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Rolul titularilor de drepturi 
în asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate 

intelectuală



Odată cu crearea şi consolidarea sistemului legislativ în domeniu, 
în Republica Moldova s-a constituit şi a evoluat cadrul instituţional
necesar pentru protecţia, respectarea şi apărarea drepturilor de PI.
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Instituţiile statului
• acordă protecţie  

• (AGEPI)
• asigură respectarea drepturilor

• (instanţele judecătoreşti, MAI, Procuratura, Consiliul Concurentei, Serviciul Vamal etc.)

Titularul de drepturi



AGEPI
Legea nr. 114 in 03.07.2014 

AGEPI
Legea nr. 114 in 03.07.2014 

Asigurarea  
protecţiei  

proprietăţii intelectuale

Examinarea 
cererilor din 
domeniul PIşi acordarea 
titlurilor de 
protecţie

Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor, 
de mediere şi arbitraj specializat în domeniul PI



Certificate de înregistrare a mărcilor eliberate
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Marca – unul dintre cele
mai solicitate obiecte de PI din RM
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Departamentele de specialitate 
examinează opoziţiile/ contestaţiile

Comisia de Contestaţii
soluţionează pe cale extrajudiciară litigiile din domeniul PI

Instanţa de judecată
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Statistica depunerii contestaţiilor 
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din 576 hotărâri ale Comisiei de Contestaţii emise total în această perioadă, 44 hotărâri (7,64 %) au fost atacate în instanţa de judecată, dintre care: 
9 hotărâri au fost anulate definitiv şi irevocabil (1,56 % din numărul total al hotărârilor adoptate),
27 de hotărâri menţinute în vigoare de către instanţa de judecată,
în privinţa a 8 hotărâri atacate, procedura de examinare în instanţa de judecată continuă. 8



Proprietatea Intelectuală  -
proprietate privată
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Codul Civil RM
garantează:
inviolabilitatea dreptului de proprietate (art.316)
acordă proprietarului dreptul 
de posesiune, de folosinţă, de dispoziţie  asupra bunului

Codul Civil RM
garantează:
inviolabilitatea dreptului de proprietate (art.316)
acordă proprietarului dreptul 
de posesiune, de folosinţă, de dispoziţie  asupra bunului



Dreptul conferit de marcă

Dreptul exclusiv Dr. de a 
folosi marca(cesiune, licență)

Dr. de a interzice terţilor utilizarea semnului
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Din momentul adoptării deciziei de înregistrare a mărcii și eliberare a 
certificatului de înregistrare a acesteia, titularul este învestit cu anumite drepturi. 



Dreptul exclusiv - art. 9 al Legii nr. 38-XVI privind protecţia mărcilor -
Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze:

a)   un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată; 
b)  un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă; 
c)  un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată cîndaceasta din urmă a dobîndit un renume în Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.”
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Transmiterea drepturilor
Titularul OPI se bucura de privilegiul de a ceda din drepturile sale unei terţe persoane. Astfel, marca, DMI, invenția  pot fi transmise prin:

contract de cesiune
contract de licenţă
contract de franchising
succesiune (testament,
donație) 
executare silita.

Marca poate face obiectul unui gaj.



Titularul mărcii poate interzice

aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje
oferirea produselor/serviciilorspre comercializare sau stocarea lor

importul / exportul produselor
utilizarea semnului pe documentele de afaceri, publicitate
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Prin înregistrarea mărcii la AGEPI titularul poate demara, sub protecţia 
legii, o serie de acţiuni care să-l protejeze de concurenţi. Titularul este în 
drept de a se adresa instanţelor competente şi de a solicita interzicerea 

anumitor  acţiuni ale terţilor:



Acordul TRIPs art. 16

Titularul unei mărci de fabrica sau de comerţ înregistrate
va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terţi acţionând fără consimţământul său să utilizeze în cadrul operaţiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice
sau similare celor pentru care marca de fabrica sau de comerţ
a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera
un risc de confuzie. 
În caz de folosinţă a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumată.
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• Titularului unui drept de proprietate intelectuală este oferită nu doar posibilitatea de aşi proteja şi realiza drepturile sale, dar şi mijloace eficiente şi reale pentru asigurarea respectării drepturilor sale, cu sancţionarea celor ce îi încalcă drepturile.
• Funcţionarea unui sistem eficient de asigurare a drepturilor de PI este asigurată anume prin implicarea titularului, care  un element cheie în acest sistem. 
• Conlucrarea titularului cu autorităţile vamale, poliţia, alte organe abilitate, este necesară pentru a identifica mărfurile ce încalcă drepturile de PI, pentru a iniţia proceduri legale în asigurarea respectării drepturilor sale. 
• În consecinţă, titularii drepturilor de proprietate intelectuală dispun în Republica Moldova de mijloace civile, administrative şi penale de asigurare a drepturilor sale.
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Acţiunile civile - cele mai întâlnite acţiuni de soluţionare a litigiilor din domeniu, având ca bază prevederile art. 42 din TRIPs :
„Membrii vor acorda deţinătorilor de drepturi acces la procedurile judiciare civile destinate sa asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuala acoperite prin prezentul Acord.”
Posibilităţile legale ale titularului de a-şi apăra drepturile sale exclusive asupra unui obiect de proprietate intelectuală sunt prevăzute atît în legile speciale, cît şi în Codul Civil al RM.  
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Apărarea drepturilor
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Apărarea
drepturilor

• titularul mărcii
• orice persoană autorizată (licenţiaţii)
• alte persoane care reprezintă titularul de drepturi



Pentru a acţiona în judecată este foarte important ca fiecare persoană să 
cunoască drepturile, precum şi faptul care acţiuni constituie încălcare a
acestor drepturi.
• La examinarea acestor tipuri de litigii se va ţine cont de:
• limitele drepturilor exclusive ale OPI, 
• apărarea drepturilor asupra cărora se cere, 
• precum şi excepţiile de la drepturile exclusive, 
• epuizarea drepturilor ş.a.
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Competenţa judecătoriilor
Articolul 331 CPC:  

judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate   pricinile civile, dacă legea nu prevede altfel.
Articolul 83 (3) Legea nr. 38/2008

stabilește competența judecătoriei Rîșcani mun. Chişinău în soluționarea litigiilor civile cu privire la mărci, enumerînd totodată tipurile de litigii.
a) dreptul de proprietate asupra unei mărci;b) licenţierea mărcilor;c) acţiunile de apărare a drepturilor asupra mărcii;d) anularea mărcilor;e) acţiunile referitoare la declaraţia de neîncălcare a drepturilor;f) măsurile de asigurare a probelor pînă la intentarea acţiunii; g) măsurile, prevăzute la art.68, de asigurare a acţiunii privind încălcarea drepturilor;h) măsurile ce decurg din examinarea pricinii în fond în judecată;i) examinarea acţiunilor depuse împotriva hotărîrilor Comisiei de contestaţii a AGEPI;j) decăderea din drepturile asupra mărcii;k) constatarea notorietăţii mărcii.



• Datele statistice referitoare la litigiile cu implicarea OPI se împart în 2 categorii: 
• contestaţiile examinate la Comisia de Contestaţii (CC) a AGEPI
• litigiile examinate în instanţele judecătoreşti. 

În ambele cazuri, majoritatea absolută a litigiilor au ca obiect mărcile. Aceasta este o consecință a faptului că ponderea mărcilor în numărul OPI înregistrate este dominantă, dar și a utilizării comerciale intensive a acestora. 
O pondere mult mai redusă au litigiile referitoare la invenţii şi la DMI.

• Datele statistice referitoare la litigiile cu implicarea OPI se împart în 2 categorii: 
• contestaţiile examinate la Comisia de Contestaţii (CC) a AGEPI
• litigiile examinate în instanţele judecătoreşti. 

În ambele cazuri, majoritatea absolută a litigiilor au ca obiect mărcile. Aceasta este o consecință a faptului că ponderea mărcilor în numărul OPI înregistrate este dominantă, dar și a utilizării comerciale intensive a acestora. 
O pondere mult mai redusă au litigiile referitoare la invenţii şi la DMI.
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Hotărâri emise cu referire la litigii din domeniul OPI
2014



Total 
89

9
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Numărul lor acţiunilor de apărare a 
drepturilor, cu implicarea AGEPI, 
rămâne a fi constant.



Măsuri de asigurare 

Măsuri de informare

Măsuri corective

Măsuri de alternativă

Măsuri de publicitate

Despăgubiri
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Mecanisme disponibile 
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Măsuri de asigurare a probelor
pînă la intentarea acțiunii. Cazul ARTA VINULUI.



Măsuri de asigurare a acțiunii. 
JAFFA NATURA.
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Instanţa a admis aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii 
solicitate de reclamant.
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Măsuri de asigurare a acțiunii. 
JAFFA NATURA.



Măsuri de informare

• Instanţa poate cere ca informaţiile privind originea şi reţelele dedistribuţie a produselor care încalcă un drept să fie furnizate decontravenient şi/sau de orice altă persoană care:
– a fost găsită în posesia produselor contrafăcute destinate comercializării; 
– a fost găsită beneficiind, în scop comercial, de servicii cu produse contrafăcute; 
– a fost găsită prestînd, în scop comercial, servicii utilizate în activităţi de contrafacere
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Retragerea definitivă a produselor
din circuitul comercial. Cazul Floris.



Măsuri de publicitate Măsuri de publicitate 

Reclamantul poate solicita:
 difuzarea informaţiei privind hotărîrea 

judecătorească
 afişarea acesteia
 publicarea integrală sau parţială a hotărîrii. 



repararea prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcilor ROŞU DE PURCARI nr. R 11001 şi NEGRU DE PURCARI nr. R 11002. 
Mărcile verbale nr. 11001 „ROŞU DE PURCARI” şi nr. 11002 „NEGRU DE PURCARI” din 2003.06.25 au fost înregistrate pe numele titularului VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere mixtă, MD-4229, Purcari, r-nul Ştefan-Vodă, Republica Moldova, pentru produsul „vinuri” din clasa 33. 30

Cauza civilă
Vinăria Purcari vs Mileştii Mici



Decizia Curții Supreme de Justiție 
• menținută Hotărîrea Curţii de Apel 

Chişinău din 28.12.2011 prin care
a fost admisă acţiunea;

• s-a constatat încălcarea de drepturi;
• repararea prejudiciului prin utilizarea 

ilegală a mărcilor „NEGRU DE 
PURCARI” şi „ROŞU DE PURCARI” 
pentru perioada 01.01.2009 –
12.10.2010, în mărime de 1 300 200 lei;    

• retragerea definitivă din circuitul  
comercial a buteliilor de vin, etichetate 
cu mărcile „NEGRU DE PURCARI” şi 
„ROŞU DE PURCARI”;

• dezetichetarea buteliilor de vin, 
• încetarea oricărui act de promovare 

publicitară a producţiei cu utilizarea 
mărcilor „NEGRU DE PURCARI” şi 
„ROŞU DE PURCARI”;

• de a retrage de pe site-ul oficial al său 
http://www.milestii-mici.md/
a publicităţii privind promovarea 
producţiei vinicole etichetate cu mărcile 
„NEGRU DE PURCARI” şi „ROŞU DE 
PURCARI”;

• publicarea textului integral a hotărîrii
instanţei de judecată pe site-ul său 
oficial – http://www.milestii-mici.md/

• cheltuieli de judecată în sumă 
33 814,11 lei.



SA “Floarea Soarelui”
cerere de chemare în judecată 

,,ADM-Reparaţie” SRL 
cu privire la constatarea
încălcării drepturilor în 

privinţa mărcii comerciale

• constatarea încălcării drepturilor sale  
în privința mărcilor comerciale 
”FLOAREA SOARELUI” și ”FLORIS”;

• impunerea interdicției în sarcina 
pîrîtului să nu utilizeze, în nici o 
formă, mărcile comerciale;

• obligarea pîrîtului să retragă din 
contul propriu toate produsele pe 
care este aplicat semnul ”FLOAREA 
SOARELUI” și toate produsele care 
imită forma grafică a semnului 
”FLORIS”;

• obligarea de a plăti cheltuielile de 
judecată. 
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Floarea Soarelui S.A. a solicitat:

Cazul FLORIS, Floarea Soarelui 



Motivarea cererii de chemare în judecată:
 SA ,,Floarea Soarelui” este cel mai 

mare producător de uleiuri din RMdeţinând o cotă-parte de 80% ,desfăşoară activitatea din 1992.
 este deţinătorul mărcilor comerciale: ,,Floarea Soarelui”, ,,Aroma Soarelui”, ,,Roua Soarelui”, ,,Floris”, ,,Aurum 999,9”, acesteafiind înregistrate pentru clasa 29 conform CIPS.

 Marca comercială ,,Floarea Soarelui” nr. 10683 se bucură de protecţie începând cu 30 aprilie 2003, iar marca ,,Floris” nr. 24100 a fost recunoscută ca fiind notorie începând cu 01 ianuarie 2009.
 SA ,,Floarea Soarelui” a aflat că pîrîtul utilizează combinaţia "FLOAREA SOARELUI" în cadrul unei etichete care reprezintă o

imitare a etichetei "FLORIS" pentru producerea uleiurilor.
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Instanţa a stabilit
 pe tarabele din "Piaţa Centrală" 
mun. Chişinău este realizat ulei de
floarea soarelui cu denumirea 
"FLOAREA SOARELUI", care-i 
Aparţine pîrîtului.
 SA "Floarea Soarelui" deţine drepturi 

exclusive asupra mărcilor respective 
şi este unica în drept să aplice 
combinaţia "FLOAREA SOARELUI" 
cît şi să utilizeze aspectul grafic al 
etichetei "FLORIS".

 Pîrîtul utilizează combinaţia 
"FLOAREA SOARELUI" în cadrul 
unei etichete care reprezintă o 
imitare a etichetei "FLORIS" pentru 
producerea uleiurilor

• Conform art. 9 alin. (2) al Legii 
38, în aplicarea alin.(l), titularul 
mărcii poate cere să fie 
interzise următoarele acţiuni 
ale terţilor:

a) aplicarea semnului pe 
produse sau pe ambalaje,
precum şi utilizarea lui în
calitate de ambalaj, în cazul 
mărcilor tridimensionale;

b)  oferirea produselor spre 
comercializare sau 
comercializarea ori stocarea 
lor în aceste scopuri sau, după 
caz, oferirea ori prestarea 
serviciilor sub acest semn;
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Cazul FLORIS, Floarea Soarelui 



 Potrivit art. 69 alin. (1) al Legii 38, în cazul cînd s-a constatat încălcarea drepturilor, instanţa de judecată poate ordona, la cererea reclamantului, luarea demăsuri cu privire la produsele cu care s-a încălcat dreptul asupra unei mărci şi, în cazurile corespunzătoare, cu privire la materialele şi instrumentele care au servit la crearea şi fabricarea acestor produse.

Acţiunea a fost admisă.
 Se constată faptul încălcării de către SRL "ADM-Reparaţie" a drepturilor SA "Floarea Soarelui" în privinţa mărcilor comerciale "FLOAREA SOARELUI" şi FLORlS.
 Se interzice SRL "ADM-Reparaţie" să mai utilizeze, sub orice formă, mărcile comerciale "FLOAREA SOARELUI" şi "FLORlS";
 Se obligă SRL "ADM-Reparaţie" să retragă din cont propriu toate produsele sale, pe care este aplicat semnul "FLOAREA SOARELUI" şi toate produsele care imită forma grafică a semnului "FLORlS".
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Cazul FLORIS, Floarea Soarelui 



EURO ALCO SRL către Vinăria din Vale & Co 
încălcarea dreptului asupra mărcii 
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Într-un alt litigiu, prin Hotărârea Curţii de Apel Chișinău
acţiunea a fost admisă parţial.

Prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie s-a constatat că
Compania Vinăria din Vale & Co S.A. a încălcat dreptul exclusiv
asupra mărcii 777 ce aparţine Companiei Euro-Alco S.R.L.

astfel fiind dispusă încasarea din contul pîrîtului a sumei
royalty în mărime de 96 161,8 Euro.



Vă mulţumesc pentru atenţie.
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