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I INTRODUCERE

Proprietatea Intelectual

Potrivit Na iunilor Unite, infrac iunea săvâr ită în dome-

niul proprietă ii intelectuale (PI) este o activitate crimina-

lă transna ională, gestionată de acelea i organiza ii cri-

minale implicate în alte infrac iuni grave, inclusiv trafi cul 

de stupefi ante, trafi cul de arme, trafi cul de persoane, co-

rup ia i spălarea banilor.1 Dar ce înseamnă de fapt PI?

PI include crea ii ale min ii, cum 

ar fi : inven ii, opere literare, lu-

crări artistice, simboluri, nume, 

imagini i desene sau modele 

industriale folosite în comer .2

Drepturile de proprietate inte-

lectuală (DPI) recompensează 

creativitatea i încurajează inova ia, inclusiv descope-

rirea a noi medicamente. Dacă drepturile de proprietate 

intelectuală nu sunt protejate, creatorii vor fi  lipsi i de 

motiva ie, iar societatea nu va avansa. 

1 Contrafacerea. Un proces răspândit la nivel global. O amenin a-
re la nivel global (Counterfeiting. A global Spread. A Global Thre-
at). UNICRI, 2011, pagina 108.

2 Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale – Ce este Pro-
prietatea Intelectuală? www.wipo.int
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Există multe tipuri de PI, dar ofi erii vamali vor întâlni cel 

mai frecvent mărci, desene/modele industriale i drep-

turi de autor: 

1. Mărcile sunt semne, inclusiv cuvinte i sigle, care 

identifi că mărcile i permit consumatorilor să dis-

tingă bunurile i serviciile de pe pia ă. Exemple 

de mărci comerciale sunt cuvintele „Coca Cola” i 

„Nike”;  

2. Desenele i modelele industriale protejează aspec-

tul unui produs sau al unui logo. Acestea includ for-

mele autovehiculelor sau aspectul unui articol de 

modă;

3. Dreptul de autor protejează operele de crea ie pre-

cum romanele, piesele de teatru, fi lmele, muzica, 

software-urile i picturile.

Mărcile, desenele/modelele industriale i drepturile de 

autor pot fi  aplicate împreună pentru a se asigura pro-

tec ia, de exemplu: 

A) O marcă protejează numele i simbolul unui au-

tovehicul;  

B) Un desen/model industrial înregistrat protejea-

ză forma i aspectul vizual al autovehiculului; i

C) Dreptul de autor protejează manualul pentru 

proprietarul autovehiculului sau chiar imagini 

ale acestuia.  
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Infrac iunile din domeniul Propriet ii Intelectuale – 

Actele de Contrafacere i Piraterie

Încălcarea unui DPI poate reprezenta o infrac iune pe-

riculoas . 

Proliferarea încălcărilor drepturilor de proprietate in-

telectuală reprezintă o amenin are tot mai mare pen-

tru dezvoltarea durabilă a economiei la nivel mondial. 

Consecin ele unor astfel de încălcări includ: (1) privarea 

întreprinderii i angaja ilor acesteia de venituri; (2) des-

curajarea inova iei i creativită ii; (3) amenin area să-

nătă ii i siguran ei consumatorilor; (4) asigurarea unei 

surse facile de venit pentru crima organizată i (5) pier-

derea veniturilor ob inute din fi scalitate.

Contrafacerea i pirateria sunt 

infrac iuni din domeniul PI care 

includ utilizarea neautorizată a 

mărcilor, a designului, a indica-

iilor geografi ce i, respectiv, a 

drepturilor de autor. 

Crima organizată combină adesea actele de contrafa-

cere i piraterie cu contrabanda. Traseele comerciale 

dezvoltate pentru contrabanda cu droguri i arme au 

oferit infrastructura existentă pentru comer ul cu pro-

duse contrafăcute i piratate. Într-adevăr, rentabilitatea 

produselor contrafăcute/piratate este mai mare decât 

cea a drogurilor i a armelor, dacă luăm în calcul profi -

tul/marjele.
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Impactul înc lc rii DPI asupra Societ ii 

Perspectiva Economică

Un studiu realizat de Ofi ciul Uniunii Europene pentru 

Proprietate Intelectuală (OUEPI) i Organiza ia pentru 

Cooperare i Dezvoltare Economică (OCDE) din 2016 

a prezentat o estimare conform căreia comer ul inter-

na ional cu produse contrafăcute i piratate a atins o 

valoare de până la 461 miliarde USD pe an. Cu toate 

acestea, această estimare nu include produsele realiza-

te i consumate pe pia a internă sau bunurile nedigitale 

cu con inut digital. În cazul în care s-ar include i tipuri 

de produse, studiul OUEPI i al OCDE men ionează că 

estimarea referitoare la comer ul interna ional cu pro-

duse contrafăcute i piratate s-ar modifi ca, iar valoarea 

ar cre te cu mai multe sute de miliarde peste cei 461 de 

miliarde de USD estima i anterior.3

Studiul realizat de OUEPI i al OCDE subliniază măsu-

ra în care fi nan area acordată Guvernelor i activită ilor 

comerciale legitime înregistrează pierderi din cauza co-

mer ului cu produse contrafăcute i piratate. Finan ările 

ar putea fi  utilizate pentru a cre te nivelul de dezvoltare 

al societă ii (de exemplu, a construi coli, spitale etc.) i 

a crea locuri de muncă.

3 Comerţul cu Bunuri Contrafăcute şi Piratate – Cartografi erea 
Efectului Economic (Trade in Counterfeit and Pirated Goods – 
Mapping the Economic E ect), OUEPI şi OCDE, 2016.
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Sănătate şi Siguranţă

Studiul elaborat de OUEPI i 

OCDE a eviden iat, de aseme-

nea, că activită ile de contrafa-

cere nu se limitează la obiec-

te de lux, cum ar fi  ceasurile i 

crea iile designerilor, ci s-a extins i asupra produselor 

farmaceutice, alimentelor, băuturilor, echipamentelor 

medicale, articolelor de îngrijire personală, jucăriilor i 

echipamentelor de siguran ă.

Interpolul men ionează: „Contrafacerea mărcilor i pi-

ratarea drepturilor de autor reprezintă infrac iuni gra-

ve în domeniul proprietă i intelectuale care fraudează 

consumatorii, amenin ă sănătatea i siguran a aces-

tora, produc costuri de miliarde de dolari pentru so-

cietate, traduse în venituri guvernamentale, investi ii 

străine sau profi turi pierdute i reprezintă o încălcare 

a drepturilor proprietarilor de mărci i drepturilor de 

autor. Produsele de imita ie reprezintă o amenin are 

semnifi cativă la adresa siguran ei consumatorilor din 

întreaga lume. Clien ii încrezători î i pun sănătatea 

i chiar via a în pericol de fi ecare dată când folosesc 

produse, băuturi alcoolice sau produse alimentare 

contrafăcute sau călătoresc în automobile i avioa-

ne între inute cu piese contrafăcute sub standardele 

omologate.”4 

4 Colegiul Internaţional al Ofi ţerilor de Investigaţii ale Infracţiuni-
lor din domeniul Proprietăţii Intelectuale, Interpol, 2016.
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În acela i timp, Organiza ia 

Mondială a Sănătă ii (OMS) afi r-

mă că medicamentele i alte 

produse de sănătate „contrafă-

cute” pot avea efecte nocive asupra sănătă ii pacien i-

lor, inclusiv moartea în cele mai grave dintre scenarii”.5

Crima Organizată

Biroul ONU pentru Droguri i Criminalitate (UNODC) a 

estimat că pia a mondială a drogurilor ilicite va depă-

i 320 miliarde USD.6 Această valoare este mai mică 

decât cea estimată de către OUEPI i OCDE pentru 

comer ul interna ional contrafăcut i piratat, aceasta 

atingând aproximativ 461 miliarde de USD, devenind 

astfel evidentă atrac ia exercitată de contrafacere i pi-

raterie asupra fenomenului infrac ional organizat, mai 

ales atunci când se analizează din perspectivă compa-

rativă resursele alocate de către Guvernele i organe-

le de aplicare a prevederilor legale pentru combaterea 

comer ului ilegal cu droguri, pe de o parte, i resursele 

alocate comer ului cu produse contrafăcute i piratate, 

pe de altă parte.

Potrivit Interpol, „crima organizată de la nivel transna-

ional generează sute de miliarde de dolari anual din 

produc ia i distribu ia de produse false, în parte dato-

5 Echipa pentru combaterea contrafacerii produselor medicale la 
nivel internaţional, 2015

6 Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate, Raport Anual, 2015.
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rită nivelului relativ scăzut al riscului i 

nivelului relativ ridicat al profi tului. Exis-

tă o nevoie tot mai mare de facilitare i 

coordonare a eforturilor interna ionale 

ale poli iei de a combate acest tip de in-

frac iune, care se săvâr e te dincolo de 

frontierele interna ionale i are conse-

cin e foarte grave pentru consumatori”.
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Strategia Na ional  în domeniul 

Propriet ii Intelectuale

Republica Moldova a adoptat o Strategie na ională în 

domeniul proprietă ii intelectuale care acoperă perioa-

da cuprinsă între anii 2012 i 2020 (Hotărârea Guver-

nului nr. 880 din 22.11.2012). Obiectivul principal 4.3 al 

Strategiei Na ionale se referă la cre terea capacită ii 

institu iilor guvernamentale, inclusiv a Serviciului Va-

mal, de a aplica DPI.

Institu iile Guvernamentale

În Republica Moldova, combaterea contrafacerii i pi-

rateriei necesită în mod efi cient un efort coordonat din 

partea mai multor institu ii, inclusiv:

� Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI);

� Serviciul Vamal;

� Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i Su-

pravegherea Pie ei;

� Inspectoratul General al Poli iei;

II SISTEMUL PROPRIET II 

INTELECTUALE
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� Procuratura Generală.

Datele de contact pentru fi ecare dintre aceste institu ii 

pot fi  regăsite în Sec iunea VIII.

Cooperarea

Republica Moldova a înfi in at un organism dedicat, pre-

zidat de viceprim-ministru, pentru a facilita cooperarea 

între institu iile responsabile de DPI, inclusiv pentru a 

combate contrafacerea i pirateria, denumită Comisia 

Na ională pentru PI. Secretariatul Comisiei Na ionale 

pentru PI se afl ă în cadrul AGEPI (datele de contact se 

regăsesc în Sec iunea VIII).

Există, de asemenea, un Observator împotri-

va contrafacerii i pirateriei, care include re-

prezentan i ai AGEPI, ai Serviciului Vamal, ai 

Inspectoratului General al Poli iei i Procura-

turii Generale. Din nou, Secretariatul Obser-

vatorului se afl ă în cadrul AGEPI (datele de 

contact se regăsesc în Sec iunea VIII).

Este, de asemenea, relevant faptul că următoarele or-

ganiza ii interna ionale au unită i IP dedicate care ar 

putea contribui la consolidarea capacită ilor i investi-

ga iile realizate la nivel transfrontalier:

� Europol;

� Interpol;
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� Comisia Europeană (Director General Impozita-

re i Uniune Vamală);

� Organiza ia Mondială a Vămilor 

(OMV);

� Observatorul European al Încăl-

cărilor Drepturilor de Proprietate 

Intelectuală.

Datele de contact pentru fi ecare dintre aceste institu ii 

pot fi  regăsite de asemenea în Sec iunea VIII.
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Legisla ia în domeniul Propriet ii Intelectuale

Republica Moldova are mai multe legi dedicate protec-

iei drepturilor de proprietate intelectuală. Acestea in-

clud Legea privind protec ia mărcilor i Legea privind 

drepturile de autor i drepturile conexe care pot fi  găsite 

pe site-ul AGEPI (www.agepi.gov.md). Există, de aseme-

nea, infrac iuni comise împotriva drepturilor de propri-

etate intelectuală enumerate în Codul penal (articolele 

1851, 1852 i 2462). În plus, DPI în contextul reglemen-

tărilor vamale este reglementată prin următoarele acte 

normative:

� Codul Vamal al Republicii Moldova, Legea Re-

publicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000 

(Art. 1, Capitolul XII);

� Hotărârea de Guvern nr. 915 din 26 iulie 2016 

pentru aprobarea Regulamentului privind asigu-

rarea respectării drepturilor de proprietate inte-

lectuală de către organele vamale.

Legisla ia nu se aplică în cazul mărfurilor fabricate cu 

consim ământul titularului de drepturi sau bunurilor 

destinate uzului personal care sunt transportate peste 

frontiera vamală de persoane fi zice.

III LEGISLA IA
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Jurisdic ia PI

“Asigurarea respectării” unui DPI garantează respecta-

rea acestuia prin ini ierea procedurilor judiciare (civile, 

penale sau contraven ionale) sau chiar la alte niveluri 

(de exemplu, de către organele vamale), pornind de la 

principiul că DPI îi permite proprietarului să împiedice 

ter ii să producă, să utilizeze, să promoveze sau să im-

porte inven ia, marca, activitatea protejată prin dreptu-

rile de autor etc.

Legisla ia na ională privind protec ia drepturilor de pro-

prietate intelectuală se aplică mărfurilor contrafăcute i 

operelor piratate care:

� sunt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal 

al Republicii Moldova;

� sunt declarate în fa a organelor vamale în sco-

pul plasării acestora sub regim vamal defi nitiv 

sau suspensiv;

� se afl ă sub supraveghere vamală în orice altă si-

tua ie;

� nu au fost declarate la intrarea sau la ie irea de 

pe teritoriul respectiv i sunt descoperite de că-

tre organele vamale în timpul controalelor;

� au devenit proprietă i ale statului prin confi sca-

re sau pentru că s-a renun at la ele în favoarea 

statului. 
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Introducere

Serviciul Vamal nu dispune de resursele necesare pen-

tru inspectarea fi ecărui transport sau pachet care tra-

versează frontiera Republicii Moldova. În consecin ă, 

ofi erii vamali trebuie să ia în considerare următorii in-

dicatori de risc atunci când încearcă să identifi ce expe-

di iile sau ambalajele care con in mărfuri care ar putea 

să încalce drepturile de proprietate intelectuală:

Recunoa terea bazat  pe Documente

� Descrierea mărfurilor – sunt mărfuri cu risc ridi-

cat implicate?

� Descriere evazivă a mărfurilor?

� ara de origine este cunoscută ca fi ind o sursă 

de mărfuri contrafăcute sau piratate?

� ara de destina ie are o reputa ie din perspectiva 

solicitărilor de mărfuri contrafăcute sau piratate?

� Care este natura i calitatea documenta iei?

� Cine sunt expeditorul i importatorul/destinata-

rul? De in ace tia licen ă?

IV ANALIZA RISCURILOR
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� Loca ia produc iei.

� Itinerariul mărfurilor i mijloacelor de transport.

� Valoarea declarată a mărfurilor.

� Dimensiunea transportului.

� Termenul de vânzare/livrare.

� Contractul de închiriere a containerului.

Recunoa terea bazat  pe ambalaje

� Aspectul ambalajului.

Ambalajul mărfurilor care încalcă DPI este de multe 

ori de calitate proastă i nu indică adresa producă-

torului, respectiv a importatorului. În plus, numero i 

titulari de drepturi men ionează pe ambalaje denu-

mirea programelor, numerele de control i/sau alte 

măsuri de securitate. Acestea vă pot ajuta să în ele-

ge i dacă produsul este original sau nu.

Recunoa terea bazat  pe m rfuri

� Calitatea mărfurilor.

Calitatea mărfurilor care încalcă DPI este adesea de 

un nivel inferior, comparativ cu cea a produselor ori-

ginale.
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� Etichetele i marcajele de pe mărfuri.

La prima vedere, un produs care încalcă DPI poate 

fi  identic cu cel original. Cu toate acestea, la o ana-

liză mai atentă, este posibil să identifi ca i unele di-

feren e. De exemplu, logo-urile pot fi  reproduse în 

mod necorespunzător, iar mărcile – scrise incorect 

în mod inten ionat sau accidental.

� Instruc iuni i/sau Garan ia.

Orice instruc iuni i/sau garan ii referitoare la bunuri 

trebuie să fi e redactate în limbile română sau rusă.

� Mai multe mărci trimise în acela i transport.

Nu se practică trimiterea mărfurilor marcate cu mai 

multe mărci cu acela i transport, de ex. pantofi i 

sport Nike i Adidas.

În cazul în care mărfurile sunt suspecte, func ionarul 

vamal poate contacta titularul dreptului sau verifi ca si-

te-ul producătorului produsului original pentru a ob ine 

mai multe informa ii. Mul i de inători de drepturi prezin-

tă informa ii, inclusiv imagini i descrieri ale produselor 

originale, pe site-urile lor pentru a ajuta clien ii să iden-

tifi ce produsele falsifi cate.



19

Titularul unui drept poate depune o Cerere de Interven-

ie la Serviciul Vamal pentru a- i proteja dreptul de pro-

prietate intelectuală. Cererea de Interven ie trebuie să 

includă următoarele informa ii:

� Datele de contact ale solicitantului i titularului 

drepturilor;

� Tipul drepturilor care trebuie protejate;

� Detalii cu privire la mărfurile care trebuie prote-

jate;

� Cum se face diferen a dintre mărfurile autentice 

i cele false.

La Cererea de Interven ie se vor anexa următoarele do-

cumente:

� Declara ia titularului de drepturi prin care î i 

asumă să acopere toate costurile legate de re i-

nere, inclusiv costurile de distrugere; 

� Dovada proprietă ii asupra dreptului de proprie-

tate intelectuală.

Dacă în urma aplicării tehnicilor de analiză a riscurilor 

descrise în sec iunea IV, un func ionar vamal suspec-

tează că mărfurile încalcă drepturile de proprietate inte-

lectuală, ar trebui să acceseze baza de date cu cererile 

V CERERILE DE INTERVEN IE
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de interven ie pentru a verifi ca dacă o astfel de cerere a 

fost înregistrată. În cazul în care o astfel de cerere de in-

terven ie a fost înregistrată, func ionarul vamal ar trebui 

să utilizeze mai întâi informa iile prezentate în aceasta 

pentru a confi rma suspiciunea. Dacă sunt necesare in-

forma ii suplimentare, agentul vamal poate utiliza deta-

liile prezentate în Cererea de Interven ie pentru a con-

tacta titularul dreptului i a ob ine mai multe informa ii.
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Proceduri Ex-O  cio 

Atunci când nu se formulează o Cerere de Interven ie 

sau până la momentul aprobării unei astfel de cereri, 

autoritatea vamală va suspenda procedura de vămuire 

i/sau re ine bunurile pentru o perioadă de patru zile 

lucrătoare, atunci când există temei justifi cat pentru a 

crede că bunurile respective au lezat un DPI. Organul 

vamal va notifi ca titularul de drepturi i/declarantul/

destinatarul bunurilor cu privire la măsura aplicată, dacă 

ace tia sunt cunoscu i, respectând modelul stabilit de 

Hotărârea Guvernului nr. 915/2016. 

Termenul de patru zile lucrătoare începe să curgă de la 

data la care titularul dreptului a primit notifi carea.

Atunci când titularul dreptului nu depune o Cerere de 

Interven ie în termenul-limită stabilit, organul vamal va 

acorda liber de vamă pentru bunurile i/sau va aplica 

procedura de vămuire, doar în situa ia în care celelalte 

prevederi legale sunt respectate. 

Bunurile care s-au dovedit a leza un DPI nu pot fi  in-

troduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii 

Moldova sau al zonelor economice libere, sau antrepo-

zitelor libere, nu pot fi  importate, exportate, re-exportate, 

VI
PROCEDURI APLICATE 

PENTRU ASIGURAREA 

RESPECT RII DPI 
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sau plasate sub regim vamal suspensiv. (A se consulta 

excepţiile prezentate la secţiunea VI. Anexe).

Procedura aplicabil  Cererii de Interven ie

Pe baza Cererii de Interven ie, autoritatea vamală are 

dreptul de a suspenda procedura de vămuire i/sau să 

re ină, pentru zece zile lucrătoare, bunurile suspectate 

a leza un DPI, plasate într-un antrepozit vamal în nume-

le i în contul declarantului.

În urma emiterii unei decizii de re inere a bunurilor sus-

pecte de a leza un DPI sau de suspendare a procedu-

rii de vămuire, autoritatea vamală va notifi ca titularul 

dreptului i declarantul/destinatarul bunurilor cu privire 

la decizie.

În cazul în care organul vamal suspendă opera iunea de 

vămuire i/sau re ine mărfurile i dacă există o cerere 

de interven ie acceptată înainte de expirarea termenu-

lui de patru zile lucrătoare, termenul de zece zile lucră-

toare se stabile te începând cu ziua următoare celei în 

care a fost acceptată cererea de interven ie.

Titularul dreptului informează în scris autoritatea vama-

lă în termen de zece zile lucrătoare de la primirea notifi -

cării sau trei zile lucrătoare în cazul mărfurilor perisabile 

dacă mărfurile re inute încalcă un DPI.

În cazuri justifi cate i la cererea scrisă a titularului drep-

turilor, zece zile lucrătoare pot fi  prelungite cu până la 
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10 zile lucrătoare suplimentare, cu excep ia când măr-

furile sunt perisabile.

Calculul numărului de zile lucrătoare nu include ziua în 

care s-a primit notifi carea.

Conform deciziei de a re ine bunurile susceptibile de a 

leza un DPI i/sau de a suspenda opera iunea de vă-

muire, se va realiza controlul fi zic al mărfurilor i se vor 

înregistra bunurile i obiectele de inute în urma contro-

lului vamal, acestea urmând a fi  păstrate sub suprave-

gherea organelor vamale.

În cazul în care o declara ie vamală acoperă atât bunuri 

susceptibile de a încălca drepturile de proprietate inte-

lectuală, cât i bunuri care nu se afl ă în această situa ie, 

se iau următoarele măsuri:

� Autoritatea vamală nu validează declara ia va-

mală ini ială;

� În cazul mărfurilor care nu sunt susceptibile de 

a încălca drepturile de proprietate intelectuală, 

declarantul va prezenta o declara ie vamală mo-

difi cată;

� În cazul mărfurilor suspectate a aduce atingere 

DPI, declarantul va depune o declara ie vama-

lă de antrepozit vamal sau o declara ie sumară 

pentru plasarea în depozit temporar pe chel-

tuiala sa. Din momentul în care organul vamal 

prime te notifi carea în care se men ionează că 

mărfurile re inute sunt contrafăcute, toate chel-
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tuielile legate de depozitarea mărfurilor sunt su-

portate de către titularul dreptului.

În cazul în care, în termen de zece zile lucrătoare, decla-

rantul/destinatarul/titularul mărfurilor se opune măsuri-

lor de re inere a mărfurilor i/sau suspendării opera iunii 

de vămuire sau distrugerii mărfurilor, autoritatea vamală 

va informa titularul dreptului în acest sens.

În cazul în care, în termen de zece zile lucrătoare, titu-

larul de drepturi ac ionează în instan ă, organul vamal 

re ine mărfurile până la data la care decizia instan ei ră-

mâne defi nitivă i irevocabilă.

În cazul în care, în termen de zece zile lucrătoare, titularul 

dreptului nu ac ionează în instan a de judecată declaran-

tul/destinatarul mărfurilor, organul vamal dispune elibe-

rarea mărfurilor i/sau vămuirea acestora, în conformita-

te cu prevederile Codului Vamal al Republicii Moldova.

Termenul de zece zile lucrătoare începe să curgă de la 

data la care titularul dreptului a primit de la autoritatea 

vamală o copie a contestării măsurii privind re inerea 

mărfurilor i/sau suspendarea opera iunii de vămuire, 

depusă de către declarant/destinatarul mărfurilor.

Procesul de prelevare a probelor se va desfă ura cu res-

pectarea condi iilor prezentate în regulamentele vamale. 

E antioanele pot fi  utilizate de Serviciul Vamal ca ma-

teriale de instruire pentru ofi erii vamali i/sau plasate 

în Muzeul de Mărfuri Contrafăcute, amplasat în cadrul 

Centrului de Instruire a Serviciilor Vamale.
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Informa iile oferite Titularilor de Drepturi 

Organul vamal va comunica titularului dreptului infor-

ma ii cu privire la numele i adresa de inătorului mărfu-

rilor, ara de origine i expediere a mărfurilor care pot în-

călca drepturile de proprietate intelectuală, atunci când 

organul vamal de ine aceste informa ii.

Organul vamal poate permite păr ilor să analizeze bu-

nurile re inute i/sau cele pentru care vămuirea a fost 

suspendată i să furnizeze probe pentru a se stabili, 

prin analiză sau testare, dacă mărfurile încalcă drep-

turile de proprietate intelectuală. Atunci când probele 

nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului 

le returnează după încheierea analizei, dacă este posi-

bil înainte de eliberarea mărfurilor i/sau suspendarea 

procedurii de re inere. Toate cheltuielile i responsabili-

tatea legate de analiza acestor probe sunt suportate de 

titularul dreptului.
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E-learning OMV

CLiKC! Portalul de instruire al 

Organiza iei Mondiale a Vă-

milor adună toate instrumen-

tele de instruire într-un singur 

portal. Acest site web oferă 

Comunită ii vamale de la nivel 

mondial un punct unic de accesare a activită ilor de 

formare derulate de Organiza ia Mondială a Vămilor, 

fi ind un portal ce are ca obiectiv colaborarea în vede-

rea împărtă irii i promovării cuno tin elor legate de 

sectorul vamal.

Cursurile de e-learning derulate de Organiza ia Mon-

dială a Vămilor oferă cuno tin e din acest domeniu la 

câteva clicuri distan ă. Peste 250 de ore de cursuri pe 

diferite subiecte legate de sectorul vamal, inclusiv apli-

carea drepturilor de proprietate intelectuală, sunt acum 

disponibile în limbile engleză, franceză, arabă, spaniolă 

i portugheză.

To i ofi erii din sectorul administrativ al statelor membre 

ale Organiza iei Mondiale a Vămilor se pot înregistra i 

accesa gratuit cursurile.

VII STUDIU APROFUNDAT
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Portalul CLiKC! este, de asemenea, utilizat pentru a va-

lorifi ca i a standardiza expertiza OMV i pentru a ges-

tiona cuno tin ele exper ilor interni i a celor acredita i.

Această platformă de colaborare permite consolidarea 

ini iativelor i re elelor de formare în domeniul vamal 

prin crearea de comunită i în jurul instrumentelor virtu-

ale pentru a crea, a comenta i a proiecta con inutul i 

strategiile de formare.

Colegiul Ofi erilor de Investiga ii 

ale Infrac iunilor în domeniul PI 

Dacă un ofi er de investiga ii dore te să î i îmbunătă-

ească cuno tin ele, recomandarea este să frecventeze 

cursurile organizate de Colegiul Ofi erilor de Investiga-

ii ale Infrac iunilor din domeniul PI (IIPCIC). 

IIPCIC func ionează sub coordonarea 

Interpol i este o facilitate de instruire 

online în totalitate interactivă în dome-

niul infrac iunilor din sfera proprietă ii 

intelectuale care oferă cursuri în limbile 

engleză, spaniolă, franceză, arabă, man-

darină i portugheză. 

Peste 150 de ări au vizitat site-ul IIPCIC încă de la lan-

sare i peste 600 de agen ii de aplicare a legii s-au 

înscris la cursuri. IIPCIC este mandatat să dezvolte, 

să coordoneze i administreze programe de formare 
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pentru a sprijini eforturile interna ionale de preveni-

re, de identifi care, de investiga ie i urmărire penală a 

infrac iunilor organizate transna ionale din domeniul 

proprietă ii intelectuale.

Cursul este gratis pentru ofi erii responsabili de apli-

carea legii, dar utilizatorii trebuie mai întâi să ob ină 

detalii cu privire la conectare, prin accesarea linkului 

www.iipcic.org 
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Republica Moldova – Puncte de Contact

Unitatea PI din cadrul Serviciului Vamal

Adres : str. Starostenco, nr. 30, Chi inău
Tel.: (+373) 574 111
Email: ipr@customs.gov.md
Web: www.customs.gov.md

AGEPI

Adres : str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, Chi inău
Tel.: (+373-22) 400500
Email: o  ce@agepi.gov.md
Web: www.agepi.md

Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i 

Supravegherea Pie ei

Adres : str. Vasile Alexandri, nr. 78, Chi inău
Tel.: (+373 22) 501 980
Email: consumator@apc.gov.md
Web: www.consumator.gov.md

Inspectoratul General de Poli ie

Adres : str. Bucuriei, nr. 14, Chi inău
Tel.: (+373 22) 577 177
Email: ini@igp.gov.md

Web: www.igp.gov.md

VIII PUNCTE DE CONTACT
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Procuratura General

Adres : str. Banulescu-Bodoni, nr. 26, Chi inău

Tel.: (+373 22) 225 075

Email: v.soltan@procuratura.md

Web: www.procuratura.md

Puncte de contact interna ionale

Observatorul OUEPI

Adres : Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spania 

Tel.: +34 96 513 9100 

E-mail: observatory@euipo.europa.eu 

Web: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/

observatory/home 

Interpol (Trafi cul cu bunuri ilicite i contraf cute) 

Adres : General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle 

69006 Lyon Fran a 

Tel.: +33 (0)4 72 44 71 63 

E-mail: info@iipcic.org

Web: http://www.iipcic.org 

Europol (Infrac iuni din domeniul PI) 

Adres : Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Haga, Olanda 

Tel.: +31 7 03 531575 

E-mail: o3@europol.europa.eu

Web: http://www.europol.europa.eu 
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Organiza ia Mondial  a Comer ului 

(Bunuri Contraf cute i Piratate) 

Adres : Rue du Marché, 30, B-1210 Brussels, Belgia 

Tel.: +32 2 209 92 11 

E-mail:

Web: http://www.wcoomd.org/

Organiza ia Mondial  PI (OMPI)

Adres : Chemin des Colombettes 34, CH-1211 Geneva 20, 

Elve ia

Tel.: +41 22 338 9111

E-mail:

Web: www.wipo.int
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ANEXA I – DIAGRAMA FLUX

Suspiciuni de atingere 
a unui DPI 

Suspicions of 
infringement of an IPR

Cerere de interven ie
Application for action 

(Art. 304)

Ex-o  cio
(Art, 302)

10 zile lucrătoare/3 zile lucrătoare 
în cazul produselor perisabile

10 working days 3 working days in 
the case of perishable products

Produs contrafăcut
Counterfeit product

Produs autentic
Genuine product

Lipsa ac iunii din partea 
titularului de drepturi
Lack of action by the 

right holder

Distrugere

Destruction 

(Art. 305)

Predare cu titlu gratuit 
Delivery for free of 

charge

Liberă circula ie
Free circulation

4 zile lucrătoare
4 working days
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ANEXA II – DEFINI II

Proprietatea Intelectual :

Proprietatea intelectuală (IP) are, de obicei, două ra-

muri: pe de o parte, „drepturile de autor” (incluzând în 

această categorie căr ile, fi lmele, cântecele, fotogra-

fi ile, software-ul i fonogramele) i, de cealaltă parte, 

„proprietatea industrial ” (incluzând aici inven iile, 

mărcile, desenele industriale, soiurile de plante, indi-

ca iile geografi ce i secretele comerciale)

Drepturile Propriet ii Intelectuale:

Drepturile Proprietă ii Intelectuale (DPI) se aseamă-

nă cu orice alt drept de proprietate. Acestea permit 

creatorilor sau proprietarilor de lucrări protejate prin 

drepturi de autor i/sau drepturi de proprietate in-

dustrială să benefi cieze de pe urma unei activită i 

proprii sau de investi ii într-o crea ie. 

Contrafacerea: 

Mărfurile cu mărci contrafăcute pot fi  reprezentate de 

orice bunuri, inclusiv ambalajele acestora, care poar-

tă fără autoriza ie o marcă identică cu cea aplicată 

în mod normal acestor mărfuri sau ale căror mărci 

nu pot fi  distinse din punctul de vedere al aspectelor 

esen iale ale mărcii respective i care încalcă astfel 

drepturile proprietarul mărcii în cauză, în conformita-

te cu prevederile legii aplicabile în ara de import.
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Pirateria:

Produsele cu drepturi de autor piratate includ orice 

bunuri copiate, realizate fără consim ământul titu-

larului dreptului sau al unei persoane autorizate în 

mod corespunzător de către acesta în ara de pro-

duc ie i care derivă în mod direct sau indirect din 

orice articol conform căruia realizarea acelei copii ar 

fi  reprezentat o încălcare a dreptului de autor con-

form prevederilor legii aplicabile în ara de import.

M rcile:

Semne, inclusiv cuvinte i logo-uri, care permit con-

sumatorilor să distingă bunurile i serviciile de pe 

pia ă. Mărcile includ cuvinte precum „Coca Cola” i 

„Nike”.

Desenele industriale: 

Protejează aspectul unui produs sau al unui logo. 

Acestea includ formele autovehiculelor sau felul în 

care arată un articol de modă.

Brevetele: 

Protejează inven iile. Brevetele includ tehnologia 

utilizată pentru telefonul mobil, formula băuturii 

dvs. preferate sau ingredientele active din medica-

mentul pe care îl folosi i.
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Indica iile Geografi ce (IG): 

Sunt nume care identifi că produsele ca fi ind origi-

nare dintr-un teritoriu în care o anumită calitate, re-

puta ie sau altă caracteristică a produsului este în 

principal atribuită originii sale geografi ce (de exem-

plu, ‘Tequila’ sau ‘Roquefort’).

Drepturile de autor:

Dreptul de autor apar ine persoanei fi zice sau juridi-

ce care a creat o lucrare originală în domeniul literar, 

artistic sau tiin ifi c, indiferent de metoda utilizată 

pentru a crea opera respectivă, de cât de creativă 

sau concretă este forma de exprimare, neavând 

legătură cu valoarea i destina ia sa, sau cu al i ti-

tulari de drepturi recunoscu i (persoane fi zice sau 

juridice).

Drepturile conexe: 

Drepturile conexe se aplică în cazul interpre ilor 

pentru performan ele acestora, producătorilor de 

fonograme i videograme pentru propriile înregis-

trări, precum i organiza iilor de radiodifuziune pen-

tru programele proprii.
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ANEXA III – BAZE DE DATE I LINK-URI

Bazele de date ale AGEPI

În cazul în care se dispune re inerea unor bunuri ca 

urmare a aplicării unei proceduri ex o  cio, primul 

pas este să se verifi ce, dacă drepturile de proprie-

tate intelectuală pretinse că ar fi  fost încălcate, sunt 

protejate în Moldova.

Dacă există o Cerere de Interven ie validă, acest lu-

cru indică faptul că drepturile de proprietate intelec-

tuală despre care se presupune că au fost încălcate 

sunt protejate în Moldova.

În lipsa unei Cereri de Interven ie, ofi erul vamal 

poate contacta AGEPI pentru a verifi ca dacă drep-

tul de proprietate intelectuală lezat este protejat în 

Moldova.

AGEPI de ine bazele de date privind protec ia drep-

turilor de proprietate intelectuală din Moldova. Ba-

zele de date con in informa ii referitoare la fi ecare 

DPI, inclusiv detalii cu privire la titularul dreptului. 

Bazele de date sunt publice i pot fi  accesate de că-

tre func ionarii vamali. Ca variantă alternativă, func-

ionarul vamal poate contacta direct AGEPI.

http://www.db.agepi.md
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Baza de date a mărcilor la nivel global

Organiza ia Mondială a Proprietă ii Intelectuale de-

ine o bază de date a mărcilor comerciale care in-

clude detalii cu privire la mărcile protejate din Mol-

dova. Ca i bazele de date ale AGEPI, această bază 

de date este publică i poate fi  accesată de către 

func ionarii vamali. Cu toate acestea, baza de date 

a mărcilor la nivel global con ine, de asemenea, o 

func ie de căutare a imaginii care permite func i-

onarului vamal să identifi ce o marcă realizată sub 

forma unei fi guri, în lipsa textului.

http://www.wipo.int/branddb/en/

Interfa a Membrilor cu Caracter Public

IPM (Interfa a Membrilor cu Caracter Public) este 

platforma web i mobilă a Organiza iei Mondiale a 

Vămilor care permite titularilor de drepturi să împăr-

tă ească informa ii relevante cu privire la produse 

i reprezintă unica poartă de solu ii globale de se-

curitate care permite ofi erilor vamali să verifi ce au-

tenticitatea produselor online. 

http://www.wcoipm.org


