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I. CERERI (SESIZĂRI) 
Numărul cererilor 
Cereri depuse de solicitanţi naţionali persoane fizice 8 

persoane juridice 14 
Cereri depuse de solicitanţi străini persoane fizice 0 

persoane juridice 0 
Cereri depuse de titularii de drepturi 10 
Cereri depuse de reprezentanţii titularilor de drepturi 4 
Cereri depuse pentru protecţia mărcilor pentru următoarele categorii de produse: 22 
Parfumuri şi cosmetice 5 
Îmbrăcăminte şi încălţăminte 4 
Ceasuri 1 
Genţi, portmoneie, curele, alte accesorii din piele 2 
Produse igienice de uz casnic (detergenţi, loţiuni pentru curaţare, etc.) 2 
Băuturi alcoolice 2 
Băuturi nealcoolice 0 
Țigări şi produse de tutungerie 0 
Medicamente 0 
Produse alimentare 0 
Piese pentru automobile 2 
Produse electrocasnice 0 
Altele 4 
Cereri depuse pentru protecţia indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine  0 
Cereri depuse pentru protecţia desenelor şi modelelor industriale  2 
Cereri depuse pentru protecţia invenţiilor 0 
Cereri depuse pentru protecţia obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe 20 
 

II. PROCEDURA DE CONTROL 
Numărul controalelor efectuate  98 
Controale efectuate, utilizând procedura ex officio 76 
Controale efectuate, utilizând procedura în baza cererii depuse 22 
Controale efectuate de către Inspectoratele Teritoriale de Poliţie: 
Anenii Noi 1 Basarabeasca 2 Briceni 3 Cahul 7 
Cantemir 2 Călăraşi 3 Căuşeni 2 Ceadîr-Lunga 0 
Cimişlia 1 Comrat 0 Criuleni 2 Donduşeni 2 
Drochia 2 Dubăsari 2 Edineţ 3 Făleşti 2 
Floreşti 2 Glodeni 2 Hînceşti 4 Ialoveni 1 
Leova 2 Nisporeni 1 Ocniţa 3 Orhei 1 
Rezina 2 Rîşcani 2 Sîngerei 3 Soroca 3 
Străşeni 2 Şoldăneşti 2 Ştefan-Vodă 2 Taraclia 0 
Teleneşti 2 Ungheni 3 Vulcăneşti 0 Bălţi 10 
Sect. Botanica - Sect. Buiucani - Sect. Centru - Sect. Ciocana - 
Sect. Rîşcani - DP Chişinău 15 UTA Găgăuzia 2   
 



III. ACTUL DE CONSTATARE 
Numărul proceselor-verbale de constatare  
Procese-verbale întocmite pe numele 
persoanelor naţionale 

persoane fizice 60 
persoane juridice 20 

Procese-verbale întocmite pe numele 
persoanelor străine 

persoane fizice 0 
persoane juridice 0 

Numărul proceselor-verbale referitoare la mărci 60 
Parfumuri şi cosmetice de uz personal 16 
Îmbrăcăminte şi încălţăminte 21 
Ceasuri 3 
Genţi, portmoneie, curele, alte accesorii din piele 4 
Produse igienice de uz casnic (detergenţi, loţiuni pentru curaţare, etc.) 8 
Băuturi alcoolice 2 
Băuturi nealcoolice  
Ţigări şi produse de tutungerie - 
Medicamente  
Produse alimentare  
Piese pentru automobile 3 
Produse electrocasnice 3 
Altele  

Numărul proceselor-verbale referitoare la indicaţii geografice şi denumiri de origine  
Numărul proceselor-verbale referitoare la desene şi mode industriale 2 
Numărul proceselor-verbale referitoare la invenţii 2 
Numărul proceselor-verbale referitoare la obiectele dreptului de autor şi conexe  14 

 
IV. PROCEDURA DE RIDICARE A PRODUSELOR 

Numărul proceselor-verbale de ridicare 80 
Cantitatea/greutatea totală a produselor ridicate (bucăţi/kilograme)   
Denumirea produsului  
ridicat 

Numărul 
de cazuri 

% 
 

Cantitatea/ 
greutatea 

% 
 

Valoarea 
produselor (lei) 

% 
 

Exemplu:  
Alcool 
Parfumuri, cosmetică de uz 
personal 
îmbrăcăminte şi încălţăminte 
ceasuri, genţi, ş.a. 

 
 

  
 

   

Ţara de provenienţă a 
produsului ridicat 

Numărul 
de cazuri 

% 
 

Cantitatea/ 
greutatea 

% 
 

Valoarea 
produselor 

% 
 

China, Ucraina       
 

V. DOSARE ÎNREGISTRATE 
Numărul dosarelor contravenţionale  Dosare 

înregistrate 
Valoarea  
amenzii 

Muncă 
neremunerată1  

Articolul 96  14 55200  
Articolul 97  60 37000  
Articolul 971     
Articolul 972     
Articolul 98     
Articolul 99  2 1350  
Articolul 100     
Articolul 101   -  
Articolul 102     
Articolul 103  2 2400  
Articolul 283 2 2400  

                                                             
 



Numărul 
dosarelor 
penale 

Dosare 
înregistrat
e 

Dosare 
trimise 
procurorului 

Dosare  
încetate2  

Dosare 
clasate3 
 

Dosare remise 
în instanţa de 
judecată 

Prejudicial 
cauzat titularilor 
de drepturi 

Articolul 1851  1 1  1   
Articolul 1852  5 3 1 2   
Articolul 1853        
Articolul 2462  1      
Procedura de distrugere  
Denumirea produsului  
distrus 

Numărul 
de cazuri 

% 
 

Cantitatea/ 
greutatea 

% 
 

Valoarea 
produselor 

% 
 

Pantaloni scurţi, maiouri 0      
 

Inspectoratul Național de Investigații din cadrul Inspectoratului General al Poliției, urmare 
a indicației Guvernului Republicii Moldova, nr.02-02-4098-EP din 22.05.2018, privind 
combaterea fenomenului contrafacerii, în perioada 22.05.2018 – 25.10.2018, a întreprins pe întreg 
teritoriu al Republicii Moldova, acțiuni de rigoare în vederea neadmiterii comercializării 
mărfurilor contrafăcute, folosirii ilicite a mărfii sau denumirii de origine a produselor, precum și 
depistării/investigării cazurilor de încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială. 

Urmare măsurilor întreprinse în perioada indicată, au fost inițiate 161 proceduri 
contravenționale, privind comercializarea de către persoane fizice și juridice a mărfurilor 
contrafăcute și folosirii ilicite a denumirii de origine.  

În cadrul documentării cazurilor de comercializare, de către persoane fizice și juridice a 
mărfurilor contrafăcute și folosirii ilicite a denumirii de origine, a fost ridicată marfă în valoare 
totală de peste 1 300 000 lei. Din 161 proceduri contravenționale inițiate, 101 proceduri 
contravenționale au fost expediate conform competenței pentru emiterea deciziei către Agenția 
pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții, iar 60 proceduri contravenționale, 
conform aceleiași competențe, către instanța de judecată.  

În contextul implementării „Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale 
în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020”, în sarcina organelor de investigare a 
fraudelor economice au fost trasate sarcini ca și în continuare să fie întreprinse acțiunile de rigoare 
în vederea neadmiterii comercializării mărfurilor contrafăcute, folosirii ilicite a mărfii sau 
denumirii de origine a produselor, depistării cazurilor de încălcare a dreptului asupra obiectelor de 
proprietate industrială.  

 

 

                                                             
 
 


