:

Intellectual 
Property 
Right

Inventions Trademarks Industrial 
Designs

Geographical 
Indications 

Copyrights Related 
Rights

Object of 
protection

A new 
process or 
product

A distinctive 
sign

Appearance 
of a product 
or part thereof

Geographical 
name 
designating a 
product whose 
specific quality, 
reputation 
or other 
characteristics 
can be 
attributed to 
geographical 
origin

Literary, 
artistic and 
scientific 
works

Performances, 
phonograms 
videograms, 
broadcasts of 
broadcasting 
organizations

Term of 
protection

20 years 2 10 years with 
unlimited 
possibility of 
renewal 

Maximum 25 
years from the 
filing date

Unlimited 
provided that 
the special 
characteristics 
are preserved

Throughout the 
lifetime of the 
author and for 
70 years after 
his death

50 years as 
from the 
date of the 
performance, 
printing or 
broadcasting

How to 
obtain 
protection

By 
registration

By
registration

By 
registration3

By
registration

Appears 
automatically 
with the 
creation of 
the work

Appears 
automatically 
with the 
creation of 
objects

Who 
can get 
protection

Any natural 
or legal 
person

Any natural or 
legal person

Author and/or 
his successor 
in title

A group acting 
in the delimited 
area, regardless 
of the legal from 
of organization

Author and/
or right holder

Performers, 
phonogram 
producers, 
videogram 
producers and 
broadcasting 
organizations

The rights 
conferred

Exclusive 
right

Exclusive right Exclusive right Right of use Exclusive 
moral4 and 
economic 
rights

Exclusive moral 
and economic 
rights

2  The term of a short-term patent for invention is 6 years with the possibility of extension for a period not 
exceeding 4 years.
3 An unregistered industrial design is protected for a period of three years from the date on which it was made 
available to the public for the first time in the Republic of Moldova.
4  Moral rights are imprescriptible even if the author assigns his economic rights.
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       1.2 Legal Framework
In the Republic of Moldova, intellectual property rights are governed by the 

Constitution of the Republic of Moldova, the Civil Code, the Code on Science and 
Innovation, the Customs Code, the international treaties to which Moldova is a party 
and other normative acts, and liability for infringement of intellectual property rights 
and protection mechanisms thereof are governed by the Contravention Code, the 
Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

In accordance with the legal provisions, enforcement of rights on intellectual 
property objects in the Republic of Moldova can be achieved:

A) by the holder of intellectual property right by:
a) civil law means (action for infringement of rights on intellectual property; ac-

tion for prohibition of the use of a protected appellation of origin or geographical 
indication, etc.)

b) criminal law means (contravention case instituted against a person who 
committed the offense of infringement of right on intellectual property objects, ac-
cording to Art. 1851, 1852, 2461, 2462 of the Criminal Code of the Republic of Moldova 
No. 985-XV of 18.04.2002); 

c) administrative law means (contravention case instituted against a person 
who committed a contravention related to the infringement of right on intellectual 
property objects, according to Art. 96, 97, 971, 972, 98, 99, 100, 101, 102, 103 of the Con-
travention Code of the Republic of Moldova No. 218-XVI of 24.10.2008);

d) enforcement of intellectual property rights at the border. The current mecha-
nism of enforcement of border protection measures in respect of intellectual property 
rights provides the opportunity of their initiation by the filing of an application for ac-
tion by the right holder (Chapter XII of the Customs Code of the Republic of Moldova 
No. 1149-XIV of 20 July 2000

B) ex officio by the prosecuting body or by the investigating officer.
Where the prosecuting body or the investigating officer directly detects or is 

notified of the commitment or preparation for commitment of intellectual property 
right infringement offences, it shall notify the right holder or authority empowered un-
der the law on the protection of geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed about them. 

Thus:

a) In the case of enforcement of intellectual property rights at the border, the 
customs authority may suspend the release of and/or detain the goods for a period 
of 3 working days, if it has sufficient grounds for suspecting that the goods infringe on 
intellectual property right. The customs authority shall notify the right holder and the 
declarant/consignee of the goods, if the latter are known, of the measure applied, 
according to a model established by the Customs Service. The 3-day period begins 
to run from the date of receipt of the notification by the right holder. If within the es-
tablished time limit the right holder does not submit an application for action, customs 
authority shall lift the measure of detaining the goods and/or shall proceed to customs 
clearing of goods, provided that other legal requirements are met (Article 302 of the 
Customs Code of the Republic of Moldova).
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b) In the case of enforcement of intellectual property rights on the internal mar-
ket, the prosecuting bodies or investigating officer (Ministry of Internal Affairs, Prosecu-
tor General’s Office, Consumer Protection Agency in the case of geographical indi-
cations) shall examine the contravention case and shall apply appropriate sanctions 
or shall start the criminal proceding, provided that the right holder, within 15 working 
days from the date of receipt of a notification of the detection of goods suspected of 
infringing his intellectual property right, files a complaint in this regard. Otherwise, the 
prosecuting body will not start the proceding.

In choosing the means for enforcement of rights on intellectual property objects 
account shall be taken of the gravity of infringement and the extent of damage caused, 
thus, for damage exceeding 50 000 lei, will be instituted a criminal proceeding.

Also, depending on the gravity of the action, liability (contravention, criminal) 
for the infringement of rights on intellectual property objects can be in the form of:

• fine for natural and legal persons in the amount of 80 c.u. (160 lei) to 10 000 
u.c. (200 000 lei);

• community service for 180 to 240 hours;
• deprivation of the right to practice certain activities for 1 to 5 years;
• imprisonment for to 5 years.

Detailed information on legal provisions on enforcement of rights can be found at: 
http://agepi.gov.md/md/legislation/national.php.
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     1.3  Reasons for Occurrence and Impact of Counterfeiting 
and Piracy 

      1.3.1 Reasons for Occurrence of Counterfeiting and Piracy Phenomena

The offer of counterfeit and pirated products is influenced by the following 
macroeconomic factors:
- Development of information technologies;

- Globalization of trade, increase of the importance of international brands;

- Small penalties for violation of intellectual property rights;

- Development of counterfeiting networks and their intercalation with other criminal networks.

The demand for counterfeit products is also influenced by the following 
macroeconomic factors:
- Social acceptance to purchase goods that infringe intellectual property rights;

- Reduced availability of authentic goods;

- High prices for genuine products;

- Quality improvement of counterfeit products.

1.3.2 Impact of Counterfeiting and Piracy

Impact of Counterfeiting

As noted, experts' opinions of the effects of counterfeiting are separated. Many 
specialists believe that the phenomenon of counterfeiting cannot be assessed equally 
for all goods, mostly agreeing with the division of the analysis of counterfeiting phe-
nomenon according to the nature of products:

- products that present real risk to the health and safety of consumers (medicines, 
spare parts, foodstuffs, cigarettes, alcoholic drinks);
- luxury goods, whose counterfeiting, as a rule, usually does not affect the health 
and safety of consumers.
If in respect of the first category of counterfeit products there is no doubt that 

they pose a real risk and their counterfeiting must be prevented at all costs, in the case 
of the second category views are divided.

According to the opinion expressed by professors in criminology David Wall and 
Joanna Large in a study conducted in 2010, counterfeit luxury goods does not pose 
a threat to public health, although it is clear that they are not up to the same quality 
standards as the original. However, it is noteworthy that the production of these goods 
takes place, as a rule, in working conditions in which employers do not comply with 
the labour safety standards and workers are exposed to different risks of professional 
injury and disease (associated with chemical, physical, mechanical, electrical, ergo-
nomic, etc., risk factors).

Counterfeit products in both categories involve other risks to consumers, particu-
larly the risk of paying large sums for poor quality products or not working as expected.

Counterfeit products may also have a negative impact on innovation, although 
the extent of this impact remains unclear.

For example, an estimate by the Centre for Economics and Business Research 
(CEBR) suggests that counterfeiting can lead to a diminution of investment in innova-



79

tion, which in turn could have a negative effect of €8 billion annually on community 
GDP (CEBR, 2002).

The possible effects of counterfeiting on employment also deserve to be taken 
into account.

For example, in the cited study, CEBR estimates that the impact of counterfeiting 
on EU employment translates into a loss of 17 000 jobs in just four sectors: clothing 
and footwear, perfumes and toiletries, toys and sports goods, and pharmaceuticals. 
However, the impact on employment may not be evenly distributed globally. In less 
developed countries, wherein labor is cheaper, production and distribution of coun-
terfeit and pirated products can even generate jobs and income, although working 
conditions may be unstable and/or unsafe.

Production, distribution and sale of counterfeit products also have a direct, sig-
nificant and complex impact on finances of governments. The most important include 
lost revenues from taxes and additional costs incurred by law-enforcement and justice 
bodies in carrying on anti-counterfeiting operations.

Typically, counterfeit goods are smuggled into the country, thus generating 
losses in the customs duty chapter as well. Thus, according to a study conducted by 
OECD in 2008, counterfeiting and piracy could cost economies of the G20 states over 
$120 billion per year. Of these, $77.5 billion are losses of tax revenue, 25 billion 
are spendings to combat counterfeiting and piracy, 18.1 billion are the economic 
costs of deaths caused by counterfeiting, and 125 million are additional costs for 
medical services, which the use of counterfeit products involves. Studies were also 
conducted on a smaller area. For example, according to a study conducted by the 
Thompson Company in 2004, in New York City alone the annual losses from counter-
feiting amounted to $2.3 billion. 

Finally, governments incur a series of additional costs associated with efforts to 
control counterfeiting, namely for lawsuits, rights enforcement actions, campaigns to 
increase public awareness and seizure both illicit goods and means of production, etc.

According to the same study by OECD, in G20 countries economic and social 
costs caused by the trade in counterfeit and pirated goods would go over €20 bil-
lion for each percentage point in the growth of crime rate.

Impact of Piracy 
Unlike counterfeiting, piracy is not seen as a crime that would cause hazards to 

health or safety of consumers, and in the case of online piracy the matter can rarely 
be about hazards to employees of those who pirate. In the case of piracy, the main 
concern are financial losses which right holders incur as unrealized gains. For example, 
revenues gained by the music industry have fallen sharply in the last decade, many 
analysts attributing this fact to intensification of illegal downloading of music files from 
the Internet (R. Rob and J. Waldfogel, 2006).

In the software industry, a study by Business Software Alliance (BSA) found a 
global software piracy rate estimated at 42% (commercial value of pirated software 
worldwide reached $63.4 billion) for 2011, calculated by the ratio of installed 
pirated software units and the total installed software. This represents a significant in-
crease in the rate of software piracy, compared to 35% - global piracy rate record-
ed in 2005 by OECD. According to the same study, in 2011 software piracy rate 
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in Moldova amounted to 90 percent (as in 2010). In exchange, the commercial 
value of pirated software in our country has increased from $36 million to $45 million.

However, due to the progress registered, Republic of Moldova was excluded 
during the last years from the Special Report 301, prepared by the International Intel-
lectual Property Alliance.

In the film industry, a study by LEK Consulting (Motion Picture Association of 
America, 2006) found that, in 2005, members of the Motion Picture Association lost 
$6.1 billion due to piracy. 

Finally, in the music industry area, the International Federation of the Phono-
graphic Industry reported in 2006 a global piracy rate of around 38%.

At the level of EU-27, a study conducted in 2010 by the company Tera Consult-
ing estimated losses realized in the audiovisual sector to €5.3 billion and losses in the 
software industry – to €.5 billion.

According to several studies, in addition to financial losses, piracy also causes 
losses of jobs, losses of tax revenue to the budget, additional costs to counter and dis-
courage piracy, etc.

The study “The True Cost of Motion Picture Piracy to the U.S. Economy”, con-
ducted by Dr. Stephen Siwek in the U.S. film industry, showed that only in this industry 
piracy causes the loss of more than 120 000 jobs. 

Even if piracy more rarely poses risks to consumer health and safety, in the case 
of illegal downloading of software often occur virus contact problems, accompanied 
by data loss and, worse, irreversible damage to the computer. Thus, savings obtained 
by the use of a pirated software can cost, in monetary terms and in terms of time, 
sometimes even more than the purchase of a licensed software. If such an incident 
occurs within an organization, file and data loss can cost significantly more and may 
harm the company’s reputation.

Summing up the foregoing
Counterfeiting and piracy have multiple direct and indirect negative effects 

on all economic actors.

On producers – the negative impact of counterfeiting and piracy is direct; due 
to counterfeit products producers lose revenue.

On consumers – effects are also direct – consumer buys a product unlikely that 
it will meet the expectations as the original product, and in some cases the prod-
uct may do him harm.

For the state – counterfeiting and piracy manifests itself in losses in tax revenue, 
by increasing unemployment rate (producers of fakes as a rule do not pay taxes, 
and producers of original products, due to loss of income, may resort to the de-
crease in the production volume and, respectively, the dismissal of staff).

Counterfeiting and piracy are not beneficial to overall society as well, because 
in addition to the foregoing, have a negative impact on investment in research 
and development – a producer who loses income because of fakes is deterred 
from investing in developing new products, respectively, market degrades.
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1.4 Information Useful to Consumers on Counterfeiting 
and Piracy 

1.4.1 Ways of distributing counterfeit and pirated products are most 
diverse – from direct sales (personal) to marketing in large stores. Particularly popular 
is the online marketing of counterfeit and pirated goods, because it is precisely the 
Internet that offered counterfeiters and pirates an effective way to sell their products. 
The online environment is attractive to counterfeiters and pirates for several reasons:

• anonymity – the ease with which counterfeiters and pirates can hide their true 
identity, which limits the possibility of detecting them;

• flexibility – a counterfeiter or pirate can create quickly and anywhere in the 
world websites through which to sell products online. These websites can easily 
be closed or ported in jurisdictions where the legislation on the enforcement of 
IPR is more lenient or even non-existent;

• market size – the number of e-Commerce sites and  the volume of listings are 
huge, only one site, eBay recorded 596 million new listings in the second quarter of 
2006 (eBay, 2006);

• accessibility – Internet offers sellers the opportunity to reach a global audience 
non-stop and at minimal costs;

• ease of cheating – the consumer can not touch the product. Counterfeiters and 
pirates, by various ways, can create the impression of security (add comments 
and favorable reviews, place counterfeit products with the authentic ones, etc.).

It is important to note:  if 30-40 years ago counterfeiting and piracy were iso-
lated phenomena and, as a rule, related to luxury products, today counterfeiting and 
piracy are global phenomena that touch virtually all sectors of the economy – from 
luxury articles to drugs and foodstuffs.

 Most commonly counterfeit 
 products
•  clothing and footwear, particularly for sports;
•  handbags, purses;
•  watches, accessories;
•  digital equipment, electrical appliances;
•  cosmetics, perfumes, detergents;
•  toys;
•  auto parts;
•  foodstuffs and beverages, etc.

Most commonly pirated products

•   films;
•   music;
•  computer programs;
•  audio books.
 

 1.4.2  The most commonly counterfeit/pirated products
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 1.4.3 Useful Advice
To avoid counterfeit/pirated products, consumers should:
– be informed about the products they wish to purchase (the vast majority of 
producers have official websites on which publish both information about the 
product and information on places where they can be purchased);

― avoid dubious trading places (stalls, markets, etc.);

― check the packaging – it must be intact, must not contain spelling errors, and 
the information on the package must match the content;

― assess the price – if the price of a product is too small for it to be an original, 
then it probably is not;

― require compliance documents if the product purchased is causing doubts.

Particularly cautious should be consumers who resort to online shopping. Even 
if in the Republic of Moldova this mode of buying is not as popular as in countries with 
a developed economy (according to a study conducted by the Magenta Consulting 
company, only 17% of consumers in the Republic of Moldova use the services of on-
line stores), but, given the positive development of this type of business, it is important 
that potential online consumers should choose tested sites and verify the possibility of 
reimbursement of products.

Whatever the reader’s position to the phenomena of counterfeiting and piracy, 
we believe that it is very important for civil society in the Republic of Moldova to know 
the situation in the given field. It is precisely this thing that we’ll try to achieve in the 
next chapter.

În



2. Enforcement of Intellectual Property 
Rights in the Republic of Moldova
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To ensure the enforce-
ment of intellectual property 
rights, it is necessary that these 
rights be recognized. Thus, an 
intellectual property right shall 
be protected as such.

In accordance with the 
legislation in force, the State 
Agency on Intellectual Prop-
erty is empowered to devel-
op policies and manage the 
national system of protection 
of intellectual property in the 
Republic of Moldova

2.1 Protection of Intellectual Property Rights in the Re-
public of Moldova

According to data presented by AGEPI, in 2013, 6617 applications were sub-
mitted for the protection of industrial property objects (IPO) or by 9% more than in 
2012. Most requested IPO remain to be trademarks – 5870 applications, followed, 
at a great distance, by inventions and industrial designs. It is actually a natural thing 
and results from the functions and nature of trademarks, as well as the specific charac-
ter of the national economy.

Compared to the previous year, the number of applications for the renewal of 
IPO registration increased significantly (by 27%) and amounted to 3431 applica-
tions. Concomitantly, the share of titles of protection for which renewal was sought 
increased by 25 percentage points compared to 2012, constituting 69% of the 
number of IPO which validity was supposed to expire in 2013.
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Simultaneously, during 2013, 275 applications for the registration of copyright 
were filed.

Applications for the grant of protection filed in 2013

The filing of applications for the protection and renewal of registration of industri-
al property objects in the last six years is reflected in the table below:

Filing of applications for the protection of industrial property objects

FILED APPLICATIONS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

For patents for invention, total: 337 339 344 290 290 309
- patents 292 141 143 108 115 96
- short-term patents 45 198 201 182 175 213
For utility models, total: 25 6 3 4 4 6
- filings 23 - - - - -
- renewals 2 6 3 4 4 6

For industrial designs, total: 931 721 742 682 789 859

- registrations 384 276 289 280 300 381

- renewals 547 445 453 402 489 473

For trademarks, total: 9251 7628 7921 8325 7653 8822
- registrations 6808 5277 5454 5794 5449 5870

- renewals 2443 2351 2467 2531 2204 2952

For appellations of origin 3 4 6 8 7 14

For geographical indications - - - 1 4 0

For plant varieties 32 10 18 18 34 43

APPLICATIONS, TOTAL: 10579 8708 9034 9328 8781 10053
- FILINGS 7587 5906 6111 6391 6084 6617
- RENEWALS 2992 2802 2923 2937 2697 3431

Trademarks 85%

Appellations of origin

0,2%

Plant varieties

1%
Copyright

4%
Industrial designs

6%

Patent for 
invention

4%
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 In addition to registration of intellectual creation results, an extremely important 
activity of AGEPI is drawing up of scientific-technical expertise / finding reports.

Thus, during 2013, the Agency received from the Ministry of Internal Affairs 
(MIA) 44 claims for performing  scientific-technical findings on examination of allegedly 
counterfeit physical media, 3.7 times more than in 2012, when were submitted 12 

claims. For examination were submitted 4583 allegedly counterfeit copies of works 
and phonograms, on various media, including 4380 compact discs (CD, MP3, and 
DVD) and 203 hard disks (HDD). 

At the request of the control bodies, AGEPI specialists have drawn up 43  
scientific-technical  expertise / finding reports on seized copies of works and phonograms, 
of which 25 – in the framework of contravention cases and 18 – of criminal ones (in 

2012 – 8 and, respectively, 5 reports).

Dynamics of expertise reports

contravention
criminal

Not all applications filed for registration with the AGEPI meet the requirements of 
protection, in respect of some being issued decisions of rejection. Thus, many of the 
applicants resort to extra-judicial remedy offered by the system, appealing the deci-
sions issued by the Agency to the Appeals Board.
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Appeals Board activity in figures:

Appeals Filed

IP objects 1999 2000 2001-2010 2011 2012 2013 Total

Inventions 2 1 30 1 1 35

Utility models 2 10 12

Trademarks 61 41 1012 135 170 169 1588

Appellations of origin 1 2 3

Industrial designs 4 74 10 88

Plant varieties 2 2

Total 64 48 1130 135 171 180 1728

From the figures presented we should note that most often are appealed 
decisions relating to trademarks, but the share of those appealed to the Appeals 
Board is only 2.8% of the total number of decisions issued on trademarks. 

Thus, in 2011-2013, of those 420 decisions/conclusions (with the right of 
appeal to the court) adopted on the whole by the Appeals Board, 36 (8.57%) were 
attacked, of which 9 decisions have been cancelled, 19 – maintained in force, and 
in respect of 8 decisions – examination procedure continues in the court.

Results of Appeals Board decisions appealed in the court 

Maintained Appeals Board  
decisions 
53%

Attacked Appeals Board decisions 
in respect of which the procedure 

continues 

22%

Cancelled Appeals Board  
decisions 

25%

Overview: Of the total of 19,491 decisions related to IPO issued by AGEPI 
during 2011-2013, only 7 (0.03%) were irrevocably changed by court decision 
(2 cases are still in the examination procedure with the Supreme Court of Justice). This 
shows a high degree of professionalism of the members of the Appeals Board.

Also, the State Agency on Intellectual Property acts as a consultant or arbitrator 
in cases of infringement of intellectual property rights.

Thus, during 2013 AGEPI participated as intervener in the examination of 25 
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cases on defense of intellectual property rights, which is by 31% more than in 2012. 
Of these 25 cases, 16 were related to the infringement of rights on trademarks, 5 – on 
industrial designs, 3 – on copyright and related rights and 1 – on patent for invention.

Cases on defense of rights in which AGEPI participated as intervener

Trademarks 64%

Industrial designs

20%

Copyright and 
related rights

12%

Patent for 
invention

4%

We should note that AGEPI only participates in the examination of a portion 
of the cases relating to the defense of intellectual property rights, more cases being 
examined with the participation of parties.

We should also take into account the fact that the functions delegated to the 
Agency are limited.

Thus, AGEPI has no powers in actions on enforcement of intellectual property 
rights, these functions being delegated to the following institutions:

Customs Service – enforcement of intellectual property rights at the border;

Competition Council – limitation and suppression of anticompetitive activity of 
the economic agents, including in terms of infringement of intellectual property rights;

Ministry of Internal Affairs – enforcement of intellectual property rights on the 
internal market;

Prosecutor General’s Office – investigation of criminal cases on infringement of 
intellectual property rights (both those initiated at the request of the injured party and 
criminal cases transmitted by the Ministry of Internal Affairs).

In the next part we’ll give a general review of the main activities and actions 
conducted during 2013 by the said authorities.
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In the Republic of Moldova, the enforcement of intellectual property rights at the 
border is performed by the Customs Service (CS).

According to the delegated powers, customs authority ensures the effective ap-
plication of legal border protection measures in order to prevent and combat importa-
tion of counterfeit and pirated goods on the internal market.

For this purpose, customs authority applies intellectual property protection meas-
ures at the border in respect of goods infringing an intellectual property right which: 

a) are brought into or withdrawn from the customs territory of the Republic of 
Moldova; 

b) are declared to customs authorities to be placed under a definitive or suspen-
sive customs procedure;

c) are under customs supervision in any other situations;

d) are found during customs checks on goods entering or leaving the country 
not having been declared;

e) are entered into state ownership by confiscation or abandonment to the 
State’s advantage

Measures provided for in the customs legislation does not apply to goods which 
are object of protected intellectual property right and have been manufactured with 
the consent of the right holder, but are found without his consent in one of the situa-
tions referred to, and in respect of goods intended for personnel use, taken across the 
customs border of the Republic of Moldova by natural persons.

The current mechanism to apply border protection measures in respect of intel-
lectual property objects consist of the following steps:

» Initiation of the proceeding – filing by the right holder of an application for 
customs action and its examination with the CS (according to Art. 3021 of the Customs 
Code of the Republic of Moldova);

» Acceptance of the application for customs action and specification of the 
customs action period (according to Art. 303 of the Customs Code of the Republic of 
Moldova).

On the basis of accepted application for customs action, CS issues a Disposition 
concerning customs action with a view to protection of intellectual property, entering 
it into the Register of Intellectual Property Objects, which it administers. The Register of 
Intellectual Property Objects to which border protection is applied can be found on 
the website of the customs authority www.customs.gov.md;

2.2 Enforcement of Intellectual Property Rights at the Border
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» Application of measures prior to the filing of an application for customs action 
(ex-officio procedure – 3 working days) by detention of goods suspected of infringing 
intellectual property rights and/or suspension of customs clearance operation, with the 
notification of the right holder and the declarant/consignee of the goods with a view 
to determining the counterfeit nature of the goods. These measures can be applied at 
the initiative of the customs authority, if there are sufficient grounds to believe that the 
goods infringe intellectual property rights. If the right holder fails to file an application for 
action within the established period, the customs authority shall grant the release and/
or end the detention of goods, provided that the other statutory provisions are met 
(according to Art. 302 of the Customs Code of the Republic of Moldova);

» Application of protection measures (procedure based on the application for 
action – 10 working days) by detention of goods suspected of infringing intellectual 
property rights and/or suspension of customs clearance, with the notification of the 
right holder and the declarant/consignee of the goods with a view to determining the 
counterfeit nature of the goods. These measures can be applied at the initiative of the 
customs authority, if there are sufficient grounds to believe that the goods infringe in-
tellectual property rights. If the right holder fails to sue within the established period, the 
customs authority shall grant the release and/or end the detention of goods, provided 
that the other statutory provisions are met (according to Art. 304 of the Customs Code 
of the Republic of Moldova);

» Application of measures on goods found to infringe an intellectual property 
right (according to Art. 305 of the Customs Code of the Republic of Moldova):

•   destruction;

•  free delivery to public institutions, including from the system of social protec-
tion, to public associations or humanitarian foundations, sports associations or clubs, state 
educational institutions, natural persons who have suffered from natural disasters, if there 
is the written consent of the holder of intellectual property right and if there are goods ca-
pable of consumption or use by natural persons, provided they are not marketed.

The mechanism for action by customs authorities:

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Suspicions  

Application for action Art.304

10 working days  + 10 working days                  
3 working days (perishable products)

Counterfeit
products 

Original products 
Free circulation

Ex officio, Art.302

3 working days

Application 
for action

Free circulation
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According to data provided by CS, during the year 2013 was recorded an 
increase in the number of applications for customs action submitted by right holders 
and, respectively, an increase in the number of intellectual property objects protected 
at the border. 

Thus, in the reference period, Customs Service received 95 applications for 
customs action, including 44 – from natural persons and 51 – from legal entities. 
At the same time, of the total of applications for customs action, 35 were filed by 
national holders and 60 – by foreign holders. 

But as in an application for action may be required protection of more 
intellectual property objects, on 31 December 2013 in the Register of Intellectual 
Property Objects which are granted border protection were entered 497 objects, 
representing an increase by 3% compared to the number of IPO protected at the 
border in 2012.

The number of intellectual property objects having benefited from border protection

140
170

152

438
481

179

497

In the year under review, as in 2012, applications for action filed by foreign 
right holders prevail and, respectively, the number of applications from national right 
holders is smaller.

In an analysis of applications for customs action by the object, which is supposed 
to be granted protection, are certainly highlighted the trademarks that constitute 
over 99% of the intellectual property objects protected at the border, less than 1% 
going to industrial design.
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Starting from the fundamental tasks of the customs authority, we should note 
that during 2013 there were registered 81 detentions of goods suspected of being 
counterfeit, a double number compared to the previous year.

IPO protected at the border, distributed by right holders

95 115 101 97
77

323

379
400

IPO of national right holders
IPO of foreign right holders

The number of detentions carried out by the Customs Service

9 12

29

43

81

If we talk about intellectual property object whose rights have been infringed, 
then as in previous years trademarks rank first. 

Of the total of 81 detentions, 47 were carried out on the basis of an 
application for action, 17 ― ex officio actions, and in other 17 cases it was resorted 
to combined actions. 
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29

47

5

17

9

17

2012
2013

Distribution of detentions according to the proceeding

combinedex officioon the basis of 
the application 
for action

Compared with 2012, it is attested an increase by 9% in the share of cases 
of detentions carried out ex officio, which certifies the high level of information of  the 
customs officers.

Share of detentions according to the proceeding

on the basis of 
the application 

for action

67%

ex officio

12%

combined 

21%

on the basis of 
the application 

for action

58%

combined 

21%

ex officio

21%

The increasing number of detentions of goods suspected of being counterfeit 
carried out by the Customs Service officers in the reference period, highlights the 
following: 

• Training of CS officers in the field of intellectual property, carried out over the 
last years, has positive effects; 

• Approach by the control bodies of the situations related to counterfeit 
products becomes professional.

2012 2013
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The situation of detentions of goods suspected of being counterfeit, year 2013

original goods 

15%

goods  not infringing 
an IPR

25%

the right holder did not respond 

32%

goods found to be 
counterfeit

28%

The distribution by categories of products of the detained counterfeit goods is 
shown in the diagram below:

auto signs 

31%

mobile phones 
and accessories 

39%

perfumery, 
cosmetics 

10%
footwear  6%

 Others 

6%

toys  4%
electrical 

appliances 
(vibromassage 
apparatuses, 
shaving sets) 

sunglasses and slip covers for 
sunglasses 

2%
cups 

1%

clothing

3%

handbags, 
knapsacks 

0,4%

4%

Share of detained products by categories

At the same time, of the 81 detentions, the vast majority was carried out by 
the Chisinau Customs Office (Cricova, Industrial, Airport), and this denoted the need 
for continuous training of personnel in the territory. 

In 23 of the total of cases in which the goods were stopped in customs, they 
were found to be counterfeit, in the other 58 cases the goods either were found to 
be original, or were released for free circulation due to inactivity of the owner. It is 
alarming that in 26 cases of detention, the owner did not respond to any notification 
of the Customs Service, and in other 20 cases he declared that the goods do not 
infringe his intellectual property right.
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Thus, according to data furnished by the Customs Service, the top of the most 
frequently counterfeit goods detained at the border, is as follows:

From the data presented in the table above there is a mismatch between the 
number of detentions, this is explained by the fact that sometimes in the same action 
may be detained more categories of products. 

In 3 of the 23 cases when goods were found to be counterfeit, goods were 
destroyed. Goods detained in the other cases will be destroyed or donated during 
the year 2014. 

We should note that all counterfeit goods detained in 2013 have crossed the 
border by land. 

If we analyze the situation of detentions of counterfeit goods by the criterion 
of the country of dispatch, which is not always the same as the country of origin, we 
see that first ranks Ukraine, located in the immediate vicinity, followed by China and 
Turkey.

Category of product Amount 
(pieces)

Number of 
detentions Country of dispatch

Mobile phones and accessories 1348 5 UA, CN

Auto signs 1081 2 TR, CN

Perfumery, cosmetics 334 4 PL, UA

Footwear 219 4 TR, UA

Toys 144 1 CN

Electrical appliances (vibromassage 
apparatuses, shaving sets) 140 2 UA

Clothing 120 5 UA, TR

Sunglasses and slip covers for 
sunglasses 52 1 CN

Cups 48 1 EAU

Handbags, knapsacks 15 3 TR, UA

Total 3501 28  
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38,429

86,374

3501

26,600

21,299

Amount of detained products found to be counterfeit (kg)
Amount of detained products found to be counterfeit (pieces) 

Distribution of detentions by the country of dispatch

UA

47%
CN

26%

TR

16%

MD

11%

UA

52%
CN

18%

TR

17%

PL

9%EAU

4%

2012 2013

Compared to the last year, we should note that the states from which counterfeit 
products are imported have remained virtually the same, just that they have been 
joined  by two new countries – United Arab Emirates and Poland.

Even if the number of detentions of counterfeit products increased, compared 
to the previous year – 23 detentions to 19, quantitatively we can talk about a 
massive decline of confirmed counterfeit product units. Thus, in 2013 were found 
to be counterfeit only 3501 product units, which is less than 4% of the amount of 
confirmed detained counterfeit products in 2012.
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During 2013, officers of the Intellectual Property Protection Division of the 
Customs Service also conducted other activities for the enforcement of intellectual 
property rights at the border and also institutional capacity building in the field.

Thus, in the period 11-22 March 2013, employees of the Intellectual Property 
Protection Division participated in the regional operation “TROJAN HORSE III”, 
organized under the auspices of Interpol and Europol in order to prevent and combat 
crimes related to intellectual property. As a result, was carried out a detention of goods 
suspected of being counterfeit (clothing – 404 units). The second catch, carried out 
on 12.03.2013, amounted to about 16,103 pieces of diapers for children suspected 
of being counterfeit.

Another priority of the Customs Service, in addition to control activity, is the 
continuous training of custums officers. Thus, during the period under review, there 
were organized training courses both nationally and internationally. In common with 
AGEPI and EUBAM, in the national courses have been trained 215 customs officers,  
and other 9 – in international courses.

Among the actions carried out in 2013 by the Customs Service in this regard we 
should mention the following:

• In March, a customs officer participated in the Second Meeting of the Working 
Group on the Protection of Intellectual Property, under the aegis of EUBAM;

• In April, two customs officers participated in the Seventh Global Congress on 
Combating Counterfeiting and Piracy “Evolving Challenges – Innovative Respon-
ses”;

• In June, 5 persons from the CS have benefited from specialized training in 
Odessa, Ukraine, and another employee attended the seminar Measures Appli-
ed in Combating Illicit Trafficking in Counterfeit Goods, organized by the World 
Customs Organization (WCO) in Armenia;

• In July, a customs officer participated in a Study Visit on Geographical Indicati-
ons, organized by the Interprofessional Committee of the Wines of Champagne, 
Epernay, France;

• In October, a representative of CS participated in the Third Meeting of the Wor-
king Group on the Protection of Intellectual Property, under the aegis of EUBAM.

A great achievement of the CS in 2013 is also the inauguration, on January 24, 
of the Museum of Counterfeit Goods Detained by the Customs Authorities, organized 
within the premises of the Training Center of the Customs Service, to the address of 
49/6, Dacia Bd., Chisinau.

The Museum of Counterfeit Goods aims at capacity building in the field of 
protection of intellectual property rights at the border, warning about counterfeiting 
phenomenon, raising public awareness of the hazards related to the consumption 
of counterfeit goods, establishing closer cooperation with right holders, and using 
samples in customs officers training activities for improving the results of the actions 
on detection of counterfeit goods, by applying the most advanced international 
practices in the field.

Another prerogative of the CS during 2013 was the amendment and adjustment 
of the legislation in the field to EU legislation. In this respect, amendments to the Cus-
toms Code of the RM were proposed and were introduced operating terms which are 
recovered in the new Regulation (EU) No. 608/2013 of the European Parliament and 
of the Council of 12.06.2013 concerning customs enforcement of intellectual property 
rights and repealing Council Regulation (EC) No. 1383/2003.
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During the reporting period, aiming to streamline the activity of protection of IP 
rights, Customs Service of the RM worked on the draft Regulation on Customs Action 
against Goods Suspected of Infringing Intellectual Property Rights and the Measures to 
Be Taken Against Goods Infringing Certain Intellectual Property Rights.

Analyzing the Customs Service activity in 2013, we can conclude that in or-
der to ensure its positive development the following actions are to be undertaken:

• Adjustment of customs legislation to Community standards;
• Organization of trainings for customs employees;
• Training of right holders on ways of enforcement of their rights and establi-

shment of a more efficient cooperation with them;
• Institutional capacity building by establishing a constructive dialogue with 

other authorities responsible for the enforcement of intellectual property rights, 
both in the country and from abroad.
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Based on the recommendations of foreign experts from the support of which Re-
public of Moldova benefited for the space of the last years, but also to face the chal-
lenges, within the National Inspectorate of Investigations of the MIA General Police 
Inspectorate (GPI NII) was established a specialized subdivision on combating offences  
in the sphere of intellectual property, namely – Intellectual Property Offense Combat-
ing Division of the  Economic Fraud Investigation Directorate №3 (EFID) with branches 
in all police inspectorates. As a result of this reform, within each police inspectorate was 
designated a person responsible for the coordination of actions related to combating 
infringements of intellectual property rights.

IP Offense Combating Division focuses on organizing and conducting necessary 
actions to prevent, detect and document offenses related to the infringement of intel-
lectual property rights. Division's activity aims at protecting natural persons and legal 
entities against economic activities that infringe IPR and would generate increased risks 
for the potential consumers of counterfeit products.

In order to ensure a fair and legal business environment, during 2013, 
through the specialized subdivision, GPI registered and processed 143 com-
plaints on infringement of intellectual property rights, which is a triple number 
compared to the total complaints filed in the previous year.

We should also note that, in the reference year, it is not only maintained, but also 
emphasized the difference between the number of complaints filed by foreign holders 
and those filed by national holders, respectively, the number of exercised controls also 
increased.

2.3.1 Activity of the Ministry of 
Internal Affairs

2.3 Enforcement of Intellectual 
Property Rights on the Internal Market

Ministry of Internal Affairs (MIA) is 
the primary law-enforcement body em-
powered with skills on preventing and 
combating intellectual property-related 
offences on the internal market.
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According to legal provisions, MIA employees can undertake control actions: 
• on the basis of a complaint; 
• ex officio. 
Thus, according to data furnished by EFID, during 2013, 143 controls were ex-

ercised, of which 12 – on the basis of ex officio procedure (by further submission of a 
complaint by the right holder), and 131 – on the basis of complaints filed by the right 
holders.

Distribution of complaints by the holders

Distribution of controls according to the procedure

national holders
foreign holders

31

2
11

55

9

50

2

141

ex officio
on the basis of complaint

19

131

12

54

5

63

3
14

According to data provided by GPI, most controls were exercised by employ-
ees of the Economic Fraud Investigation Directorate, namely 55 controls, which once 
again confirms the effectiveness of the reform carried out within the GPI by the crea-
tion of a division specialized in combating intellectual property-related offenses.
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Controls exercised by the Territorial Police Inspectorates:

Anenii Noi 5 Basarabeasca 0 Briceni 1 Cahul 3

Cantemir 1 Calarasi 2 Causeni 3 Ceadir-Lunga 0

Cimislia 5 Comrat 2 Criuleni 0 Donduseni 1
Drochia 0 Dubasari 0 Edinet 1 Falesti 4
Floresti 1 Glodeni 0 Hincesti 2 Ialoveni 1

Leova 2 Nisporeni 0 Ocnita 1 Orhei 2

Rezina 0 Riscani 2 Singerei 0 Soroca 4

Straseni 2 Soldanesti 0 Stefan-Voda 1 Taraclia 0

Telenesti 0 Ungheni 1 Vulcanesti 4 Balti 4

Botanica Distr. 7 Buiucani Distr. 6 Center Distr. Ciocana Distr. 9

Riscani Distr. 8 Office No3 
South 6 Office No3 

North 1 EFID of GPI NII 55

Total 143

From the table above one can see that if some territorial inspectorates were very 
active in combating IPR infringement related offenses, there are districts which during 
2013 did not exercised any control. This indicates the need for continuous training of 
the GPI employees directly involved in combating IPR infringement related offences, 
and also the need for undertaking well-contoured actions on civil society awareness of 
the importance of IP. 

Following the controls exercised, there were drawn up 143 finding reports, of 
which 135 – to the name of natural persons, 8 – to the name of legal entities, which 
have resulted in 142 seizure reports on counterfeit/pirated goods with a total value of 
3,675,935 lei. 

As a result of controls and depending on the gravity of offenses, contravention 
or criminal cases were instituted, as appropriate.

Cases instituted by MIA distributed by years

contravention cases
criminal cases

33
18

66

10

59

8

143

18
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Examining contravention cases by the infringed intellectual property object, we 
arrive at the conclusion that since 2011 cases where the rights in trademarks have been 
infringed increased, but, analyzing the market conditions, it is absolutely imperative to 
emphasize that the large number of instituted cases is mainly due to right holders who 
began more actively to defend their rights on the market of the Republic of Moldova.

On the basis of instituted contravention cases were applied fines amounting to 
357,500 lei. 

Instituted contravention cases distributed by the infringed IPO

29

4 0
32

27

5

40

21

0
13

129

1

copyright
right in a trademark
right in an industrial design

Thus, in the reference year, both the value of seized counterfeit/pirated goods and 
the value of fines increased significantly compared to the previous years.

Value of seized goods, 
lei

Value of fine, lei
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Years Value of fine, lei Value of seized 
goods, lei

Value of applied fines 
compared to the value 

of seized goods %
2010 23700 1288000 2

2011 51400 2000000 3

2012 56200 1303904 4

2013 357500 3675935 10

Instituted criminal cases distributed by the infringed IPO

4

13

5

00

3

7

0

4

22

14

copyright
right in a trademark
falsification and counterfeiting of products

From the table presented, the value of fines is significantly lower than the value of 
damage caused to the right holder, but considering the fact that most of those made 
liable are natural persons, for the Republic of Moldova this may be an effective tool in 
the fight against counterfeiting and piracy.

In addition, as shown in the table above, in 2013, we have witnessed a signifi-
cant increase in the value of applied fines compared to the value of the seized coun-
terfeit/pirated goods. 

Most criminal cases were instituted under Art. 1851 of the Criminal Code, violation 
of copyright. 

Thus, in 2013 were initiated 13 criminal cases under Art. 1851 of the Criminal 
Code with a damage caused to right holders of about 5 million lei and 5 criminal 
cases under Art. 1852 of the Criminal Code (infringement of the right in trademark) with 
a total damage of about 1 million lei.
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As a result of actions undertaken by GPI officers, in 16 cases counterfeit prod-
ucts were destructed by burning, burying, and pouring out. Thus, there were subjected 
to destruction procedures counterfeit watches, sunglasses, mobile phone accessories, 
clothing, footwear, handbags and alcoholic drinks in a total value of 1.2 million lei.

Unfortunately, imperfection of the legal framework transforms the procedure for 
destruction of counterfeit/pirated products into a difficult and even contradictory one, 
and this situation is supposed to be rectified in the coming years.

In addition to core activities, in 2013, GPI employees were involved in a series of 
training activities in the field of intellectual property.

Thus:

• in the period 15-17 April, EFID representatives participated in Lyon, France in the 
preparatory seminar for the second phase of the operation “Black Poseidon”, organ-
ized by the General Secretariat of the International Criminal Police Organization Inter-
pol. Therefore, in accordance with the Order No. 34/33-4 of 14.05.2013 on the conduct 
of the Operation “Black Poseidon 2013”, in the period 15.05.2013-15.06.2013 in Moldova 
have been documented more criminal persons and groups involved in the commit-
ment of intellectual property offenses by marketing in the RM of products with contents 
and names identical to international/autochthonous trademarks protected by law;

• under the Order No. 18/633 of 17.04.2013, the Directorate employees attended 
the training course “Intellectual Property Rights”, organized by the International Law En-
forcement Academy (ILEA) in Budapest, Hungary, where they familiarized themselves 
with some aspects of research and prosecution of criminal offenses related to IPR in the 
USA, Bulgaria, Serbia and some aspects of international practice in the area of cyber-
crime infringement investigations;

• in the period 18-19 April, Directorate employees attended the training seminar on 
intellectual property rights protection and anti-counterfeiting issues, organized by the 
State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova in collaboration with 
the Anti-Counterfeiting Association REACT International and Lawyers Civil Society TURCU 
&TURCU;

• during the reporting year, in the advanced training/specialization courses 84 em-
ployees of MIA benefited from training in the field of intellectual property

At the same time, MIA Academy “Stefan cel Mare” is participating in the project 
of the World Intellectual Property Organization (WIPO), through which was launched 
an information product in the shape of a web portal dedicated to professors of intellec-
tual property law “IP Teaching Web Portal”. This project will allow a close international 
collaboration, by the creation of a communication platform, to address the most press-
ing problems faced by specialized professors.

Analyzing MIA activity in 2013, we can conclude that in order to make more 
effective the actions to combat counterfeiting and piracy are required:

• review and adjustment of national legislation particularly on the assessment of 
damages and destruction of counterfeit goods;

• staff training and upgrading in the field;
• activation of the dialogue with right holders in order to increase their activity
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2.3.2 Activity of the Competition Council
Particularly important in the fied of enforcement of intellectual property rights is 

the activity of the Competition Council (CC), which aims at promoting state policy in 
the field of protection of competition, limitation and suppression of anti-competitive 
activity of the economic agents, public administration authorities, and exercise of the 
control of execution of legislation on the protection of competition.

 CC also performs the expertise of draft legislative acts through the prism of the 
impact they may have on competitive environment, and eliminates the provisions that 
may create barriers to entry/penetration into certain markets, may lead to the creation 
of conditions more favorable for certain economic agents, discrimination against others 
etc. 

According to data furnished by the Competition Council, in 2013, there were initi-
ated 5 cases, the object of investigation being the field of intellectual property. 

Of these, 4 cases were instituted for unauthorized use, in whole or in part, of the 
trademark, and one case – for copying of the shape, package and appearance of the 
goods (industrial design). All 5 cases are still pending.

We should remind that in the period 2007-2012, the Administrative Council of 
the National Agency for the Protection of Competition (now CC), instituted a total of 32 
cases on signs of violation of the legislation on the protection of competition, in particu-
lar those relating to unfair competition involving an intellectual property right, of which 
18 cases instituted between 2010-2012.

2.3.3 Activity of the Prosecutor General's Office

Prosecutor General’s Office is an authority which plays a special role in the ap-
plication of criminal law on the enforcement of IP rights in the Republic of Moldo-
va. Given the importance of this area and in accordance with Parliament Decision 
No. 77 of 04.05.2010 on the approval of the Prosecutor General’s Office structure, 
within it was created the Computer Crime Investigation and Information Technol-
ogy Division, as an independent structural subdivision directly subordinated to the 
Prosecutor-General.

According to data furnished, in 2013, prosecutors carried out the criminal pros-
ecution in 10 cases in the category of those related to violation of intellectual property 
rights, of which: under Art. 1851 (violation of copyright) – 6 criminal cases; Art. 1852 
(violation of industrial property rights) – 3 cases; Art . 2462 (falsification and counterfeit-
ing of products) – 1 case (which was colligated to a criminal case from those indicated 
under Art. 1852 of the Criminal Code).
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Distribution of cases instituted in accordance with the nature of the offence

Art.1851

60%

Art.1852

30%

Art.2462

10%

In 2 criminal cases (Article 1851 of the Criminal Code) was ordered the classifi-
cation of the case under Art. 275(3) of the Criminal Procedure Code No. 122-XV of 
14.03.2003, and in another case (Art. 1851 of the Criminal Code) – termination of 
proceeding, with  institution of contravention proceedings against perpetrator. 

In 3 cases (Art. 1851 of the Criminal Code) the criminal proceeding was complet-
ed, and these were transmitted for examination to the court, within jurisdiction. 

In other 4 cases the criminal proceeding continues.
We should note that in 3 cases, (Art. 1851 of the Criminal Code) in which criminal 

proceeding was completed, and cases were transmitted for examination to the court, 
the damage caused to right holders was 50,241,340 lei.

In the same period, prosecutors have issued 3 orders of refusal on commencement 
of criminal proceeding in cases wherein was alleged the commitment of crimes provid-
ed by Art. 1851 and 1852 of the Criminal Code, all on the ground that the imputable 
acts did not contain the elements of a crime, according to Art. 275(3) of the Criminal 
Procedure Code. In another case was found the commitment of two offenses specified 
in Art. 96(1) a) of the Contravention Code, being commenced two contravention pro-
ceedings, transmitted for examination to GPI NII, within jurisdiction.

Completion of cases examined during 2013

classified

20%

transmitted to 
the court

30%instituted 
contravention case

10%

proceeding continues

40%
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Analyzing the information provided by the Prosecutor General’s Office and 
given the situation in the field, we should draw attention to the need for:

• training of right holders to provide them with all the information on the proce-
dure for institution anf examination of cases;

• establishment of objective, uniform and fair procedures for assessment of 
damages caused;

• organization of seminars, trainings in intellectual property for prosecutors.



3. Prevention of Counterfeiting 
and Piracy Phenomena





111

In this context, we should mention the cooperation established with the Euro-
pean Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM) which, during 
the reference year, has taken several steps to increase the level of enforcement of 
intellectual property rights in the Republic of Moldova.

In 2013, EUBAM actively supported the Customs Service of the Republic of 
Moldova in the development of new laws and regulations aimed at strengthening the 
effectiveness of the fight against infringements.

On 11 June 2013, the European Parliament and the Council approved the new 
Regulation No. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property 
rights. This regulation became effective as of 1 January 2014 and underpins the crucial 
role of customs officials in preventing and combating counterfeiting and extends the 
customs powers to ensure legal protection to both the right holder and the consumer.

The changes introduced by the new EU Regulation No. 608/2013 are primarily 
intended to strengthen the enforcement of the regulations and broaden the scope 
of the intellectual property rights they cover. The customs authorities are entitled to 
enforce intellectual property rights with regard to the goods, which, in accordance 
with European Union customs legislation, are liable to customs supervision or customs 
control, and to carry out adequate controls on such goods with a view to preventing 
operations in breach of intellectual property rights.

3.1 EUBAM Activity on Enforcement of Intellectual Proper-
ty Rights, in accordance with the Legal Framework

 The Republic of Moldova is a young state in which the system 
of enforcement of intellectual property rights is in the process of es-
tablishment. Therefore, a priority direction in the activity of all au-
thorities involved in the enforcement of IP rights is cooperation with 
the institutions of other states, with the view of taking over the best 
practices. Particularly important in this respect is cooperation with 
international organizations, whose activity is interfering with the field 
of intellectual property.
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In a framework of the Joint Moldovan–Ukrainian Working Group on supporting 
partners in protection of IPR, EUBAM delivered a range of expertise and advice to the 
Customs Service of the Republic of Moldova, particularly aimed at:

• extension of the customs intervention to other types of infringements, i.e. 
trade names in so far as they are protected as exclusive property rights under 
national law, topographies of integrated circuits, utility models and devices 
which are primarily designed, produced or adapted for the purpose of enabling 
or facilitating the circumvention of technological measures;

• reduction of the administrative burden and costs to a minimum, by intro-
ducing a specific procedure for small consignments of counterfeit and pirated 
goods, which would allow destroying such goods without the explicit agreement 
of the applicant in each case; 

•  introduction of provisions enabling customs authorities to undertake proper 
measures in case IPR holder fails to fulfil his/her obligations. 

As a result of the fruitful cooperation between EUBAM and the Customs Service 
of the Republic of Moldova, on 23 December 2013, under Law  No. 324 of 23.12.2013 
on Amending and Supplementing Certain Legislative Acts, the relevant amendments 
were introduced in the Moldovan Customs Code. Among others, they modified the 
timeframe for ex-officio actions and simplified the procedure, enabled the right-holder 
to extend the 1-year-period for protection after paying every due payments and final-
ly, shifted the burden of expenses for storing, handling and depositing of goods under 
customs supervision as well as the destruction expenses and other similar expenses to 
the responsibility of the intellectual property right holders.

In 2014 EUBAM keeps supporting the Customs Service of the Republic of Moldo-
va in developing further amendments to the Moldovan Customs Code and elaborat-
ing secondary IPR legislation. The joint efforts will hopefully have a positive impact on 
strengthening IPR enforcement in the Republic of Moldova.
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3.2 Activity of the Observatory on Enforcement of Intellec-
tual Property Rights

Considering the fact that Republic of Moldova is in the situation wherein:

•state institutions involved in the enforcement of intellectual property rights 
have not established sufficient cooperation relationships among themselves, nor 
with right holders;

• society is less informed about the importance intellectual property has in 
economic development of a country and, as a result, is not willing to pay much 
attention to problems related to counterfeiting and piracy;

• official data on infringement of intellectual property rights are insufficient or 
totally lacking;

and having regard to the provisions of the Action Plan on implementation of Recom-
mendations of the European Commission for the establishment of a Deep and Com-
prehensive Free Trade Area between the Republic of Moldova and the European Un-
ion, in which was stipulated the creation of an information point within AGEPI, in 2011 
was created the Observatory on Enforcement of Intellectual Property Rights.

The primordial aim of the Observatory is ensuring data exchange between author-
ities responsible for the enforcement of intellectual property rights and development of 
reports, analytical and statistical studies in the field.

The first National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the 
Republic of Moldova was published in 2012.

Meanwhile, it has proved necessary the materialization of main duties and regu-
lation of organizational aspects of Observatory’s activity. Thus, in June 2013 was ap-
proved the new Regulation of the Observatory, which corrects some inaccuracies and 
interpretations.

Thus, under the new regulation, the Observatory’s activities were focused on four 
priority trends:

1.   Monitoring the enforcement of intellectual property rights, namely:
a) collection, storage, examination, systematization and processing of data;
b) development of statistical studies, reports and analyses;
c) development of recommendations on improving the normative framework.

2.   Promoting the enforcement of intellectual property rights:
a) organization of society awareness campaigns;
b) ongoing collaboration with mass media;
c) initiation of trainings for representatives of law-enforcement institutions and 

civil society.
3.   Cooperation with public authorities and right holders:
a) carrying out the continuous exchange of data;
b) involvement of right holders in the rights enforcement process;
c) cooperation with similar structures from abroad.
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4. Information of the World Trade Organization (WTO) on the implementation of 
the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS):

a) notification of WTO of the amendments to the national legal framework;
b) providing relevant information and documents to the WTO members, eco-

nomic agents from the Republic of Moldova or WTO Member States;
c) management of database on the national legal framework.

The document in the new version establishes the nominal composition of the Ob-
servatory. It is important to note that the delegates of the Ministry of Internal Affairs, Pros-
ecutor General’s Office and Customs Service also benefit from the same status as the 
AGEPI members. The regulation also stipulates that the public meetings of the Observa-
tory may be attended by representatives of the private environment, with the right of 
consultative vote.

Another major objective of the Observatory is monitoring the enforcement of 
intellectual property rights by collecting, storing, examining, systematizing and process-
ing data related to the activity of low-enforcement bodies.

To this end, authorities responsible for the enforcement of intellectual property 
rights in the Republic of Moldova presented, half-yearly, to the Observatory statisti-
cal data reflecting their activity (detailed information was presented in the previous 
chapter).

Another way to monitor the enforcement of IP rights was carrying out of surveys 
that enabled to assess the state of mind of the society and also assess the level of 
awareness by consumers of the concepts of counterfeiting and piracy, and their at-
titude towards the said phenomena.

Thus, in early 2012, to AGEPI order, was conducted the study “Knowledge, 
Skills and Practices of the RM Population on Intellectual Property”. The study was 
conducted by the Centre for Sociological Investigations and Marketing “CBS-
AXA”, on a sample of 710 persons aged 15 and over, with a margin of error of 
±3.7%. Its results were published in the National Report on the Enforcement of In-
tellectual Property Rights in the Republic of Moldova for 2012 and can be found 
online at http://stoppirateria.md/pdf/studies/RAPORT-Studiu-CBS-AXA.pdf.

Concomitantly, during 2012, was conducted the campaign “Stop Piracy 
and Counterfeiting!”, and to see how consumers perception evolved following 
it, in the first months of 2013 was conducted an online questionnaire in which consum-
ers were invited to answer 10 questions relating to the two phenomena: piracy and 
counterfeiting.

Unfortunately, only 52 persons have provided a complete response to the 
questionnaire, however, compared to the previous year when the notion of piracy 
and counterfeiting was known by only 25% and, respectively 42% of the popula-
tion, in the questionnaire conducted in the reference year this rate increased signifi-
cantly, accounting for 83% for piracy and 98% for counterfeiting.

Certainly, this is mainly due to the fact that to the online questionnaire respond-
ed persons who are familiarized with the given concepts, but we consider that the 
Campaign conducted during 2012 had also certain effects.
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Another interesting aspect, revealed by the questionnaire conducted in 2013, 
is that 63% of the respondents were willing to pay for products which at the moment 
are pirated, provided that they are sold at reasonable prices. In 2012 to the same 
question only 20% of respondents gave a positive response.

In terms of counterfeiting, three out of four respondents (73%) purchased at 
least once counterfeit products. It is surprising that 71% of interviewees have taken 
no steps to signal this injustice, citizens are maximum resorting to the return of the coun-
terfeit product (25%). Only 2 respondents (less than 4%) confirmed that they had 
notified the control bodies in the case of detection of counterfeit products.

Also, of interest is the difference of consumer perception of the phenomenon 
of piracy and counterfeiting, if we follow the methods proposed by them to combat 
these scourges.

Thus, when talking about counterfeiting, consumers see a solution in punitive 
sanctions (37%), while in the case of piracy, the majority believe that it should be cre-
ated legal alternative solutions (59%).

What are the methods to combat counterfeiting?

Severer penalties for those who 
produce/import/sell counterfeit 

goods 

37%

Reduction of prices for genuine 
products 

23%

Information of con-
sumers about the risks 

of counterfeiting 

19%

Improvement of control 
bodies activity 

19%

Improvement of the 
legal framework

2%

                      What is Piracy?                                                                 What is Counterfeiting?
The phenomenon of ships plundering 
by pirates   5 10% Falsification of products   51 98%

Illegal downloading or exploitation from 
the Internet or other sources of films, 
music and computer programs 

43 83% Production of poor products  1 2%

Action of transformation, adaptation or 
other modification of the work    4 8%
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Another vector of Observatory’s activity is consumer awareness and education 
of the whole society in order to increase the degree of knowledge of the impact the 
counterfeiting and piracy phenomena have on the health and safety of the popula-
tion, and also on the economy as a whole. The emphasis in this regard is placed on 
the younger generation.

To this end, the State Agency on Intellectual Property (AGEPI) in partnership with 
the Ministry of Education and the Union of Plastic Artists of the Republic of Moldova, 
organized, in the period September 1 – November 1, 2013, the Drawing Contest for 
pupils entitled “Stop Piracy and Counterfeiting”.

The main objective of the contest was to raise awareness and educate the 
younger generation on the role of intellectual property in economic, social and cultur-
al development of the country, and the negative impact of the phenomena of piracy 
and counterfeiting on the society.

To this competition event were invited to take part the fifth-grade – twelfth-
grade pupils from schools, lyceums and colleges of the country. Thus, at the contest 
29 pupils from nine educational institutions have exhibited their works, including from 
a Youth Creative Center in Chisinau, of different age groups: up to 12 years old; 13-15 
years old and 16-19 years old.

The works presented were supposed to meet the following criteria:

• to represent a personal and original work of the author (group of authors);;

• to comply with the contest theme;

• to be performed on paper or canvas, A4 format, in simple pencil, colo-
red pencils, aquarelle, marker;

• a number/code/ identification name be mentioned on the reverse;

• not to be framed.

What are the methods to combat piracy?

Severer penalties for persons 
who upload/download 

Severer penalties for persons who 
administer torrent-type sites 6%

2%

Creation of conditions for legal down-
loading at affordable prices 

59%

Information of users 
about the risks of 

piracy

17%

Improvement of the 
legal framework

16%



117

Pupils drawings were evaluated by a Panel of Experts convened by the Organ-
izing Committee of the contest, part of which were AGEPI representatives, Ministry of 
Education representative, and director of the National Museum of Arts of Moldova, 
the renowned plastic artist Tudor Zbarnea. Contest winners were awarded diplomas 
of excellence, accompanied by monetary prizes.

Works of the winners and participants in the contest were exhibited in the frame-
work of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2013”, section “Creation of 
Youth”, which was held at the IEC “Moldexpo” JSC in the period 19-22 November 2013.
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In addition to regular activities, part of Observatory’s duty is also the imple-
mentation of projects of major interest, namely:

• Organization of the young generation awareness campaign on the 
phenomena of counterfeiting and piracy. The action is a continuation of the 
events started in the first campaign in 2012, only that the target group is limited 
to ninth-grade and twelfth-grade pupils from the educational institutions. The 
first step directed towards schools and lyceums from Chisinau will be followed 
by the further national stage. The main objective of the campaign is to inform 
the younger generation on the risks and consequences counterfeiting or piracy 
involve, and campaign message to be heard in as many educational instituti-
ons of the country as possible;

• Definitization of the development of a unique information system – star-
ting from the desideratum of establishing the Observatory on Enforcement of 
Intellectual Property Rights, namely the establishment of cooperation relation-
ships between public and private institutions in order to counteract counter-
feiting and piracy phenomena, was important to persevere in developing the 
information platform. This technical solution is supposed to bring efficiency in 
the activity of institutions responsible for the enforcement of rights, to perform a 
rapid and advantageous communication with right holders and to be the main 
provider of information for the whole society;

• Improvement of cooperation relationships with right holders to increase 
their activity on the Moldovan market. Achieving this goal will have the effect 
of both making more profitable the activity of law-enforcement bodies and 
providing a higher level of enforcement of intellectual property rights.

Also, during 2013, it was organized a series of events which can be found on the 
following pages and which, to facilitate reading, are presented in chronological order.
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