MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL VAMAL
MD-2001, mun. Chişinău, str. Columna, 30,
tel./fax: (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md
Nr.________________din ________2014
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a RM
mun. Chişinău, str. A. Doga 24/1
Reieşind din prevederile pct. 9 al Anexei nr. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 489
din 29.03.2008, cu privire la Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală
(CNPI), Vă remitem informaţia solicitată pentru utilizare la şedinţă CNPI ce va avea
loc la data de 04.03.2014, ora 14.00, în incinta AGEPI.
Activitatea Serviciului Vamal în acest domeniu este orientată spre asigurarea
aplicării eficiente a măsurilor de protecţie la frontieră în scopul protejării pieţei interne
de importul mărfurilor contrafăcute şi operelor-pirat, comercializarea cărora cauzează
prejudicii titularilor de drepturi generează acte de concurenţa neloială, reprezintă un
pericol pentru securitatea economică a ţării şi sănătatea consumatorului autohton.
Este de menţionat faptul că competenţa organului vamal de aplicare de măsuri la
frontieră în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale se aplică mărfurilor pasibile de
a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care:
a) sînt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
b) sînt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal
definitiv sau suspensiv;
c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii;
d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sînt descoperite de
organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale;
e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea
statului.
Nu se aplică măsuri mărfurilor care sînt obiect al dreptului de proprietate
intelectuală protejat şi care au fost fabricate cu consimţămîntul titularului de drept, dar
se afla fără consimţămîntul acestuia în una din situaţiile sus menţionate.
Nu se aplică măsuri bunurilor destinate uzului personal, deplasate 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:

A. Iniţierea procedurii – prin depunerea la Serviciul Vamal, de către titularul de
drepturi, a cererii de intervenţie vamală şi examinarea acesteia. – (conform
prevederilor art. 3021 Cod Vamal al Republicii Moldova)
B. Acceptarea cererii de intervenţie vamală şi stabilirea perioadei de intervenţie. –
(conform prevederilor art. 303 Cod Vamal al Republicii Moldova)
În baza cererilor de intervenţie vamală acceptate, Serviciul Vamal emite Dispoziţie
cu privire la intervenţia vamală în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale şi
gestionează ”Registrul obiectelor de proprietate intelectuală”. Registrul obiectelor
de proprietate intelectuală cărora li se aplică protecţie la frontieră poate fi consultat
pe pagina web a Serviciului Vamal www.customs.gov,md.
C. Aplicarea măsurilor prealabile depunerii cererii de intervenţie (procedura exofficio – 3 zile lucrătoare) prin reţinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere
drepturilor de proprietate intelectuală, şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire cu
notificarea titularului de drept şi declarantul/destinatarul mărfurilor în vederea
stabilirii caracterului contrafăcut al mărfurilor. Aceste măsuri pot fi aplicate şi la
iniţiativa organului vamal, dacă sunt temeiuri suficiente de a condidera că aceste
mărfuri aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. În cazul în care
titularul de drepturi nu depune cerere de intervenţie în termenul stabilit, organul
vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia
îndeplinirii celorlalte prevederi legale. – (conform prevederilor art. 302 Cod Vamal
al Republicii Moldova)
D. Aplicarea măsurilor de protecţie (procedură în baza cererii de intervenţie –
10 zile lucrătoare) prin reţinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere
drepturilor de proprietate intelectuală, şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire cu
notificarea titularului 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 condidera că aceste
mărfuri aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. În cazul în care
titularul de drepturi nu acţionează în judecată în termenul stabilit, organul vamal
dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia
îndeplinirii celorlalte prevederi legale. – (conform prevederilor art. 304 Cod Vamal
al Republicii Moldova)
E. Aplicarea de măsuri asupra mărfurilor în privinţa cărora s-a dovedit că aduc
atingere unui drept de proprietate intelectuală (conform prevederilor art. 305 Cod
Vamal al Republicii Moldova):
 distrugere;
 predarea cu titlu gratuit unor instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei
sociale, unor asociaţii obşteşti ori fundaţii cu caracter umanitar, unor asociaţii
ori cluburi sportive, instituţii de învăţămînt 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 sînt mărfuri apte
pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de a nu fi
comercializate.
Mecanismul de intervenţie de către organele vamale:

La data de 31 decembrie 2013 în registrul OPI cărora le se aplică protecţia
proprietăţii intelectuale la frontieră au fost înregistrată 497 de OPI, astfel s-a
înregistrat o creştere cu 13% faţă de aceiaşi perioada a anului 2012:

Pe parcursul anului 2013 s-au înregistrat 81 de reţineri de mărfuri susceptibile a
fi contrafăcute.
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Din numărul total de reţineri efectuate pe parcursul anului 2013 58% au fost
efectuate în baza art. 304 Cod Vamal al RM (în baza cererii de intervenţie a SV), 21%
au fost efectuate în baza art. 302 Cod Vamal al RM şi 21% au fost efectuate în cumul
în baza art. 302 şi 304 Cod Vamal al RM. Astfel din cele 81 de reţineri efectuate de
către Organul Vamal, în urma notificărilor efectuate către titularii de drept au fost
confirmate mai multe cazuri de produse contrafăcute, de ex.: portmonee Chanel,
Salvadore Ferragamo, telefoane mobile APPLE, Nokia, Samsung, îmbrăcăminte şi
accesorii Chanel, Prada, Gucci, Adidas, Nike, Puma, lame pentru ras Gillete, semne
pentru automobile de marca Mercedes-Benz, BMW etc.
Ca urmare a eforturilor depuse, la data de 24.01.2013 a fost lansat Muzeul de
mărfuri contrafăcute reţinute de către Serviciul Vamal în incinta Centrului de
instruire a colaboratorilor vamali, mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6.
Muzeul de mărfuri contrafăcute are drept scop consolidarea capacităţilor în
domeniul protecţiei drepturilor proprietate intelectuală la frontieră, elucidarea
fenomenului de contrafacere, sensibilizarea publicului larg asupra pericolului în
consumul mărfurilor contrafăcute, îmbunătăţirea colaborării cu titularii de drept
precum şi utilizarea mostrelor în cadrul activităţilor de instruire a colaboratorilor
vamali, în vederea majorării rezultatelor depistării cazurilor cu mărfuri contrafăcute,
prin aplicarea celor mai avansate practici internaţionale în domeniu.
Ţinem să menţionă faptul că, una dintre priorităţile Serviciului Vamal, în
consolidarea capacităţilor în domeniul protecţiei drepturilor proprietate intelectuală la
frontieră este instruirea continuă a colaboratorilor vamali. Astfel pe parcursul anului
2013, au fost organizate cursuri de instruire atît la nivel naţional cît şi la nivel
internaţional. În comun cu AGEPI şi EUBAM, la nivel naţional au fost instruiţi 215
colaboratori vamali, la nivel internaţional – 9 colaboratori vamali.
Pe parcursul anului 2013 Secţia PPI a avut ca prerogativă modificarea şi
ajustarea legislaţiei în domeniul PPI cu legislaţia Uniunii Europene. În acest sens a fost
propuse modificări ale Codului Vamal al RM şi au fost introduse noi termeni de

operare care se regăsesc 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 către autorităţile vamale şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului.
La momentul actual Serviciul Vamal al RM lucrează asupra elaborării
Regulamentului privind intervenţia organelor vamale împotriva mărfurilor suspectate
de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile
care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate
intelectuală.
În domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale Serviciul Vamal este un partener
activ cu autorităţile de stat, titulari de drept şi totodată cu organizaţiile internaţionale,
participînd la diferite grupuri de lucru, mese rotunde, întruniri.
Din cele menţionate mai sus putem concluziona că activitatea SV în domeniul PI
a fost îmbunătăţită, cifrele vorbesc de la sine, dar din păcate totuşi rămîne de a
ameliora pe de o parte activitatea în domeniul consolidării cooperării cu titularii de
drept din domeniul farmaceuticii (practica ne-a demonstrat că este foarte complicat de
a aplica procedura ex oficiu, reieşind din cazul reţinerii de viagra) şi a medicinii, a
produselor pentru copii, a cosmeticii şi a industriei auto, pe de altă parte de a continua
în viitorul apropiat instruirea colaboratorilor SV în domeniul PI.
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