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Vladimir ŢURCAN

Notă informativă
privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în anul 2013
Ministerul Afacerilor Interne este abilitat cu competenţe în domeniul
prevenirii şi combaterii delictelor din domeniul proprietăţii intelectuale. Totodată,
pentru a face faţă provăcărilor la compartimentul vizat şi executarea sarcinilor ce
revin activităţilor poliţieneşti, în rezultatul reformelor efectuate în MAI, reieşind din
recomandările experţilor străini, a fost instituită o subdiviziune specializată în
combaterea delictelor din sfera proprietăţii intelectuale în cadrul INI a IGP a MAI,
Secţia Combaterea infracţiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale a Direcţiei nr.
3 Investigare fraude economice (2 persoane) cu ramificaţii în toate Inspectoratele de
Poliţie, punînd accentul pe organizarea şi desfăşurarea acţiunilor preventiv
profilactice, pentru prevenirea, depistarea şi documentarea infracţiunilor, a cazurilor
de contrabandă şi trafic ilicit cu mărfuri, a crimelor din domeniul sistemelor
informatice şi a protecţiei intelectuale, a actelor de contrafacere şi protejarea
persoanelor fizice şi juridice împotriva unor activităţii economice, de asemenea şi a
unor activităţii oportunitate şi eficienţă în implementarea mecanismelor în domeniul
asigurării protecţiei intelectuale, stabilind acţiuni prioritare de monitorizarea
fenomenului protecţiei intelectuale, reprezentarea şi conlucrarea cu autorităţile
responsabile în domeniul asigurării protecţiei intelectuale.
Situaţia în care se află în prezent micul antreprenoriat autohton, denotă faptul
că unul din obiectivele principale ale activităţilor comerciale este comerţul cu
mărfuri şi produse contrafăcute şi/sau falsificate, cu utilizarea renumitelor brand-uri
internaţionale, cunoscute în lumea largă, scopul primordial fiind obţinerea unor
profituri fabuloase cu minimum cheltuieli, datorită unor denumiri sau semne
cunoscute de majoritatea populaţiei.
Astfel, în majoritatea cazurilor aceste mărfuri sunt fabricate în China, Turcia
şi Emiratele Arabe Unite, fiind importate prin Ucraina, de la piaţa „Km7” din
Odessa sau de la piaţa din Cernăuţi ori din România considerată o ţară „de risc”
pentru importul tranzit a mărfurilor neautentice, care în toate cazurile la vamă fiind
declarate ca mărfuri textile, industriale sau de larg consum (fară nume şi denumiri).
Menţionăm că o prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne, constituie
apărarea intereselor titularilor de drepturi şi întregii societăţi, aceasta fiind o
prerogativă acordată prin lege, iar orice „atentat” la proprietatea intelectuală, prompt
este anihilată prin acţiuni ofensive, care se finalizează cu atragerea persoanelor
implicate la răspundere contravenţională sau penală.
În scopul asigurării implementării Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014
privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă
în anul 2020, aprobată prin HG nr. 880 din 22.11.2012, privind stabilirea şi
verificarea celor mai vulnerabile sectoare în care există un risc sporit de comitere a
fraudelor în domeniul proprietăţii intelectuale, Ministerul Afacerilor Interne prin
intermediul subdiviziunilor specializate a înregistrat următoarele rezultate.
Urmare a măsurilor întreprinse în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de
încălcare a dreptului de proprietate industrială, pe perioada anului 2013 au fost
documentate 136 cazuri de utilizare ilegală a mărcii fară consimţămîntul
titularului de drept, care din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată

generează riscul de confuzie în percepţia consumatorilor. Astfel, au fost ridicate
bunuri şi anume mărfuri industriale, ceasuri de mînă, ochelari de soare, accesorii
pentru telefoane mobile, îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi de dame şi alte accesorii
pe care erau aplicate semne şi mărci internaţionale protejate pe teritoriul Republicii
Moldova în valoare de 1.639.935 lei.
Totodată, la acest compartiment, avînd ca prioritate primordială protejarea
mărcilor autohtone, în rezultatul măsurilor specific de profil a fost stopată
activitatea ilicită a trei agenţi economici antrenaţi în falsificarea şi plasarea pe
piaţă de consum a produselor alimentare şi mărfuri de uz casnic neautentice,
valoarea cărora constituie 1.450.000 lei.
Concomitent, au fost depistate 13 cazuri de încălcare a dreptului de autor şi a
drepturilor conexe manifestate prin comercializarea şi depozitarea operelor şi
fonogramelor fără marcaj de control, inclusiv şi în lipsa contractelor de autor
încheiate cu titularii de drepturi, fiind ridicate în acest sens 1464 discuri în valoare
de 58560 lei , 90 HDD şi altele în valoare totală 586000 lei.
Astfel, în 2013 au fost întocmite 123 procese-verbale cu privire la
contravenţie, fiind achitate amenzi în sumă de 246000 lei şi ridicate bunuri în sumă
totală de 3.675.935 lei.
Tot în această perioadă, au fost instrumentate 5 cauze penale în baza art.
185/2 CP cu un prejudiciu total de circa 1 mln. Lei şi 13 cauze penale conform art.
185/1 Cod penal cu un prejudiciu cauzat titularilor de drepturi de circa 5 mln. lei.
De asemenea, conform Planului de acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova pentru anul 2013, aprobat prin Ordinul MAI nr. 88 din 11
martie 2013, a fost stipulate acţiuni cu privire la organizarea schimbului de
informaţii analitice dintre organele de drept şi alte instituţii referitor la aspectele
amplificării fenomenului criminalităţii împotriva proprietăţii intelectuale,
particularităţile de tactică şi procedură după cum urmează:
La 15-17 aprilie 2013, reprezentanţii Direcţiei au participat în or. Lyon Franţa
la seminarul preparatoriu pentr a doua fază a operaţiunii „Black Poseidon”
organizată de către Secretariatul General al OIPC Interpol. Prin urmare, potrivit
Dispoziţiei nr. 34/33-4 din 14.05.2013, cu privire la desfăşurarea operaţiunii „Black
Poseidon 2013”, în Republica Moldova, în perioada 15.05.2013-15.06.2013 au fost
documentate un şir de persoane şi grupări criminale internaţionale implicate în
comiterea infracţiunilor asupra proprietăţii intelectuale manifestate prin
comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor cu conţinut şi
denumiri identice mărcilor comerciale mondiale / autohtone protejate prin lege.
Totodată, 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) or. Budapesta,
Ungaria, unde au fost familiarizaţi cu aspecte de cercetare şi urmărire penală a
faptelor ce ţin de DPI în SUA, Bulgaria, Serbia cît şi aspecte internaţionale din
domeniul investigaţiilor infracţiunilor cibernetice.
În perioada 18-19 aprilie 2013 angajaţii Direcţiei au participat la seminarul de
instruire privind problemele de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală şi
anti - contrafacere, organizat de Agenţia de Stat pentru proprietatea intelectuală a
Republicii Moldova în colaborare cu Asociaţia anti-contrafacere REACT şi
Compania TURCU&TURCU.

De asemenea, acţiunile realizate pe parcursul anului 2013 în vederea asigurării
drepturilor de proprietate intelectuale sunt reflectate şi prin instruirea continuă a
lucrătorilor organelor de drept ce ţin de depistarea, investigarea, urmărirea penală şi
judecarea infracţiunilor contra proprietăţii intelectuale, precum şi legătura cu alte
categorii de infracţiuni.
La capitolul depistarea, investigarea, urmărirea penală şi judecarea
infracţiunilor contra proprietăţii intelectuale, precum şi legătura cu alte categorii de
infracţiuni au fost desfăşurate în cadrul disciplinei „Tactica şi metodica prevenirii şi
descoperirii infracţiunilor” 4 ore de curs la temele:
Organele cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor
privind protecţia proprietăţii intelectuale (serviciul investigaţia fraudelor-organ
specializat de prevenire şi combaterea infracţiunilor privind proprietatea intelectuală,
alte organe cu atribuţii în domeniul dat).
Activităţi organizatorice privind depistarea şi investigarea fraudelor în
domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (relevarea semnelor infracţiunii şi a
participanţilor la săvîrşirea acestor infracţiuni, reacţionarea subdiviziunilor
specializate şi a organului de urmărire penală referitor la săvîrşirea infracţiunilor din
domeniul proprietăţii intelectuale, documentarea acţiunilor ilicite a persoanelor
implicate în comiterea infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale.)
La disciplina „Protecţia juridică a drepturilor omului” au fost desfăşurate 2 ore
de curs cu următoarele teme:
Consideraţiuni generale cu privire la drepturile de proprietate intelectuală
şi drepturile de autor;
Protecţia juridică a mărcilor şi modelelor industriale.
La disciplina „Managementul în domeniul tehnologiilor informaţionale” au
fost desfăşurate 2 ore de curs cu tematica:
Dreptul de proprietate aferent domeniului tehnologii informaţionale şi
comunicaţiilor;
Aplicaţii informatice utilizate drept instrumente de protecţie a datelor
digitale.
Aceste ore au fost citite, respectiv:
 în cadrul cursului de perfecţionare a ofiţerilor de investigaţii , conform
Dispoziţiei MAI nr.10/913 din 17.05.2013, pentru 19 colaboratori, în perioada
20.05.2013 - 14.06.2013.
 în cadrul cursului de specializare cu tematica de instruire “Activitatea
specială de investigaţii” conform Dispoziţiei MAI nr.34/3-3988 din 23.09.2013,
pentru 19 colaboratori, în perioada 30.09.2013 - 11.10.2013.

 în cadrul cursului de specializare cu tematica “Protecţia juridică a
drepturilor omului”conform Dispoziţiei MAI nr.34/3-4224 din 03.10.2013, pentru 19
colaboratori, în perioada 07.10.2013 - 09.10.2013.
 în cadrul cursului de specializare cu tematica “Infracţiuni
informatice”conform Dispoziţiei MAI nr.34/3-19 din 23.01.2014, pentru 27
colaboratori, în perioada 27.01.2014 - 31.01.2014.
Total au fost instruiţi la acest compartiment în cadrul cursurilor de
perfecţionare/specializare - 84 colaboratori.
Monitorizarea continuă şi analiza complexă a evoluţiei legislaţiei naţionale şi
internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale au permis elaborarea şi ajustarea
curriculum-ului la disciplina Drept Proprietăţii Intelectuale în conformitate cu
ultimele modificări operate în legislaţia naţională în vederea armonizării legislaţiei
din domeniul proprietăţii intelectuale cu acquis-ul comunitar.
O atenţie deosebită s-a acordat activităţilor de promovare a sistemului naţional
de Proprietate Intelectuală, ca prioritate fiind instruirea, pregătirea şi perfecţionarea
cadrelor în domeniu şi dezvoltarea sferei cercetare-dezvoltare cu privire la
importanţa protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
În acest sens pe parcursul anului 2013, a avut loc instruirea continuă a
lucrătorilor organelor de drept ce ţin de depistarea, investigarea, urmărirea penală şi
judecarea infracţiunilor din domeniul dreptului proprietăţii intelectuale, precum şi
legătura cu alte categorii de infracţiuni, au fost organizate un şir de acţiuni,
enumerate în tabelul de mai jos.
Tabel. Instruirea continuă a lucrătorilor organelor de drept ce ţin de
depistarea, investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor contra
drepturilor de proprietate intelectuală
Termene
Nr. Activitatea de
realizare
1. Instruirea permanent
continuă a
studenţilor
2. Prelegere

3. Seminar
de
instruire

Descrierea succintă

În cadrul Academiei MAI „Ştefan cel Mare” pentru
studenţii din cadrul Facultăţii de Drept, a fost
predată
disciplina
”Dreptul
Proprietăţii
Intelectuale”.
11.10.2013 La ora 14.00, an. IV Facultatea Drept taxă, grupele
541;542; Dreptul Proprietăţii Intelectuale „
Conţinutul şi limitele de exercitare a dreptului
subiectiv de autor”. Susţinută de URSU Tatiana.

11.10.2013 Seminar de instruire cu genericul “Medierea în
domeniul proprietăţii intelectuale“ organizat de
către Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) în
cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI), Ministerul Justiţiei Republicii
Moldova şi Institutul Naţional de Justiţie. A

participat asistentul universitar URSU Tatiana.
4. Cursuri de 11.05 –
În conformitate cu Dispoziţia MAI Nr. 18/633 din
instruire
18.05.2013 17.04.13 cu privire la participarea reprezentanţilor
MAI la cursurile de instruire în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală, organizate de
către Academia Internaţională a Organelor de Drept
(ILEA), care au avut loc în or. Budapesta, Ungaria
a participat lectorul universitar VASILIŢA
Vladimir.

De asemenea Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, este participantă la proiectul
organizat de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), prin care
OMPI a lansat un produs informaţional sub forma unui portal web dedicat
profesorilor de proprietate intelectuală „IP Teaching Web Portal”. Persoana
desemnată să reprezinte instituţia dată şi să gestioneze portalul instituţiei în cadrul
proiectului este Racu Valentina, profesor de proprietate intelectuală şi asistent
universitar din cadrul Catedrei „Ştiinţe Juridice”. Participarea la proiectul dat va
permite o colaborare strînsă la nivel internaţional între participanţii la proiect în
privinţa soluţionării celor mai stringente probleme cu care se confruntă profesorii de
proprietate intelectuală, prin crearea unei platforme de comunicare.
Luînd în consideraţie cele menţionate şi reieşind din limitele competenţei
funcţionale, Ministerul Afacerilor Interne, înaintează următoarele propuneri în
vederea prevenirii acestui flagel.
a) revizuirea și ajustarea legislației naționale în domeniul protecţiei intelectuale;
b) organizarea instruirilor, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniu;
c) activităţi de promovare a Sistemului naţional de protecţia intelectuală;
d) preluarea celor mai bune practici de management al protecţiei intelectuale de
către titularii de drepturi de la partenerii străini.

