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ÎN FIECARE AN, PE 26 APRILIE, DE ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE, OMENIREA CELEBREAZĂ INOVAREA ȘI CREATIVITATEA, 

PUNE ÎN EVIDENŢĂ MODUL ÎN CARE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎI PROMO-
VEAZĂ ȘI ÎNCURAJEAZĂ PE CEI CARE INVENTEAZĂ VIITORUL. 

În conformitate cu tematica stabilită de OMPI, în anul 

2012 Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale a fost consa-

crată Inovatorilor Vizionari, adică acelor mari visători, stăpâ-

niţi de idealuri măreţe, care au capacitatea de a prevedea 

necesităţile și preocupările viitoare ale oamenilor.

În Republica Moldova Ziua Mondială a Proprietăţii Inte-

lectuale s-a sărbătorit prin diverse acţiuni menite să pună în 

valoare potenţialul și rolul său în dezvoltarea ţării. În acest 

sens, menţionăm organizarea în ) ecare an a seminarelor 

știinţi� co-practice, informaţional-metodice și de școlari-

zare a specialiștilor și managerilor din întreprinderi, precum 

și a cadrelor didactice și studenţilor din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior și mediu de specialitate cu sistemul na-

ţional și internaţional de protecţie a proprietăţii intelectuale.

Instruirea și perfecţionarea cadrelor în domeniul propri-

etăţii intelectuale sunt pentru AGEPI preocupări la ordinea 

zilei, materializându-se în anul 2012 cu seminare și simpo-

zioane desfășurate în cadrul a 7 instituţii de învăţământ 

preuniversitar și universitar din republică: Liceul Teoretic 

„M. Eminescu” din or. Cimișlia, Colegiul „Mondostud-Art” și 

Liceul Teoretic „Spiru Haret” din or. Chișinău, Liceul Acade-

miei de Știinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Mol-

dova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova. În cadrul liceelor și cole-

giilor au avut loc întâlniri cu inventatori din republică, 

laureaţi ai Medaliei de Aur OMPI „Inventator Remarca-

bil”. 

Un eveniment de amploare a fost și organizarea 

pe 25-26 aprilie a seminarului „Impactul încălcării 

drepturilor de proprietate intelectuală”, organizat sub 

egida Proiectului Twinning al UE „Suport pentru im-

plementarea și respectarea drepturilor de proprietate 

intelectuală în Republica Moldova”.

În cadrul și cu suportul Proiectului Twinning AGEPI 

a organizat, în comun cu alte instituţii și autorităţi 
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responsabile de asigurarea respectării drepturilor de pro-

prietate intelectuală, o amplă campanie publică de sensi-

bilizare a consumatorilor cu genericul „STOP Contrafacerea 

și Pirateria!”.

Campania în cauză are scopul de a informa și sensibiliza 

societatea cu referire la efectele negative ale fenomenelor 

contrafacerii și pirateriei asupra dezvoltării economice, so-

ciale și culturale a ţării. În acest scop sunt utilizate diverse 

instrumente și produse media, inclusiv difuzarea spoturilor 

audio-video la Radio și TV, lansarea site-ului www.stoppi-

rateria.md, organizarea seminarelor, meselor rotunde, pre-

cum și a dezbaterilor publice dedicate luptei cu contraface-

rea și pirateria. 

Apreciind înalt activităţile desfășurate de Academia de 

Studii Economice din Moldova în vederea pregătirii cadre-

lor naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, ASEM 

a fost invitată să evolueze în calitate de partener în desfă-

șurarea campaniei menţionate, prin extinderea formatului 

Conferinţei studenţești dedicate Zilei Mondiale a Proprie-

tăţii Intelectuale, organizată anual în luna aprilie în cadrul 

Facultăţii Business și Administrarea Afacerilor, și lansarea 

invitaţiei de participare cu comunicări și pentru studenţii 

de la alte facultăţi (Economie Generală și Drept, REI etc.) și 

Universități. 

Tematica ediţiei curente a conferiţei a cuprins, deci, și 

aspectele legate de contrafacere și piraterie. AGEPI a acor-

dat asistenţa necesară la perfectarea programului acestui 

eveniment, asumându-și obligaţia ca cele mai reușite co-

municări ale studenţilor, precum și ale specialiștilor AGEPI, 

să / e editate într-o culegere specială, inclusiv să / e publica-

te în revista de proprietate intelectuală „Intellectus”, editată 

de AGEPI.

Le urăm realizări frumoase corpului didactic și comuni-

tăţii studenţești de la ASEM, sperând totodată că această 

iniţiativă va /  de bun augur și va obţine pe viitor statutul 

unei serioase conferinţe în domeniul proprietăţii intelectu-

ale, cu ecouri favorabile din partea tineretului studios din 

ţara noastră.
DR. LILIA BOLOCAN,

DIRECTOR GENERAL AGEPI
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OLGA REICU, 
STUDENTĂ ÎN ANUL III, FACULTATEA DE ECONOMIE,
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

CONFORM UNEI FORMULĂRI ATESTATE FRECVENT ÎN LITERATURA DE 
SPECIALITATE, ORICE MARCĂ ESTE UN PRODUS, ÎNSĂ NU ORICE PRO-

DUS ESTE O MARCĂ. O MARCĂ REPREZINTĂ MAI MULT DECÂT UN PRODUS. 
DAVID OGILVY, SPECIALIST ENGLEZ ÎN PUBLICITATE, CONSIDERĂ CĂ  „O MAR-
CĂ ESTE UN SIMBOL COMPLEX. MARCA (BRANDUL) ESTE SUMA IMATERIALĂ 
A ATRIBUTELOR PRODUSULUI, NUMELE SĂU, AMBALAJUL, PREŢUL, ISTORIA, 
REPUTAŢIA, FELUL ÎN CARE ESTE PROMOVAT. O MARCĂ ESTE, DE ASEMENEA, 
DEFINITĂ ȘI PRIN IMPRESIILE CONSUMATORILOR CARE AU FOLOSIT-O, PRECUM  
ȘI DE PROPRIA EXPERIENŢĂ ÎN RAPORT CU ACEASTA” [5].

Păstrarea caracteristicilor esenţiale ale produsului în-

seamnă, de fapt, păstrarea calităţii – moment determinant 

în ciclul de viaţă al unui produs. În acest sens, lupta împo-

triva contrafacerilor are o importanţă crucială atât la nivel 

naţional, cât și global. Abordarea problemei privind contra-

facerea a devenit foarte actuală în Republica Moldova mai 

ales în ultimele decenii, în condiţiile dezvoltării economiei 

tenebre.

Contrafacerea este acţiunea ce implică falsi/ carea, co-

pierea sau imitarea unui anumit obiect, fără dreptul și per-

misiunea autorului, cu scopul de a extrage bani de la con-

sumatorii creduli. În general, putem spune că contrafacerea 

este o înșelăciune, ce are loc în condiţiile ignorării normelor 

legislative ale unei ţări.

Operaţiunile ce caracterizează fenomenul contrafacerii 

sunt următoarele:

imitarea frauduloasă în scopul inducerii în eroare a con-

sumatorilor pe baza asemănării cu produsul original;

reproducerea unei mărci înregistrate pentru produse 

identice sau similare;

fabricarea etichetelor, a ambalajelor de orice fel, conţi-

nând reproduceri ale mărcii;

pro/ tarea de renumele unei mărci remarcabile (bine 

cunoscute).

Domeniul asupra căruia se răsfrâng acţiunile negative 

ale contrafacerii îl constituie obiectele de proprietate in-

telectuală. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Mol-

dova nr. 783 din 30.06.2003 (cu modi/ cările ulterioare), 

obiectul de proprietate intelectuală reprezintă „rezulta-

tele activităţii intelectuale con/ rmate prin drepturile re-

spective ale titularilor asupra utilizării acestora, ce includ: 

obiectele de proprietate industrială (invenţii, modele de 

utilitate, soiuri de plante, topogra/ i ale circuitelor integra-

te, denumiri de origine a produselor, mărci de produse și 

mărci de servicii, desene și modele industriale), obiectele 

dreptului de autor și drepturilor conexe (opere literare, 

de artă, știinţă etc., inclusiv programe pentru calculator și 
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baze de date), secretul comercial (know-how) etc.” [3].

Cu alte cuvinte, contrafacerea nu este altceva decât 

exploatarea ingeniozităţii altor persoane, fără autorizarea 

acestora, care conduce la încălcarea dreptului de proprie-

tate intelectuală. În condiţiile actuale ale globalizării, este 

necesar să acordăm o atenţie sporită acestei probleme, 

deoarece anume combaterea contrafacerilor poate stimu-

la atât dezvoltarea mai e' cientă a economiei naţionale, 

cât și ameliorarea  nivelului de trai, producţia și consumul 

civilizat în societate.

Cel mai des sunt afectate de fenomenul contrafacerii 

mărcile de produse, desenele industriale, dreptul de au-

tor. Însă uneori sunt contrafăcute chiar și accizele. Un caz 

de falsi' care a accizelor a fost depistat în municipiul Bălţi. 

Un inspector din cadrul Serviciului patrulă și santinelă al 

Comisariatului de Poliţie din municipiul Bălţi a fost reţinut 

în + agrant în momentul în care vindea 300 de sticle de di-

vin contrafăcut. Sticlele în cauză aveau timbre de acciz cu 

semne de falsi' care, valoarea de piaţă a produselor însu-

mând circa 50 000 de lei. Potrivit datelor Centrului Antico-

rupţie, inspectorul poate '  tras la răspundere contraven-

ţională1 [8].

Nike, Adidas, Reebok, Dior, HugoBoss, Nokia, Ari-

el, Head&Shoulders, dar și multe alte nume sonore sunt 

branduri a căror imagine are cel mai mult de suferit din ca-

uza contrafacerilor. Potrivit datelor Asociaţiei Anti-Contra-

facere REACT, parfumurile, cosmeticele, deter-

genţii, încălţămintea, dar și accesoriile pentru 
telefonia mobilă sunt produsele cel mai des 

1 Răspunderea contravenţională se efectuează în conformitate cu 
art. 284 „Încălcarea legislaţiei cu privire la fabricarea și circulaţia pro-
ducţiei alcoolice” al Codului contravenţional al Republicii Moldova.

con! scate la vamă pentru că sunt contrafăcu-
te. Într-un interviu, Dorian Chiroșca, reprezentant RE-

ACT în Moldova, a' rma: „Avem probleme foarte și foarte 

mari în ceea ce privește combaterea contrafacerii produ-

selor. Pe piaţa din Republica Moldova există foarte multe 

produse contrafăcute, mai ales în cazul parfumurilor, cos-

meticelor care, din păcate, aduc un prejudiciu foarte mare 

sănătăţii populaţiei”. Totodată, Dorian Chiroșca constata 

faptul că cota produselor contrafăcute din totalul pro-

duselor comercializate pe teritoriul Republicii Moldova 

este în jur de 90% [4]. Fenomenul se explică prin aceea că 

participanţii la relaţiile de piaţă sunt dominaţi de doi mari 

factori: pe de o parte, sărăcia, care nu permite cumpărăto-

rului să-și procure un produs original, iar pe de altă parte, 

lăcomia sau, mai bine spus, dorinţa de a obţine câștiguri 

mari cu investiţii minime. 

Tendinţa de reproducere neautorizată a unor bunuri 

de valoare sau creaţii care se bucură de succes pe piaţă 

este atestată în toate timpurile și în toate culturile. Mone-

de, bijuterii, pietre preţioase, opere de artă plastică, parfu-

muri, băuturi ș.a. au fost și continuă să ' e reproduse ilicit 

încă din timpurile străvechi. Însă, pe parcursul întregii is-

torii a contrafacerii, principalele cauze ce au dus la apariţia 

acestui fenomen negativ  au fost următoarele:

1. pro! tabilitatea înaltă pe o unitate de produs – 

deoarece produsele contrafăcute nu corespund caracte-

risticilor autentice, costul pe o unitate de produs al aces-

tora este cu mult mai scăzut, ceea ce determină obţinerea 

unui pro' t înalt pentru falsi' catori. Cu alte cuvinte, se 

urmărește obţinerea banilor ușori, fără mari eforturi și in-

vestiţii;
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2. potenţialul larg al pieţei de desfacere – bunurile 

contrafăcute sunt vândute pe teritoriile unde sunt pro-

duse (consum intern) sau sunt exportate și, în plus, oferă 

falsi& catorului o exploatare mai ușoară a pieţei, cu riscuri 

reduse; 

3. puterea de brand – brandurile, de obicei, au un 

nivel de recunoaștere și popularitate înalt și sunt foarte 

apreciate și dorite de consumatori;

4. logistica ieftină – cheltuielile de promovare și dis-

tribuţie a bunurilor contrafăcute sunt mult mai scăzute;

5. distanţa dintre păturile sociale – existenţa dife-

renţelor considerabile dintre diverse pături sociale și do-

rinţa populaţiei din pătura socială medie de a se ridica 

măcar prin imagine și consum la nivelul cumpărătorului 

ce face parte dintr-o pătură socială mai înaltă;

6. sărăcia – & ecare generaţie tinde să falsi& ce produ-

sele pe care le dorește, dar pe care nu are posibilitatea de 

a le procura din cauza nivelului scăzut al veniturilor și a 

preţurilor ridicate ale unor mărfuri de calitate, de marcă, 

originale;

7. dezinformarea – perceperea insu& cientă de către 

falsi& catori a impactului negativ pe care îl are contraface-

rea asupra imaginii Republicii Moldova.

Acestea sunt doar o parte din cauzele contrafacerii. În-

trucât fenomenul contrafacerii are un caracter global, cau-

zele pot &  multiple și diverse, în funcţie de individualitatea 

și scopurile & ecărui falsi& cator. 

De intenţiile și scopurile falsi& catorilor depind la fel și 

direcţiile de vânzare. Astfel, dacă produsele contrafăcute 

aparțin persoanelor din categoria celor care nu au intenţia 

de a înșela consumatorii, acestea pot &  comercializate cu 

ușurinţă și în cantităţi mari prin vânzătorii stradali, pieţele 

deschise și Internet. Iar dacă produsele aparțin persoane-

lor din categoria celor care pretind a le da drept originale 

cu scopul de a înșela sau a induce în eroare consumatorii, 

aceasta constituie un obstacol pentru falsi& catori în distri-

buţia și vânzarea producţiei contrafăcute, deoarece astfel 

de produse necesită cheltuieli mari pentru plasarea lor în 

magazine de elită sau specializate.

Un exemplu concludent de bunuri ce nu sunt produ-

se cu intenţia de a înșela consumatorii îl constituie cele 

fabricate în Turcia și China, & ind importate în Republica 

Moldova nemijlocit din ţara de origine, prin Ucraina, de 

la piaţa Km 7 din Odesa sau de la piaţa din Cernăuţi, la 

vamă & ind declarate ca mărfuri textile, industriale sau de 

larg consum (fără nume și denumiri). Însă deseori aceste 

mărfuri, & ind, totuși, comercializate pe pieţele naţionale, 

prezintă un nivel scăzut de calitate și chiar, în unele cazuri, 

risc sau pericol pentru sănătate. De obicei, aceste bunuri 

sunt o imitare a mărcilor „Puma”,  „Lacoste”,  „Chanel”,  „Cris-

tian Dior”,  „Louis Vuitton” ș.a. [7]

Anual, sectorul industrial pierde sume semni& cati-

ve în folosul falsi& catorilor. Aceste pierderi nu afectează 

numai producătorii bunurilor originale, dar implică, de 

asemenea, și costuri sociale. Victimele & nale ale concuren-

ţei neloiale, ce rezultă din apariţia pe piaţa autohtonă a 

produselor contrafăcute, sunt, totuși, consumatorii. Ei pri-

mesc bunuri de calitate proastă la un preţ exagerat și sunt, 

uneori, expuși la riscuri ce pot să le afecteze sănătatea și 

siguranţa [6].

O altă victimă a efectelor contrafacerii este guvernul, 

care, deseori, pierde din impozitele neachitate și supor-
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tă cheltuieli mari în acţiunile de apărare a drepturilor de 

proprietate intelectuală și de angajare a personalului 

competent pentru efectuarea cercetărilor și operaţiunilor 

anti-contrafacere. În plus, funcţionarii vamali și o' ţerii ce 

se ocupă de cercetarea cazurilor de contrafacere și-ar putea 

raţionaliza programul de muncă, concentrându-se pe acti-

vităţi criminale mult mai importante și periculoase, iar banii 

cheltuiţi pentru combaterea contrafacerilor ar putea '  utili-

zaţi mai e' cient în alte scopuri utile, în folosul societăţii sau 

pentru susţinerea acelorași producători autorizaţi.

Printre victimele contrafacerii se numără, evident, nu 

doar consumatorii, ci și producătorii bunurilor originale. 

Mărfurile contrafăcute cauzează scăderea valorii bunu-

rilor autentice și „macularea” imaginii brandului, in) uen-

ţând negativ asupra volumului de vânzări ale bunurilor 

originale. În consecinţă, producătorii bunurilor originale 

își pierd clienţii de bază care, de cele mai multe ori, își 

transferă preferinţele asupra unor mărci mai puţin cunos-

cute și nefalsi' cate, iar scopul primordial al producătorilor 

de a avea o marcă exclusivă, pe care să o poată comerciali-

za pe pieţele mondiale, devine greu de realizat.

Contrafacerea mărfurilor conduce, de asemenea, la 

majorarea volumului de deșeuri, în special, nereciclabile, 

consecinţă deosebit de gravă pentru economia și ecolo-

gia ţării. Se știe că calitatea unor asemenea mărfuri este 

sub orice nivel și, respectiv, durata lor de utilitate este 

foarte scurtă. 

Așadar, impactul negativ al contrafacerilor se extinde 

aproape asupra tuturor  sectoarelor economice. Contra-

facerea in) uenţează nefast chiar și asupra investitorilor, 

care își investesc banii în companiile de renume, însă, din 

cauza că mărcile acestor ' rme sunt reproduse și folosite 

de falsi' catori, n-au posibilitatea de a-și maximiza pro' tul 

potenţial.

Pentru combaterea contrafacerilor, este necesar de a 

întreprinde un complex de acţiuni efective:

1. O informare mai activă a consumatorilor – nu toţi 

consumatorii realizează că prin procurarea bunurilor de 

origine dubioasă „dau o mână de ajutor” la dezvoltarea 

acţiunilor de contrafacere în ţară și în lume. În acest con-

text, îndemnăm cumpărătorii să ' e mai atenţi în timpul 

achiziţionării bunurilor și să informeze alte persoane des-

pre efectele negative ale contrafacerii, asigurând astfel nu 

doar calitatea vieţii, protejarea sănătăţii și siguranţa pro-

prie, dar și e' cienţa activităţii organelor abilitate.

2. Instaurarea unor legi mai drastice, care ar reglemen-

ta și ar penaliza fenomenul contrafacerilor. În Republica 

Moldova cazurile de contrafacere sunt cercetate și penali-

zate în conformitate cu prevederile Codului contravenţio-

nal. Amenda pentru persoanele ' zice variază de la 1 până 

la 150 de unităţi convenţionale, iar pentru persoanele ju-

ridice – de la 10 până la 500 de unităţi convenţionale. Uni-

tatea convenţională a fost stabilită în valoare de 20 de lei 

[1]. În fapt, de cele mai multe ori, chiar și suma maximă de 

1000 de lei nu acoperă prejudiciul pe care îl poate aduce  

falsi' catorul până a '  depistat. De aceea, în cazul în care 

contrafacerea aduce titularilor de drepturi un prejudiciu 

în proporţii mari, penalizarea se efectuează în conformita-

te cu Codul penal al Republicii Moldova și, respectiv, pe-

deapsa este mult mai dură [2].

3. „Fabricat în ...” – presupune introducerea menţiunii 

obligatorii a ţării de origine, în cazul importurilor. De ase-
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menea, este necesar un control mai strict al mărfurilor im-

portate și nepermiterea de către organele vamale a intro-

ducerii pe teritoriul republicii a mărfurilor fără denumire 

sau nume și fără menţiunea ţării de origine, sau fără a %  

însoţite de certi% catele de calitate.

4. Elaborarea mai multor programe anti-contrafacere 

și abilitarea mai multor organe pentru depistarea și con-

tracararea operaţiunilor de contrafacere. La momentul 

actual, în Republica Moldova, organul principal care se 

ocupă de protecţia proprietăţii industriale este Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Mol-

dova.

5. Semnarea Acordului Comercial de Combatere a 

Contrafacerii, care are drept  scop punerea în aplicare a 

drepturilor de proprietate intelectuală la nivel internaţi-

onal.

În concluzie, constatăm că fenomenul contrafaceri-

lor deteriorează climatul afacerilor în Republica Moldo-

va, stimulează concurenţa neloială și, nu în ultimul rând, 

afectează grav consumatorii. Contrafacerea nu fură doar 

identitatea unor mărci bine cunoscute și populare, dar și 

bunele așteptări ale consumatorilor, cum sunt confortul, 

încrederea și siguranţa personală. 
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PROBLEMA COMBATERII FENOMENULUI CONTRAFACERII ȘI ESCROCHERIEI 
COMERCIALE ESTE DEOSEBIT DE ACTUALĂ, AVÂND ÎN VEDERE GRAVELE PRE-
JUDICII, DAUNELE MORALE, MATERIALE ȘI/SAU FINANCIARE PE CARE LE CAU-
ZEAZĂ ACESTE TIPURI DE INFRACŢIUNI SOCIETĂŢII, AGENŢILOR ECONOMICI ȘI 
UNOR PERSOANE CONCRETE. ACESTE FRAUDE AU UN IMPACT NEFAST ASU-
PRA SFERELOR POLITICĂ, SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI JURIDICĂ ALE SOCIETĂŢII, 
PROVOACĂ O STAGNARE A DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII ONESTE DE ÎNTREPRIN-
ZĂTOR, A RELA ŢIILOR DE PIAŢĂ ȘI A ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN ANSAMBLU. 

Pe zi ce trece sunt atestate noi și noi cazuri de exploatare 

a încrederii victimelor prin procedee necunoscute anterior. 

Apariţia acestora poate (  explicată prin lărgirea sferei acti-

vităţii de întreprinzător și prin creșterea numărului tranzac-

ţiilor de drept civil în condiţiile economiei de piaţă. Odată 

cu trecerea timpului și cu sporirea complexităţii relaţiilor pa-

trimoniale, ne putem aștepta la apariţia unor procedee din 

ce în ce mai so( sticate și greu detectabile de exploatare a 

încrederii. Această tendinţă este alimentată de următoarele 

cauze: șomaj, creșterea necontenită a preţurilor, caracterul 

încă imperfect al reglementărilor privitoare la activitatea 

economică, controlul nu întotdeauna e( cient asupra între-

prinderilor nou-create din partea organelor abilitate etc.

Contrafacerea  reprezintă procesul de falsi( care a unor 

bunuri sau materiale, care are loc în condiţiile ignorării nor-

melor legislative ale unei ţări sau regiuni.

Conform reglementărilor impuse prin lege și cu respec-

tarea principiilor generale de drept, titularul este singurul 

îndreptăţit să utilizeze marca înregistrată așa cum crede el 

de cuviinţă și să culeagă bene( ciile rezultate în urma acestei 

utilizări. Orice altă persoană nu poate efectua acte de folosin-

ţă cu privire la marca înregistrată, fără a obţine, în prealabil, 

consimţământul titularului în acest sens.

Raţiunea instituirii unui asemenea regim juridic al dreptu-

lui la marcă rezidă din faptul că marca reprezintă un element 

deosebit de important al fondului de comerţ, menirea ei ( ind 

aceea de a deosebi, pe piaţă, produsele și/sau serviciile unui 

comerciant de cele ale concurenţei.

 Adeseori, terţii încearcă să pro( te de distinctivitatea unei 

mărci înregistrate, de clientela și vadul comercial formate ca 

urmare a utilizării mărcii de către titular, această practică ( ind 

contrară uzanţelor comerciale și având efecte negative asu-

pra siguranţei și încrederii consumatorilor în produsele sau 

serviciile ce le sunt oferite pe piaţă.

Încălcarea drepturilor asupra mărcilor a devenit un fe-

nomen cu consecinţe grave, producând titularilor prejudicii 

considerabile, contrafacerea căpătând proporţii industriale 

și internaţionale, având ca efect dereglarea comerţului și de-

naturarea regulilor.

În legislaţia Republicii Moldova contrafacerea ( gurează în 

calitate de infracţiune. Este însă evident faptul că aceasta poate 

atrage după sine și o răspundere exclusiv civilă, victima con-

trafacerii putându-și valori( ca pretenţiile prin acţiunea civilă 
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atunci când actul de încălcare nu îmbracă forma ilicitului penal.

Forma tipică pe care o îmbracă contrafacerea constă în re-

producerea identică sau quasi-identică a unei mărci protejate.

Folosirea fără drept a mărcii altuia, imitarea, punerea în 

circulaţie a unor produse purtând mărci identice sau similare 

sunt forme distincte de încălcare a drepturilor asupra mărcii 

și care pot '  sancţionate drept infracţiuni.

De cele mai multe ori, titularul mărcii suferă prejudicii 

însemnate ca urmare a contrafacerii mărcii sale. El are posi-

bilitatea de a solicita repararea acestor pagube ' e în cadrul 

acţiunii penale prin care se constată contrafacerea, ' e sepa-

rat, pe calea unei acţiuni civile ulterioare.

Conform articolului 283 al Codului contravenţional al Re-

publicii Moldova, falsi' carea produselor, adică fabricarea lor 

în scop de comercializare fără documente de însoţire, prove-

nienţă, calitate și conformitate, dacă această faptă nu întru-

nește elementele constitutive ale infracţiunii, se sancţionea-

ză cu amendă de la 40 până la 150 de unităţi convenţionale 

cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită acti-

vitate pe un termen de la 6 luni până la un an. Contrafacerea 

cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect 

de proprietate intelectuală protejat, dacă această faptă nu 

întrunește elementele constitutive ale infracţiunii, se sanc-

ţionează cu amendă de la 100 până la 150 de unităţi con-

venţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o 

anumită activitate pe un termen de la 6 luni până la un an [3].

În România, spre exemplu, contrafacerea sau folosirea, 

fără drept, a obiectului unei invenţii, precum și însușirea, fără 

drept, în orice mod, a calităţii de inventator se pedepsesc 

cu închisoare strictă de la un an până la trei ani sau cu zile-

amendă.

Acordul comercial de combatere a contrafacerii  (An-

ti-Counterfeiting Trade Agreement (engl.), abreviat  ACTA) 

este un tratat comercial plurilateral propus ca răspuns la 

„creșterea globală a comerţului cu bunuri contrafăcute și lu-

crări protejate de drepturi de autor”. Domeniul de aplicare al 

ACTA este larg, incluzând contrafacerea bunurilor ' zice, pre-

cum și „distribuirea prin internet și tehnologia informaţiei”. 

În octombrie 2007, Statele Unite,  Comunitatea Euro-

peană,  Elveţia  și  Japonia  au anunţat că vor negocia ACTA. 

Ulterior, s-au alăturat negocierilor următoarele ţări:  Austra-

lia, Coreea de Sud,  Noua Zeelandă,  Mexic,  Iordania,  Maroc,  

Singapore,  Emiratele Arabe Unite și Canada. 

Cele mai numeroase fraude se înregistrează în domeniul 

contrafacerii banilor. În semestrul  II al anului  2011 au fost 

retrase din circulaţie, în total, 310  000 de bancnote euro 

contrafăcute. Această cifră indică o scădere cu 19,3% a nu-

mărului total de bancnote contrafăcute retrase din circula-

ţie, comparativ cu cifrele pentru anul 2010. În același timp, 

numărul de bancnote contrafăcute recuperate în semes-

trul  II  al anului 2011 a crescut cu 4,7% faţă de semestrul 

anterior (tabelul 1).

Tabelul 1 

Evoluţia semestrială a numărului de bancnote contrafăcute recuperate

Perioada 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2

Nr. de bancnote 
contrafăcute

354 000 413 000 447 000 387 000 364 000 296 000 310 000

Sursa: [http://www.ecb.europa.eu]
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Raportat la numărul de bancnote euro autentice a# ate în 

circulaţie (în medie, 14,4 miliarde în semestrul II al anului 2011), 

numărul de bancnote contrafăcute rămâne foarte scăzut. Cu 

toate acestea, Eurosistemul, respectiv Banca Centrală Europea-

nă (BCE) și cele 17 bănci centrale naţionale din zona euro, reco-

mandă publicului să dea dovadă în continuare de vigilenţă în 

privinţa bancnotelor primite în cadrul tranzacţiilor cu numerar. 

Bancnotele autentice pot +  recunoscute cu ușurinţă prin sim-

plul test „Atinge-Privește-Înclină”, prezentat atât în secţiunea 

referitoare la euro de pe web site-ul BCE, cât și pe web site-

urile băncilor centrale naţionale din cadrul Eurosistemului. To-

tuși, dacă există dubii, o bancnotă suspectă trebuie veri+ cată 

prin comparaţie directă cu una despre care se cunoaște că este 

autentică. Orice persoană care bănuiește că este posibil să +  

intrat în posesia unei bancnote contrafăcute trebuie să contac-

teze organele de poliţie sau, dacă practica naţională permite 

acest lucru, banca centrală naţională respectivă.

Bancnotele de 20 EUR și 50 EUR continuă să înregistreze 

cel mai mare număr de falsi+ cări. În cursul ultimului semestru, 

ponderea bancnotelor de 20  EUR contrafăcute a crescut, iar 

cea a bancnotelor de 50 EUR s-a redus. Cumulate, ponderile 

acestora au reprezentat 80,0% din numărul total al bancnote-

lor contrafăcute în semestrul  II, 2011. Cele două cupiuri sunt 

urmate de bancnota de 100 EUR, cu o pondere de 16,0% în 

numărul total al bancnotelor contrafăcute. Ponderea celorlalte 

cupiuri (5 EUR, 10 EUR, 200 EUR și 500 EUR) în acesta din urmă 

este foarte scăzută (tabelul 2).

Cele mai multe (97,5%) dintre bancnotele contrafăcute re-

cuperate în semestrul II al anului 2011 au fost descoperite în 

ţări din zona euro, numai aproximativ 2,0% provenind din sta-

te membre ale UE din afara zonei euro și 0,5% din alte regiuni 

ale lumii.

Eurosistemul depune eforturi considerabile pentru a asi-

gura buna informare a publicului cu privire la modalităţile de 

recunoaștere a unei bancnote contrafăcute și, în ceea ce pri-

vește agenţii profesioniști care operează cu numerar, o identi-

+ care exactă a bancnotelor contrafăcute cu ajutorul aparatelor 

de sortare și procesare a bancnotelor și retragerea acestora din 

circulaţie.

Frauda este furtul de proprietate sau achiziţia de drept la 

proprietatea străină prin înșelăciune sau prin abuzul de încre-

dere. Este o infracţiune care constă în înșelarea unei persoane 

prin mijloace frauduloase în scopul obţinerii unor pro+ turi.

În acest caz, o înșelăciune este înţeleasă ca o denaturare 

intenţionată a adevărului (înșelăciune activă), precum și a omi-

siunii adevărului (înșelăciune pasivă). În ambele cazuri, victima 

înșelată își transmite singură proprietatea infractorului.

Cuvântul „fraudă” înseamnă, propriu-zis, „înșelare, viclenie 

sau, prin extindere, furt de proprietate a altor persoane”. Prima 

de+ niţie legală de fraudă, care este aproape de cea actuală, a 

Tabelul 2

Structura procentuală (pe cupiuri) a numărului total de bancnote contrafăcute retrase din circulaţie în semestrul II al anului 2011

Bancnote 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR
Structura procentuală pe cupiuri, % 0,5 1,0 47,5 32,5 16,0 2,0 0,5

Sursa: [http://www.ecb.europa.eu]
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fost o! cializată de Ecaterina a II-a, în aprilie 1781, în actul „Cu 

privire la diferitele forme de furt și cum să ! e pedepsite”: „Ori-

cine ar !  în piaţă (...), care va scoate din buzunarul cuiva, pe ne-

așteptate, ceva (…) va împroprietări sau, prin înșelăciune, va 

vinde ceva, va înșela prin greutate sau măsură, ori va !  părtaș 

la o astfel de fraudă, furând proprietatea altcuiva, fără acordul 

și voinţa proprietarului acesteia”[1].

Frauda se mai numește escrocherie. Conform prevede-

rilor Codului penal al Republicii Moldova, „escrocheria, adică 

dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune 

sau abuz de încredere, se pedepsește cu amendă în mărime 

de la 200 până la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 120 până la 240 de 

ore, sau cu închisoare de până la 3 ani. Escrocheria săvârșită: 

a) repetat; b) de două sau mai multe persoane; c) cu cauzarea 

de daune în proporţii considerabile; d) cu folosirea situaţiei de 

serviciu – se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 până 

la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 până 

la 7 ani. Escrocheria săvârșită de un grup criminal organizat sau 

de o organizaţie criminală se pedepsește cu închisoare de la 5 

până la 10 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1.000 până 

la 3.000 unităţi convenţionale”[3].

Sunt considerate semne ale escrocheriei: abaterile 

în  evidenţa contabilă primară (înregistrări contabile expi-

rate, achitări duble; rechizite similare ale furnizorilor și be-

ne! ciarilor; documente ce nu au o consecutivitate logică; 

înscrisuri dubioase de  mână pe  documente; prezentarea 

còpiilor ce nu corespund originalelor documentelor; un nu-

măr mare de companii debitoare sau creditare; de! cit sau 

surplus de  casă; efectuarea plăţilor cu  întârziere semni! -

cativă); devierea de  la  mărimile medii (normale) ale unor 

indicatori (de! cite sau surplusuri neașteptate; majorarea 

restului; devieri de  la  speci! c; diferenţe neclare în  carac-

teristicile ! zice; procurări în  excedent, multe alte semne 

ce  ţin de  necorespunderea datelor din documente cu  si-

tuaţia reală sau de anumite tendinţe nestandarde); devierea 

unor indicatori ! nanciari ! nali de la mărimile (tendinţele) me-

dii (normale); majorarea veniturilor în paralel cu reducerea 

rezervelor materiale de  producere; majorarea veniturilor 

în paralel cu  reducerea rulajului de casă; majorarea rezer-

velor în paralel cu reducerea datoriei creditoare; majorarea 

volumului vânzărilor în același timp cu majorarea preţului 

unei unităţi de  producţie; majorarea vânzărilor în  paralel 

cu  reducerea restului; majorarea stocurilor și  reducerea 

cheltuielilor pentru deservirea depozitelor; modi! cările 

inexplicabile în  bilanţul contabil; insu! cienţa capitalului 

! x; datoriile mari, ponderea majoră a  cheltuielilor cone-

xe; creșterea mai rapidă a  cheltuielilor faţă de  creșterea 

veniturilor; di! cultăţile înregistrate la  perceperea datori-

ei debitoare și alte probleme legate de circulaţia banilor); 

devierile inexplicabile (anomaliile) în activitatea întreprinderii 

(activitate desfășurată la  limita crizei; tranzacţii stranii sau 

de proporţii, (în aparenţă) avantajoase, la ! nele perioadei 

de  raportare; dependenţa de  producţie, comercializarea 

a  doar  1-2  unităţi (servicii); implicarea întreprinderii în  li-

tigii judiciare de  proporţii; structura întreprinderii excesiv 

de complexă; lipsa direcţiei de audit intern; predilecţie pen-

tru operaţiuni cu risc sporit; modi! cări frecvente în structu-

ra conducerii de vârf și a membrilor Consiliului de directori; 

tranzacţii de proporţii cu parteneri a! liaţi; schimbarea frec-

ventă a consultanţilor juridici).

Semne ale escrocheriei cu implicarea auditorilor sunt con-

siderate schimbarea frecventă a auditorilor externi, refuzul sau 

tergiversarea prezentării informaţiei necesare auditorilor, lipsa 
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direcţiei sau specialistului în  audit intern, refuzul auditorului 

de a prezenta concluzii sau dezacordul auditorului cu informa-

ţia prezentată în documentele & nanciare.

Semnele escrocheriei în cadrul relaţiilor cu organele & sca-

le și alte organe licenţiate se iden� fi că prin: retragerea 

licenţei sau existenţa unor probleme privind deservirea licen-

ţelor, controale frecvente ale organelor de control, probleme 

permanente în relaţiile cu organele & scale sau cu alte organe 

de control.

Semnele escrocheriei în  raport cu  partenerii se centrea-

ză pe presiuni persistente de  fuziune, vânzare sau absorbţie 

de către alte & rme, reorganizarea structurii relaţiilor dintre par-

teneri, ce conduce la slăbirea poziţiilor întreprinderii, un număr 

dubios de mare de bene& ciari sau furnizori noi, prezenţa unor 

bene& ciari sau furnizori care nu  au  fost supuși unui anumit 

control, numeroase litigii judiciare cu partenerii de afaceri.

Actualmente majoritatea mărfurilor și produselor de pe 

piaţa Republicii Moldova se comercializează ilegal, fără licenţi-

erea corespunzătoare, în lipsa contractelor cu titularii de drep-

turi, producţia nominalizată & ind contrafăcută. De asemenea, 

au loc și unele operaţiuni de import ilicit, precum și alte încăl-

cări.

Situaţia în care se a) ă în prezent micul antreprenoriat au-

tohton denotă faptul că unul din obiectivele principale ale ac-

tivităţilor comerciale le constituie comerţul cu mărfuri și pro-

duse contrafăcute și/sau falsi& cate, cu utilizarea renumitelor 

branduri internaţionale, cunoscute în lumea largă.

În majoritatea cazurilor, aceste mărfuri sunt fabricate în 

Turcia și China, & ind importate nemijlocit din ţara de origine, 

prin Ucraina, la vamă & ind declarate ca mărfuri textile, industri-

ale sau de larg consum (fără nume și denumiri). România este 

o ţară „de risc” pentru importul tranzit al mărfurilor din China 

și Turcia de către antreprenorii moldoveni, deoarece apărarea 

intereselor titularilor de drepturi și a întregii societăţi ca poten-

ţiali consumatori de către poliţie, vamă și alte instituţii de stat 

este o prerogativă acordată prin lege și orice „atentat” la propri-

etatea intelectuală este anihilată prompt și cu acţiuni ofensive, 

care se soldează cu intentarea cauzelor penale și cu nimicirea 

bunurilor contrafăcute. 

Formele de înșelăciune frauduloasă sunt foarte diverse. 

Frauda poate &  comisă în formă de comunicare orală sau scri-

să, de asemenea, ea poate consta în comiterea unor acţiuni: 

falsi& carea bunurilor sau a materialului primar, folosirea me-

todelor necinstite, înlocuirea unei sume de bani cu bancnote 

false, frauda de cantitate sau calitate a măr& i. Aceste exemple 

sunt combinate de multe ori cu in) uenţa de înșelăciune prin 

cuvinte, inclusiv prin abuzul de încredere, care poate acţiona 

ca o metodă independentă de fraudă (de exemplu, un împru-

mut pe care debitorul nu intenţionează să-l întoarcă), adeseori 

având aparenţa unei farse ordinare. 

Referinţe

1. http://mybusiness.md/moshennichestvo-kak-in-

fekciya-po-unichtozheniyu-biznesa-chast-2/lang/ro/

2. http://www.cnaa.md/& les/theses/2010/16502/igor_

botezatu_thesis.pdf

3. http://www.scribd.com/doc/11692494/Codul-Penal-

al-Rep-Moldova

4. http://www.yk-md.ru/2_6/page/4.html

5. http://www.totuldespremarci.ro/servicii_contraface-

re_concurenta_neloiala.html
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1. Scurt istoric al fenomenului
NU SE ȘTIE CU EXACTITATE, DAR PROBABIL CĂ PRIMA CONTRAFACERE DA-

TEAZĂ DE LA APARIŢIA MONEDEI ÎN SOCIETATEA UMANĂ. ROMANII AU COMIS 

O SERIE DE CONTRAFACERI, NUMITE ULTERIOR „LEGALE”, BĂTÂND MONEDE DIN 

CUPRU ARGINTAT. CU ACESTEA ERAU PLĂTIŢI SOLDAŢII ROMANI CARE LUPTAU 

ÎN TERITORIILE DUȘMANILOR. ROMANII NU VROIAU SĂ PIARDĂ AUR ȘI ARGINT ÎN 

CAZUL ÎN CARE SOLDAŢII LOR AR FI FOST LUAŢI PRIZONIERI. 

Cât de departe de aceste scopuri se a& ă falsi( catorii de 

bancnote de astăzi! Ei se aseamănă mai mult lucrătorilor 

din monetăriile otomane. Aici se băteau monede din aurul 

și argintul extras din mine. Dar pentru că s-au bătut multe 

falsuri, sultanul Selim al II-lea a decis închiderea monetăriei 

și transportarea metalelor preţioase la  Istanbul. Furtul de 

metal preţios se practica în voie în monetăriile din Evul Me-

diu, diferenţa reprezentând câștigul acestora. 

Odată cu răspândirea tiparului, au apărut și cronici-

le contrafăcute, bibliile și cărţile de rugăciuni rescrise. De 

asemenea, perioadele de prohibiţie (măsură legislativă sau 

administrativă prin care se interzice producerea, vânzarea, 

exportul sau importul unor mărfuri) au dus la în& orirea eco-

nomiei subterane și la încurajarea producţiei contrafăcute. 

2. Contrafacerea la zi
Consecinţele nefaste ale contrafacerii sunt binecunos-

cute. Este de ajuns să amintim pagubele cauzate de eva-

ziunea ( scală și de alte pierderi rezultate din colectarea 

taxelor, pericolele la adresa sănătăţii și siguranţei consuma-

torilor si, nu în ultimul rând, cumpărătorii escrocaţi. 

Deși este greu de stabilit o statistică privind contraface-

rea, se știe că, pe plan mondial, costul total rezultat în urma 

acestui fenomen constituie 5-8% din comerţul internaţional. 
În actualele condiţii economice, contrafacerea mărfuri-

lor industriale a devenit o afacere în& oritoare. Această situ-

aţie a fost determinată de factori tehnici, economici, sociali, 

politici și geogra( ci. Cei mai importanţi sunt factorii econo-

mici, întrucât ei ţin de preţuri și de venituri.

Evident, producătorii și comercianţii de produse con-

trafăcute purtând marca unor ( rme cunoscute urmăresc 

obţinerea unui câștig cât mai mare. Obiectele valoroase 

din punct de vedere artistic si cele de lux contrafăcute 

– mobilă de artă, ceasuri, bijuterii etc. – reprezintă cea 

mai pro" tabilă sursă. La fel de rentabile sunt contrafa-

cerile de produse industriale de larg consum comercia-

lizate în cantităţi mari. 

Realizarea unor produse concurenţiale prin scăderea 

costurilor favorizează contrafacerea și afectează negativ ca-

litatea. De asemenea, din cauza tendinţei de globalizare în 

cadrul economiei mondiale, apar produse contrafăcute pe 

pieţe încă neformate, unde consumatorii nu sunt bine in-

formaţi. La lipsa educaţiei în domeniu se adaugă creșterea 
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ofertei pentru unele mărfuri și creșterea continuă a popu-

laţiei globului. Toate acestea favorizează contrafacerile. 

Din cauza transformărilor rapide în Europa de Est și 

în fosta Uniune Sovietică, economiile din aceste zone nu 

au mai putut &  controlate. Astfel că aceste pieţe sunt în 

același timp mari producători și consumatori de mărfuri 

contrafăcute. 

Practic, tot ce se vinde are un echivalent contrafăcut, 

iar falsurile se întâlnesc la tot pasul. Dacă în centrele co-

merciale mari din capitală și în  magazinele de & rmă mai 

poţi cumpăra produse originale, ne asigură specialiștii, 

atunci în magazinele din provincie și pieţele comerciale 

nu ai nici o certitudine.

3. Opinii privind contrafacerea 

1. Potrivit Asociaţiei Anti-Contrafacere, 90% din 

produsele de pe piaţă sunt contrafăcute.

Pe piaţa din Republica Moldova există foarte multe 

produse contrafăcute, în deosebi, în cazul parfumurilor, 

produselor cosmetice care, din păcate, aduc un prejudiciu 

foarte mare sănătăţii populaţiei. 

Asociaţia Anti-Contrafacere reprezintă în Moldova 40 

de companii, titulare de drept ale unor branduri de renu-

me, având drept scop principal combaterea contrafacerii 

produselor destinate comercializării pe teritoriul Republi-

cii Moldova. 

Un   rol deosebit, în cazul dat, îl au organele de drept, 

printre care se numără Serviciul Vamal și Procuratura Gene-

rală, care au misiunea de a depista persoanele care încearcă 

să introducă pe teritoriul ţării produse contrafăcute.

2. Potrivit Grupului de presă IMEDIA, un ra-

port al Comisiei Europene privind intervenţiile 

vamale plasează Republica Moldova pe locul 

patru printre ţările de provenienţă a mărfurilor 

contrafăcute ce sosesc în Europa.

După ce și-a căpătat „faima” de ţară în care peste 90 

la sută din programele de calculator utilizate sunt pirata-

te, Moldova a intrat alături de Hong Kong și India în topul 

„micilor furnizori” de mărfuri contrafăcute pe piaţa euro-

peană.

Principala sursă a produselor contrafăcute care sosesc 

în Europa este China, 85% din produsele con& scate la fron-

tierele Uniunii Europene în 2010 provenind  anume din 

această ţară. Celelalte trei ţări au o putere mult mai mică: 

3,46 la sută din capturile vămii sunt falsuri din India, 2,95% 

din Hong Kong și 2,06% din Republica Moldova.

Vămile statelor UE au con& scat în anul de referinţă 103 

milioane de produse contrafăcute, în valoare de peste un 

miliard de euro. Cu o cifră de 20 milioane de euro mărfuri 

con& scate de vămile statelor UE, Republica Moldova este 

pe locul șase în top după valoarea mărfurilor con& scate. 

Potrivit raportului Comisiei Europene, cele mai contrafă-

cute produse (42%) sunt ţigările și alte produse din tutun. 

Astfel, Republica Moldova a ajuns pe locul doi, după Chi-

na, în topul ţărilor de unde provin ţigările contrafăcute, 

devenind cunoscută ca o sursă periculoasă de contraban-

dă cu ţigări.

Ţigările nu sunt unica marfă contrafăcută de pro-

veniență din Moldova. Raportul plasează Republica Mol-

dova pe locul trei printre ţările care furnizează băuturi 

alcoolice contrafăcute în UE. Ponderea băuturilor alcoo-

lice moldovenești contrafăcute oprite în vamă, respectiv 

de 2,23%, este, totuși, cu mult sub cota Federaţiei Ruse 

(24,37%) și a Chinei (73,4%9).
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3. Portalul http://www.opinii.md/ a adresat cititori-

lor câteva întrebări la tema în discuţie: „Ce părere aveţi 

despre fenomenul piraterii și contrafacerii în Moldova? 

Sunteţi pro sau contra piraterii? Dacă este un factor ne-

gativ, cum putem contracara fenomenul dat? Care ar fi 

soluţiile?” – înregistrând următoarele răspunsuri:

- deși mulţi consideră că la mijloc este o problemă de 

ordin % nanciar, eu nu împărtășesc această părere. Mai 

mult decât sigur, cel puţin 25% din utilizatorii unui soft 

nelicenţiat nu ar plăti banii pentru acesta, chiar dacă pre-

ţul ar %  unul accesibil. Pur și simplu, așa s-au deprins: „De 

ce să dau bani pe ceva care poate %  luat „gratis”. Ei nu în-

ţeleg pentru ce se cuvine să % e plătiţi banii, da asta-i deja 

o altă problemă;

- consider că aceasta este o problemă nu doar de or-

din economic, dar și politic! Ea nu va %  contracarată atâta 

timp cât cineva scoate bani grei din această „afacere”. Nu 

am procurat CD cu muzică autohtonă și nu cred ca voi 

procura vreodată! Utilizatorul autohton nu este gata să 

dea mai mulţi bani pentru „licenţă”;

- pirateria a existat din cele mai vechi timpuri, deose-

birea este doar aceea că acum luptele nu se duc pe mare, 

ci în birouri… Cei care falsi% că produsele își argumen-

tează acţiunile prin faptul că astfel mărfurile devin mai 

accesibile, iar cei care efectuează controlul spun că nu se 

procedează cinstit faţă de producător… Și unii, și alţii fac 

bani… Însă atâta timp cât există echilibru între două sau 

mai multe părţi, va exista și pirateria, și statute speciale 

pentru anumite  state… Pirateria va dispărea atunci când 

% ecare dintre consumatori va renunţa completamente 

la comercializarea și achiziţionarea producţiei false. Pe 

de altă parte, cumperi ce-ţi dorești, după preţ și calitate. 

Dacă vrei calitate, % i bun și plătește, dacă nu ai bani, tre-

buie să te descurci cu ceea ce ai...

Pagina o! cială a MAI al RM publică, de asemenea, 

un șir de a! rmaţii concludente privind tema în dis-

cuţie. 

Situaţia în care se a/ ă în prezent micul antreprenoriat 

autohton denotă faptul că unul din obiectivele principale 

al activităţilor comerciale îl constituie comerţul cu măr-

furi și produse contrafăcute și/sau falsi% cate, cu utilizarea 

unor renumite branduri internaţionale.

În majoritatea cazurilor, aceste mărfuri sunt fabricate 

în Turcia și China, % ind importate nemijlocit din ţara de 

origine, prin Ucraina, de la piaţa „Km 7” a orașului Ode-

sa sau de la piaţa din Cernăuţi, la vamă % ind declarate ca 

mărfuri textile, industriale sau de larg consum (fără nume 

și denumiri). 

România este o ţară „de risc” pentru importul tranzit 

al mărfurilor din China și Turcia de către antreprenorii 

moldoveni, deoarece apărarea intereselor titularilor de 

drepturi și a întregii societăţi, ca potenţiali consumatori, 

de către poliţie, vamă și alte instituţii de stat este o prero-

gativă acordată prin lege și orice „atentat” la proprietatea 

intelectuală va %  anihilat prompt și cu acţiuni ofensive, 

soldându-se cu intentarea cauzelor penale și cu nimicirea 

bunurilor contrafăcute.

Pirateria și contrafacerea sunt părţi componente ale 

economiei tenebre, care constituie o rapidă și ușoară sur-

să de îmbogăţire fără un suport real, fapt ce conduce la 

înșelarea consumatorilor privind calitatea și provenienţa 

mărfurilor, prejudiciind, totodată, titularii de mărci prote-

jate în Republica Moldova.
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4. Recomandări privind combaterea pirateriei 

și contrafacerii

În opinia specialiștilor, produsele contrafăcute pot %  de-

pistate, relativ simplu,  la punctele de trecere a frontierei. Ti-

tularul de drepturi asupra mărcii are posibilitate să depună 

cerere de intervenţie la frontieră. În consecinţă, produsele 

contrafăcute pot %  depistate la vamă și mai târziu distruse.

Conform datelor Serviciului Vamal, în anul 2011 au fost 

depistate și distruse 50 mii de obiecte contrafăcute, cu o 

valoare de 60 mii de euro. În același an, numărul cererilor 

depuse de titularii de drept la vamă s-a dublat. Sunt luate 

sub supraveghere 360 de obiecte de proprietate intelec-

tuală: 2 obiecte pentru dreptul de autor, 3 modele indus-

triale și 355 de mărci comerciale.

„Fără îndoială, cele mai valoroase sunt mărcile. Marca 

este un bun intangibil, doar titularul este în drept să decidă 

ce face cu ea și dacă pornește acţiuni împotriva concuren-

ţilor neloiali, în instanţa de judecată”, menţionează într-un 

interviu doamna Lilia Bolocan, Director general AGEPI.

Potrivit informaţiei de pe site-ul AGEPI, în ultimii ani 

la  compartimentul „Litigii, Comisia de contestaţii” s-au 

înregistrat următoarele date statistice:

Sursa: www.agepi.md

5. Sugestii:  cum recunoaștem produsele origi-

nale?

Nu trebuie să % i neapărat un % n cunoscător al produse-

lor de % rmă ca să deosebești un produs adevărat de unul 

contrafăcut, susţin experţii. Este su% cient să urmărești doar 

câteva aspecte esenţiale, precum:

* Preţul: 
ar trebui să % e primul semnal de alarmă. Nu există pro-

duse fără taxe sau impozite, așa cum deseori declară vânză-

torii unor asemenea mărfuri „de chilipir”. Un preţ mai mic 

este automat dubios și ar trebui să ridice suspiciuni poten-

ţialului client.

* Ambalajul: 
acesta trebuie să % e intact. De exemplu, din cauza căl-

durii, plasticul de proastă calitate se desface.

* Condiţiile de vânzare: 
produsele originale nu se vând în afara reţelelor de dis-

tribuţie. „Faţa” magazinului spune multe despre originea 

reală a produselor comercializate. De asemenea, vânzăto-

rul unui produs original este capabil să dea, întotdeauna, 

lămuririle solicitate de către client.

 * Etichetele personalizate:

 produsele originale, în special în cazul îmbrăcămintei, 

se vând numai cu etichete personalizate.
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GR. 101, SPECIALITATEA  MANAGEMENTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, 

FACULTATEA BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR, ASEM 

ACTUALMENTE, MAJORITATEA MĂRFURILOR ȘI PRODUSELOR DE PE 
PIAŢA REPUBLICII MOLDOVA SE COMERCIALIZEAZĂ ILEGAL, FĂRĂ 

LICENŢIEREA CORESPUNZĂTOARE, ÎN LIPSA CONTRACTELOR CU TITULARII DE 
DREPTURI, PRODUCŢIA NOMINALIZATĂ FIIND CONTRAFĂCUTĂ; AU LOC, DE 
ASEMENEA, OPERAŢIUNI DE IMPORT ILICIT, PRECUM ȘI ALTE ÎNCĂLCĂRI.

 Pentru început, este important să menţionăm faptul că 

proprietatea intelectuală cuprinde două sfere de bază: pro-

prietatea industrială și drepturile de autor. În Republica Mol-

dova, protecţia juridică a obiectelor de proprietate industrială 

se asigură în temeiul înregistrării lor la Agenţia de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Intelectuale (AGEPI), iar protecţia drep-

turilor de autor – în temeiul Legii privind dreptul de autor și 

drepturile conexe, pentru exercitarea acestor drepturi ne* -

ind necesară îndeplinirea vreunor formalităţi.

În ceea ce privește contrafacerea mărfurilor industriale, 

cel mai des sunt falsi* cate brandurile de maximă notorie-

tate. Bineînţeles, are de suferit din cauza contrafacerilor și 

imaginea multor alte branduri cu nume sonore. Potrivit da-

telor Asociaţiei Anti-Contrafacere REACT, printre produsele 

cel mai des con* scate în punctele vamale pe motiv că sunt 

contrafăcute se numără  parfumurile, produsele cosmetice 

în general, detergenţii, încălţămintea, precum și accesoriile 

ce ţin de telefonia mobilă. 

Așadar, ce reprezintă contrafacerea? Este o încălcare a 

dreptului titularului, care include fabricarea, folosirea sau 

punerea în circulaţie, fără permisiunea acestuia, a obiectu-

lui protejat prin titlul de protecţie, sau oricare altă încălcare 

a drepturilor conferite de titlul de protecţie.

Cu alte cuvinte, contrafacerea reprezintă o activitate ile-

gală de producere și realizare a unor mărfuri care imită un 

produs original, protejat prin marcă, design (aspectul exte-

rior) sau brevet de invenţie, cu intenţia de a înșela cumpără-

torul prin acceptarea acestui produs drept original.

Practic, tot ce se vinde are un echivalent contrafăcut, iar 

falsurile se întâlnesc la tot pasul. Dacă în centrele comercia-

le mari din capitală și în magazinele de * rmă mai poţi cum-

păra produse originale, atunci în magazinele din provincie 

și în pieţele comerciale nu ai nici o certitudine.

După cum am menționat, contrafacerea afectează în-

treaga gamă de produse existente pe piaţă: produsele 

alimentare și băuturile alcoolice, cafeaua și condimentele, 

ochelarii de soare, ceasurile, jucăriile, produsele software și 

chiar pietrele preţioase.

Primele controale privind depistarea produselor con-

trafăcute în Republica Moldova, efectuate de organele de 

drept, au fost efectuate abia în iulie 2011, în baza demer-
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surilor organizaţiei REACT din România, care are din acest 

an o reprezentanţă în Republica Moldova. Din păcate, se 

lucrează în această direcţie doar în Chișinău – în supermar-

keturi și în centrele comerciale mari. De asemenea, comer-

cializează produse de calitate magazinele de ' rmă care ţin 

la reputaţia de brand.

Situaţia este întru totul alarmantă: 90% din produ-
sele de pe piaţa Republicii Moldova sunt contra-
făcute. Există probleme foarte mari în ceea ce privește 

combaterea contrafacerii produselor. Pe piaţa se constată 

un a( ux de produse contrafăcute, care prejudiciază serios 

sănătatea populaţiei.

Pentru contracararea acestor condamnabile încălcări 

ale drepturilor cumpărătorului, a fost creată Asociaţia An-

ti-Contrafacere, care în Moldova reprezintă 40 de companii 

titulare de drept ale unor branduri de renume. Asociaţia în 

cauză își propune drept scop combaterea pe toate căile a 

contrafacerii produselor destinate comercializării pe terito-

riul Republicii Moldova. Un  rol deosebit le revine organelor 

de drept, în special  Serviciului Vamal și Procuraturii Generale.  

Titularul de drepturi asupra mărcii are posibilitatea să 

depună o cerere de intervenţie la frontieră și, conform re-

zultatelor controlului, produsele contrafăcute depistate 

sunt sechestrate și, eventual, distruse. Însă acest lucru ar 

'  aproape imposibil în lipsa unei asociaţii a titularilor de 

drepturi, întrucât în Republica Moldova nu există experţi 

care să facă o distincţie cali' cată între un produs original și 

unul contrafăcut. Aprecierea produselor sub aspectul origi-

nalităţii sau contrafacerii lor o realizează titularii de drepturi 

în baza fotogra' ilor efectuate în vamă.

Conform Serviciului Vamal, în ultimul an, numărul cere-

rilor depuse la vamă  de titularii de drepturi s-a dublat, iar 

conform datelor Asociaţiei REACT, la momentul actual sunt 

' nalizate circa 25 de dosare administrative, aproximativ 

10 dosare penale urmând să ' e transmise în instanţa de 

judecată. Raportate la situaţia din întreaga ţară, aceste re-

zultate sunt insigni' ante.

Cum să recunoaștem produsele originale?

Nu este neapărat să ' i un ' n cunoscător al produselor 

de ' rmă, ca să deosebești un produs adevărat de unul con-

trafăcut, susţin experţii. Este su' cient să urmărești doar câ-

teva aspecte esenţiale, cum sunt:

 ▪ Preţul – ar trebui să ' e primul semnal de alarmă. 

Nu există produse fără taxe sau impozite, așa cum adeseori 

declară vânzătorii. Un preţ mai mic este automat dubios și 

ar trebui să ridice suspiciuni potenţialului client;

 ▪ Ambalajul – acesta trebuie să ' e intact. Din cauza 

căldurii, plasticul de proastă calitate, de exemplu, se des-

face;

 ▪ Condiţiile de vânzare – produsele originale nu 

se vând în afara reţelelor de distribuţie. „Faţa” magazinului 

spune multe despre originea reală a produselor comercia-

lizate. De asemenea, vânzătorul unui produs original este 

capabil să dea, întotdeauna, lămuririle solicitate de către 

client;

 ▪ Etichetele personalizate – produsele originale, 

în special în cazul îmbrăcămintei, se vând numai cu etiche-

te personalizate.

  Prezentăm în continuare câteva considerente privind 

diferenţierea unui produs veritabil al ' rmei PUMA de un 

produs similar contrafăcut. 

PUMA este una dintre companiile de top din Sport-

lifestyle, care realizează  designul și produce încălţăminte, 

haine și accesorii. La etapa actuală, PUMA AG Rudolf Dassler 
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Sport prezintă noi caracteristici de securitate și etichetare. 

Un accent aparte merită să $ e pus pe simbolul și sem-

nul distinctiv PUMA, comparativ cu care vom aduce exem-

ple de falsi$ care a mărcii respective în diferite ţări, cum ar $ : 

Turcia, Bulgaria, Spania, dar și Republica Moldova.

Este foarte important de a cunoaște noile caracteristici 

de securitate ale  îmbră-

cămintei, accesoriilor și 

încălţămintei, dar și mo-

di$ cările intervenite în 

caracteristicile de securi-

tate ale acestora. Deci, să 

$ m atenţi la caracteristici-

le de securitate ale etichetelor Puma, atât la îmbrăcăminte 

În cazul hainelor:
se veri$ că dacă există eticheta de securitate sau new 

inline label pe cusătura stângă din interior. Dacă e posibil, 

e cazul să se încerce a detecta elementele de siguranţă (mi-

cro imprimat $ rul de securitate, SECUTAG-particule), în caz 

contrar urmează să $ e trimisă instanţelor abilitate o mostră 

a bunurilor sechestrate. 

În cazul încălţămintei:
se veri$ că dacă există noua eticheta PUMA  de pe limbă 

în ambii panto$  sau eticheta limbii precedente și eticheta 

de securitate anterioară în pantoful drept. 

Dacă e posibil, se încearcă detectarea elementelor de 

siguranţă (micro imprimat $ rul de securitate, cu micro-par-

ticule taggant poartă logo-ul PUMA sau etichete de securi-

tate anterioare cu particule SECUTAG) .

Astfel, chiar ne$ ind un specialist cali$ cat în domeniul 

dat, nu e deloc complicat să cunoști reperele privind etiche-

tele PUMA, standardele logistice, ambalajul înnoit și, nu în 

ultimul rând, logo-ul PUMA, care presupune proporţiile co-

recte: “PUMA + Pisica”.

și încălţăminte, cât și la accesorii.

Cum trebuie să se facă distincţia între îmbrăcămintea/

încălţămintea originală și cea contrafăcută?
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Operaţiuni asimilate contrafacerilor constituie și indu-

cerea în eroare a consumatorului prin punerea în circulaţie 

a unor produse purtând o denumire fonetic asemănătoare 

unei mărci înregistrate, pentru produsele identice sau simi-

lare.

Contrafacerea fură identitatea unor mărci notorii, dar le 

fură și consumatorilor mai multe așteptări, incluzând con-

fortul, încrederea și siguranţa personală. Acest ' agel al co-

merţului afectează întreaga gamă de produse existente pe 

piaţă: produsele alimentare și băuturile alcoolice, cafeaua și 

condimentele, parfumurile de lux și încălţămintea de ( rmă, 

detergenţii, ochelarii de soare, ceasurile, jucăriile, produse-

le software și chiar pietrele preţioase.

Printre cele mai contrafăcute branduri se numără Nike, 

Adidas, Reebok, Pma, Dolce&Gabana, Dior, HugoBoss, No-

kia, Ariel, Rolex, Head&Shoulders, dar și multe alte nume 

sonore sunt branduri a căror imagine are mult de suferit din 

cauza contrafacerilor. 

Se consideră că contrafacerea mărcilor a început în 

China – ţara în care se falsi( că orice, unde Adidas devine 

Adiboss, iar un restaurant McDonald’s poate (  ridicat fără 

o franciză o( cială. De asemenea, pe rafturile din China  se 

poate găsi whisky Johns Daphne, care înlocuiește celebrul 

Jack Daniels, se poate mânca un hamburger la King Burger, 

varianta inversată a lanţului de restaurante fast food, Bur-

MARCA (BRANDUL) ESTE SUMA IMATERIALĂ A ATRIBUTELOR PRO-
DUSULUI, NUMELE SAU AMBALAJUL, PREŢUL, ISTORIA, REPUTAŢIA, 

FELUL ÎN CARE ESTE PROMOVAT. 

O marcă este, de asemenea, de( nită și prin impresiile 
consumatorilor care au folosit-o. „De aceea, păstrarea aces-
tor caracteristici ale produsului înseamnă, de fapt, păstra-
rea calităţii”. În acest sens, lupta împotriva contrafacerilor 
capătă o importanţă globală, cu atât mai mult cu cât con-
trafacerea produselor a dobândit  dimensiuni industriale și 
internaţionale.

Practic, tot ce se vinde are un echivalent contrafăcut, iar 
falsurile se întâlnesc la tot pasul. Dacă în centrele comer-
ciale mari din capitală și în magazinele de ( rmă mai poţi 
cumpăra produse originale, ne asigură specialiștii, atunci în 
magazinele din provincie și în pieţele comerciale nu ai nici 
o certitudine.

Fenomenul contrafacerii presupune în esenţă una din 
următoarele operaţii:

 ▪ imitarea frauduloasă a produsului în scopul inducerii 
în eroare a bene( ciarului/consumatorului, prin asemănarea 
produsului contrafăcut cu cel original; 

 ▪ reproducerea identică sau cvasi-identică a unei mărci 
înregistrate pentru produse identice sau similare; 

 ▪   fabricarea etichetei, ambalajelor de orice fel, con-
ţinând reproduceri ale mărcii sau pro( tarea de renumele 
unei mărci notorii.
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ger King. În mall-uri se găsesc tricouri Nake (Nike), panto$  

sport Adidoss (Adidas), iar în magazine Apple este repre-

zentat printr-un măr întreg, și nu mușcat. Alte „$ rme” chine-

ze: Paradi (Prada), Anmani (Armani), Odidoss (Adidas) etc.

În materie de mărfuri electronice, cunoscuta companie 

Sony devine  Sonia, iar PSP-urile (Play Station Portable) – 

Pop Station. Chiar și marelui Apple i-a fost găsit un ”frate” 

chinez, Aeippie. 

Iată, deci, care sunt cele mai falsi$ cate branduri în 

China și pe întreg mapamondul:

1. Nike 9. iPhone

2. Adidas 10. Chanel

3. Puma 11. Dior

4. Sony 12. Hugo Boss

5. KFC 13. Armani

6. Pastilele Viagra 14. Dolce and Gabbana

7. Nokia 15. Louis Vuitton

8. Samsung 16. Rolex

Cum să recunoaștem produsele originale? 

Nu e neapărat să $ i un $ n cunoscător al produselor de $ r-

mă, ca să deosebești un produs adevărat de unul contrafă-

cut, susţin experţii. Este su$ cient să urmărești doar câteva 

aspecte esenţiale, cum sunt:
 ▪ Preţul – ar trebui să $ e primul semnal de alarmă. 

Nu există produse fără taxe sau impozite, așa cum adeseori 
declară vânzătorii. Un preţ mai mic este automat dubios și 
ar trebui să ridice suspiciuni potenţialului client;

 ▪ Ambalajul – acesta trebuie să $ e intact. Din cauza 
căldurii, plasticul de proastă calitate, de exemplu, se des-
face;

 ▪ Condiţiile de vânzare – produsele originale nu 
se vând în afara reţelelor de distribuţie. „Faţa” magazinului 

spune multe despre originea reală a produselor comercia-
lizate. De asemenea, vânzătorul unui produs original este 
capabil să dea, întotdeauna, lămuririle solicitate de către 
client;

 ▪ Etichetele personalizate – produsele originale, 
în special în cazul îmbrăcămintei, se vând numai cu etiche-
te personalizate.

Situaţia este întru totul alarmantă: 90% din produ-

sele de pe piaţa Republicii Moldova sunt contrafă-

cute. Există probleme foarte mari în ceea ce privește com-

baterea contrafacerii produselor. Pe piaţa se constată un 

a+ ux de produse contrafăcute, în special, parfumuri, produ-

se cosmetice, care prejudiciază serios sănătatea populaţiei.

Pentru contracararea acestor condamnabile încălcări 

ale drepturilor cumpărătorului, a fost creată Asociaţia An-

ti-Contrafacere, care în Moldova reprezintă 40 de compa-

nii titulare de drept ale unor branduri de renume. Asocia-

ţia în cauză își propune drept scop combaterea pe toate 

căile a contrafacerii produselor destinate comercializării 

pe teritoriul Republicii Moldova. Un  rol deosebit le revine 

organelor de drept, în special  Serviciului Vamal și Procu-

raturii Generale, care au obligaţia de a depista infractorii 

ce încearcă să introducă pe teritoriul ţării produsele con-

trafăcute.

Combaterea contrafacerii mărcilor este strâns le-

gată de activitatea Agenţiei de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Intelectuale (AGEPI). 

Proprietatea intelectuală cuprinde două comparti-

mente de bază: proprietatea industrială (invenţiile, mo-

delele de utilitate, soiurile de plante, modelele și desenele 

industriale, mărcile și denumirile de origine, topogra$ ile cir-

cuitelor integrate) și drepturile de autor (operele literare, 



CO N F E R I N Ţ A  S T U D E N Ţ E A S C Ă  "STOP CO N T R A F A C E R E A  Ş I  P I R A T E R I A"  |

26

operele dramatice și muzical-dramatice, operele muzicale, 

operele coregra# ce, operele audiovizuale, operele de pictu-

ră, sculptură și gra# că, operele de arhitectură urbanistică și 

de artă horticolă, operele de artă aplicată, operele fotogra-

# ce, traducerile, programele de calculator s.a.).

  În Republica Moldova protecţia juridică a obiectelor 

de proprietate industrială se asigură în temeiul înregistră-

rii lor la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii In-

telectuale, iar protecţia drepturilor de autor – în temeiul 

Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În concluzie, vom constata faptul că unii oameni consi-

deră că pirateria și contrafacerea sunt “crime fără victime”, 

copierea rămânând doar o „formă de recunoaștere a valo-

rii”. Această viziune nu corespunde însă consecinţelor; de 

fapt, impactul bunurilor contrafăcute asupra posesorilor 

mărcilor, a consumatorilor și economiei naţionale în ge-

neral nu poate #  minimalizat. Astăzi nivelul contrafaceri-

lor în domeniul proprietăţii intelectuale este astronomic. 

Gradul înalt al contrafacerilor re+ ectă, dincolo de prefe-

rinţa consumatorilor pentru produsele de marcă, abilita-

tea celor care contrafac de a se adapta trendurilor pieţei 

și pro# turile enorme rezultate în urma vânzării produselor 

contrafăcute.
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O MARCĂ ESTE UN SEMN CAPABIL SĂ DISTINGĂ BUNURILE ȘI SERVICI-
ILE PRODUSE SAU FURNIZATE DE O ÎNTREPRINDERE DE CELE PRO-

VENITE DE LA ALTE ÎNTREPRINDERI. MARCA ESTE UN MIJLOC DE COMUNICARE 
ÎNTRE PRODUCĂTOR ȘI CONSUMATOR, UN FEL DE CONTRACT TACIT PRIN CARE 
PRIMUL GARANTEAZĂ CALITATEA PRODUSULUI, MENŢINEREA ȘI ÎMBUNĂTĂŢI-
REA ACESTUIA, IAR CEL DE-AL DOILEA POATE SĂ-L RECUNOASCĂ.

În general, orice cuvinte, litere, numere, desene, imagini, 

forme, culori, logo-uri, etichete sau combinaţii distinctive, 

utilizate pentru a deosebi bunuri sau servicii, pot %  conside-

rate mărci. În unele ţări, sloganurile publicitare sunt incluse, 

de asemenea, în categoria mărcilor și pot %  înregistrate ca 

atare la o% ciile naţionale de proprietate intelectuală. Tot 

mai multe ţări permit înregistrarea unor forme de mărci mai 

puţin tradiţionale cum ar % : o singură culoare, semne tri-

dimensionale (forme de produse sau de ambalaje), semne 

sonore (sunete) sau semne olfactive (mirosuri). Dar cele mai 

multe ţări au stabilit anumite limite pentru ceea ce poate %  

înregistrat ca marcă, în general % ind admise numai semne 

care pot %  percepute vizual sau pot %  reprezentate gra% c.

Exemple: 

•  cuvinte sau combinaţii de cuvinte:

 

•  desene:  

•  cuvinte sau combinaţiide cuvinte:   

•  forma produsului sau ambalajului:

•  alte semne distinctive: nume de persoane, culori sau 
combinaţii de culori, secvenţe sonore (ca, de exemplu, 
o secvenţă muzicală care precede de " ecare dată o 

emisiune) și exemplele ar putea continua
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De exemplu, în luna august 2011 a fost înregistrată pe 

cale naţională prima marcă sonoră „Mars”, cu nr. 21702, titu-

larul % ind Compania „MARS INCOR- PORATED ” din Statele 

Unite ale Americii. Marca a fost depusă pentru clasele 29, 

30 și 32 ale Clasi% cării internaţionale a produselor și servici-

ilor în scopul înregistrării mărcilor, ce cuprind următoarele 

produse: carne, pește, fructe și legume conservate, cafea, 

ciocolată, ceai, cacao, bere, ape minerale și gazoase, băuturi 

de fructe și sucuri ș.a.

În acest articol nu ne-am propus să vorbim detaliat des-

pre importanţa elaborării și promovării mărcilor, ci despre 

un alt aspect, nu mai puţin important – mărcile „înșelătoa-

re” în ceea ce privește originea geogra% că, calitatea ori na-

tura produsului și/sau a serviciului.

Ca mărci înșelătoare sunt denumite acele mărci, care pot 

înșela sau induce în eroare consumatorii cu privire la natura, 

calitatea sau originea geogra% că a produsului.

De exemplu, o margarină comercializată sub o marcă 

înfăţișând o vacă va % , probabil, respinsă, deoarece se poate 

considera că induce în eroare consumatorii care, eventual, 

vor asocia marca respectivă cu produsele lactate (de ex., 

untul).

Inducerea în eroare semni% că mult mai mult decât con-

fuzia. Ea poate crea consumatorilor o impresie falsă în ceea 

ce privește compoziţia, structura ori provenienţa produ-

sului. În numeroase ţări înregistrarea mărcilor ce induc în 

eroare consumatorii în ceea ce privește natura, calitatea sau 

provenienţa geogra% că a produselor sau a serviciilor pentru 

care sunt solicitate este deseori refuzată. Republica Moldo-

va face parte din aceste ţări, refuzând înregistrarea mărcilor 

”mincinoase” în baza art. 7 alin.(1) lit.g, în care se menţionea-

ză: ”se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare 

consumatorul în ceea ce privește originea geogra% că, calita-

tea ori natura produsului și/sau a serviciului”.

O marcă poate să inducă în eroare cu privire la natura, 

caracteristicile sau originea geogra% că a produselor sau 

serviciilor în următoarele situaţii:

• marca indică sau, cel puţin, sugerează acel produs (na-

tura lui), anumite caracteristici ale produsului sau un anume 

loc de origine (mărcile fanteziste nu sunt susceptibile de a 

induce în eroare consumatorul);

• consumatorul atribuie produselor sau serviciilor pro-

venind din această zonă caracteristici deosebite/particula-

re (chiar dacă o face, posibil, în mod eronat), cu alte cuvinte, 

zona în cauză are o reputaţie determinată de aceste produ-

se/servicii;

• produsele/serviciile nu provin din zona indicată sau 

sugerată.
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Mărcile susceptibile de a induce publicul în eroare în 

ceea ce privește calitatea produselor

Prezentăm mai jos un exemplu de marcă susceptibilă 

de a induce în eroare consumatorul privind calitatea pro-

dusului:

În cazul acestei mărci, există riscul de a induce consu-

matorul în eroare, dat % ind faptul că marca este solicitată 

de a %  înregistrată (printre altele) pentru „cafea, înlocuitori 

de cafea și zahăr”.

 Existenţa în marcă a înscrisului „ka* e” este de natură să 

inducă în eroare consumatorul, dacă ar %  înregistrată pentru 

înlocuitori de cafea (natura produsului); nu același lucru se 

întâmplă însă pentru zahăr, cafeaua (indicată prin marcă) 

și zahărul având caracteristici diferite; în plus, pentru zahăr, 

ansamblul mărcii poate, cel mult, sugera destinaţia produ-

sului (de exemplu, zahăr cuburi, pentru cafea).

Pe de altă parte, deoarece Bremen este o localitate din 

Germania, consumatorul poate %  indus în eroare, indicându-

i-se că este vorba de o cafea provenind din Bremen (Germa-

nia), fără însă ca în lista de produse să existe această limitare.

Determinarea caracterului înșelător al unei mărci este, 

de % ece dată, o chestiune speci% că. Practica internaţională 

cunoaște, în acest caz, diverse situaţii. În Olanda, mărcile 

sunt refuzate sau anulate în cazul în care au fost deja înre-

gistrate, pe motiv că posedă elemente înșelătoare cu privire 

la calitatea sau la structura produsului.

De exemplu:

•  Menthol, pentru ţigări ce nu conţin mentol;

•  Limentol, pentru medicamente ce nu conţin mentol;

•  Genevit, pentru alte băuturi decât GENIÈVRE (băutură 

alcoolică foarte puternică, de aproximativ 20%, când este 

aromatizată cu fructe și de 40%, când este în stare pură), fa-

bricată din rachiu de cereale (orz, grâu, secară, uneori ovăz), 

aromatizată cu pomușoare de ienupăr (arbust rășinos, foar-

te rami% cat, cu frunzele întotdeauna verzi, în formă de ace, 

și cu fructe de culoare neagră-albăstruie). 

Mărcile susceptibile de a induce în eroare consuma-

torul privind originea geogra! că

Denumiri precum „ATLANTIC” și „PACIFIC” pentru 

aparate de radio sau „ARCTIC” pentru echipamente frigo-

ri% ce nu sunt de natură să inducă consumatorul în eroare 

cu privire la originea produselor: este plauzibil ca cineva să 

creadă că în locurile indicate (Atlantic, Paci% c) sau sugerate 

(Arctica) să % e realizate aparate de radio sau echipamente 

frigori% ce; în plus, în realitate aceste denumiri nu indică o 

origine geogra% că, astfel că ATLANTIC și PACIFIC sunt mărci 

fanteziste pentru aparate de radio, iar ARCTIC este o denu-

mire sugestivă pentru calităţile aparatelor frigori% ce: capaci-

tate mare de răcire (ca în ţinuturile arctice).

Absolut similar stau lucrurile cu denumirea „BUCEGI” 

pentru ţigări: nimeni nu crede că în munţii BUCEGI se cul-

tivă tutun sau se fabrică ţigări; denumirea este fantezistă în 

raport cu aceste produse.
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Dar dacă analizăm denumirile „PARIS” pentru produse 

cosmetice sau „GENEVA” pentru ceasuri? Considerăm că nu 

e nici-o îndoială dacă a$ rmăm că cele două localităţi au o re-

putaţie anume, $ ind cunoscute consumatorilor pentru cos-

metice și, respectiv, pentru ceasuri. Este evident că, dacă se 

solicită înregistrarea unor mărci ce conţin aceste denumiri, 

iar produsele nu sunt din teritoriul indicat, intervine riscul 

de inducere în eroare a consumatorilor.

Inducerea în eroare cu privire la originea unor produse 

sau servicii se poate face însă și prin unele simboluri asoci-

ate acelor locuri și cunoscute consumatorilor: Turnul Ei' el 

pentru Paris, ceasul Big Ben pentru Londra, Statuia Libertă-

ţii pentru New York, Kremlinul pentru Moscova etc.  

Mărcile susceptibile de a induce în eroare consumato-

rul privind natura produselor și/sau serviciilor

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, unul 

din sensurile cuvântului „natură” este „caracter speci$ c al unui 

lucru, însușire caracteristică; calitate”. 

Ce l-ar putea induce în eroare pe consumator privind 

natura produselor sau serviciilor? Răspunsul este: un anu-

mit element, ingredient din componenţa produsului sau 

serviciului sau însăși materia primă din care este realizat 

produsul.

Pentru ca o marcă să inducă în eroare consumatorul 

cu privire la natura produselor sau serviciilor, ea trebuie să 

indice sau, cel puţin, să sugereze acel produs (natura lui), 

caracteristici ale produsului sau un loc de origine. 

În cazul în care mărcile indică asupra componenţei pro-

dusului, ele furnizează o anumită informaţie despre produs. 

Acest tip de mărci se utilizează pe produsele pentru care o 

asemenea informaţie este deosebit de importantă, sporind 

încrederea consumatorului faţă de ele și lărgind posibilită-

ţile de comercializare (vânzare) a lor. Procedeul dat poate $  

ilustrat prin exemplul mai multor mărci aplicate pe:

•  imbrăcăminte:

(IR – 1014372, decizia de$ nitivă a Republi-

cii Moldova – accept doar pentru articolele 

de lenjerie);

(IR – 1014497, decizia de$ nitivă a Republi-

cii Moldova – accept doar pentru ciorapi 

și colanţi);

•  ţigări:

(IR – 670205, lista de produse este limitată 

de către solicitant la produsele ce conţin 

mentol sau pe bază de mentol);

•  produse alimentare:

(IR – 1035365, decizia Republicii Moldova – 

limitarea produselor la cele ce conţin cire-

șe sau pe bază de cireșe);

(IR – 1011147, decizia Republicii Moldo-

va – limitarea produselor la cele ce conţin 

Cola sau pe bază de Cola).

Majoritatea mărcilor ce se referă la clasa 05, preparate 

farmaceutice și veterinare, re/ ectă clar denumirea speci$ că 
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a elementelor de bază sau componentele acestora. Uneori 

aceste cuvinte se folosesc în întregime, alteori doar o parte 

din ele, de ex. „Каффа-мин” pentru produse farmaceutice 

ce conţin cafeină și vitamine, „Дюра сульф” pentru pre-

parate farmaceutice și veterinare ce au în componenţa lor 

derivate de sulfamide (medicamente pe bază de sulf ).

Desigur că nu doar cuvintele pot indica asupra elemen-

telor unui produs, la fel își au locul aici și imaginile. 

Astfel a procedat compania „HUTESA AGROALIMENTA-

RIA S.A.” din Spania pe mărcile sale pentru olive și măsline: 

Figurativul mărcii internaţionale (IR – 1043709, 

solicitată pentru unele produse din clasa 32 – băuturi ne-

alcoolice, suc de fructe și unele servicii din clasa 35) este 

destul de sugestiv. Consumatorul ar putea crede că produ-

sele sunt preparate pe bază de lămâie. Totuși, decizia Repu-

blicii Moldova nu se referă la elementul ' gurativ al mărcii 

date, deoarece imaginile stilizate ale fructelor și legumelor 

sunt deseori utilizate pe etichete și consumatorii le percep 

doar ca elemente estetice și nu ca semne distinctive. Dar, 

în anumite cazuri, deoarece a devenit uzual faptul ca pe 

etichetele unor produse (sucuri, compoturi, dulceţuri etc.) 

să ' e reprezentate fructele din care sunt fabricate, desenul 

respectiv indică mai mult caracteristica produsului: „…rea-

lizat din…”, „conţine...” fructele reprezentate pe etichetă. 

Deseori se întâlnesc mărci ce conţin atât elemente ver-

bale, cât și elemente ' gurative ce indică asupra părţilor 

produsului, de exemplu 

(IR – 951061, lista de produse este limi-

tată de către solicitant la cafea; băuturi 

pe bază de cafea; cafea cu lapte) cafea; 

cafea cu lapte).

Uneori sunt create mărci care re* ectă întru totul produ-

sul. Forma acestuia, materia primă din care este fabricat și 

altele pot avea rolul de elemente de distinctivitate, dar din 

aceasta nu rezultă că elementele respective ar '  și un motiv 

pentru înregistrarea mărcii.

În continuare, vom analiza câteva exemple pentru a 

înţelege modul în care sunt aplicate în practică prevederi-

le art.7(1)g), și anume mărcile susceptibile de a induce în 

eroare publicul cu privire la natura produselor.

Să luăm drept exemplu marca combinată 

din imagine  solicitată pentru a '  înregistrată 

pentru „textile și articole textile; cuverturi șife-

ţe de masă”. Aceasta ar putea '  refuzată de la înregistrare, 

deoarece prin marcă se sugerează faptul că este vorba de 

articole din bumbac, pe când lista cuprinde produse în ge-

neral, existând riscul de a induce în eroare consumatorul cu 

privire la natura acestora.

Examinând marca internaţionlă vedem că solicitantul a 

revendicat protecţia produselor și serviciilor din clasele 32, 

33 și 43, fără a '  limitate la cele ce conţin sau sunt pe bază 

de Cola, în Republica Moldova ' ind înregistrată cu urmă-

toarea limitare:

cl. 32 – toate produsele revendicate pe bază de Cola sau 

care conţin Cola;



CO N F E R I N Ţ A  S T U D E N Ţ E A S C Ă  "STOP CO N T R A F A C E R E A  Ş I  P I R A T E R I A"  |

32

cl. 33 – toate produsele revendicate pe bază de Cola sau 

care conţin Cola;

cl. 43 – totalitatea serviciilor.

Marca ,  revendicată pentru o parte din pro-

dusele din clasa 29, a fost acceptată parţial de către Repu-

blica Moldova pentru următoarele produse: măsline, olive 

conservate, uscate și % erte; ulei de măsline. 

Un caz interesant îl prezintă marca interna-

ţională nr. 693659, depusă de FERRERO S.P.A.,

Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA CN, Italia, căreia 

i-a fost limitată lista de produse în baza articolului 7(2)a) din 

Legea privind mărcile și denumirile de origine nr. 588/1995, 

considerându-se că imaginea posedă un caracter înșelător 

privind natura produselor.

De exemplu, O% ciul pentru Proprietatea Intelec-

tuală din Federaţia Rusă a acceptat cu limitare marca ,

depusă pentru înregistrare, deoarece ele-

mentul verbal „cafea” indică un anumit tip 

de produse concrete, dar este înșelător 

pentru o altă parte de produse ce au fost 

revendicate în cerere, cum ar % : „ceai, orez, drojdie, sare, 

muștar, piper, oţet”. 

Danemarca și Austria au considerat marca 

susceptibilă de a induce în eroare consuma-

torul în ceea ce privește natura unor produse, 

MILKTIME semni% când un anumit tip de produse fabricate 

din lapte. Dar deciziile lor % nale diferă: pentru Austria marca 

induce în eroare consumatorul în ceea ce privește produsul 

„îngheţată pe bază de apă”, iar pentru Danemarca – „înghe-

ţată pe bază deapă și produse din iaurt congelat”.

O% ciul din Germania prezintă marca „KOMBUCHA” ca 

având un caracter înșelător pentru berea în care nu a fost 

adăugată Kombucha, o ciupercă fermentată în ceai sau în-

tr-o băutură probiotică naturală.

În continuare, ne vom referi la modul în care procedează 

alte state în cazul mărcilor deceptive (înșelătoare) privind na-

tura produselor și/sau serviciilor:

Marca Produsele/

serviciile

Decizia RM Decizia altor state

IR – 871776

VODKA BULL

cl. 32 – bău-

turi nealco-

olice și anume 

băuturi 

răcoritoare

Refuz 

total de! nitiv 

(RTD)- motive 

absolute de 

refuz – indu-

cerea în eroare 

privind natura 

produselor

AM, BG, BY, GE, KZ – 

Refuz total de% nitiv 

(motive absolute de 

refuz – inducerea in 

eroare privind natura 

produselor)

NO – RTD (motive 

relative de refuz)

CH – RPD (limitarea 

produselor la „bere”)

TJ, TM – Refuz parţial de-

% nitiv (elementul verbal 

„VODKA” – neprotejabil)

RO, UA, TR – Accept

IR – 877948 cl. 03 – pro-
duse pentru 
igiena 
intimă a 
femeilor

ACCEPT Majoritatea statelor 
desemnate în cerere 
au acordat protecţie
reprezentării gra% ce a 
mărcii, elementul ver-
bal „aloe” % ind consi-
derat
nedistinctiv
AT – RPD (limitarea 
produselor la cele ce 
sunt pe bază de aloe 
sau conţin aloe)
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Din tabelul dat rezultă că, în cazul primei mărci, majori-

tatea statelor, printre care și Republica Moldova, au dat refuz 

total pe motive absolute, și anume au considerat marca respec-

tivă de natură să inducă în eroare publicul consumator privind 

natura produselor. 

În al doilea caz, un număr majoritar de ţări, inclusiv Re-

publica Moldova, au decis să acorde protecţie pe teritoriul 

lor doar reprezentării gra' ce a mărcii respective, fără ca 

această protecţie să se extindă și asupra elementului verbal 

„aloe”.

În concluzie, putem spune că, indiferent de tipul măr

cii – verbală, ' gurativă, combinată –, ea trebuie să ' e pentru 

consumator distinctivă și deosebită, și nu deceptivă.

Inducerea în eroare a consumatorului în ceea ce pri-

vește originea geogra' că, calitatea ori natura produselor 

și/sau serviciilor reprezintă unul din motivele absolute de 

refuz de la înregistrare, atât în Republica Moldova, cât și 

în alte ţări. În prezenta lucrare am încercat să tratăm doar 

un aspect al articolului 7(1)g din Legea Republicii Moldova 

nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor, și anume cel cu 

privire la mărcile care sunt de natură să inducă publicul în 

eroare referitor la originea geogra' că, calitatea sau natura 

produsului sau a serviciului.
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CORINA OPREA, VIRGILIU MÎNĂSCURTĂ,
 GR. 294, FACULTATEA ECONOMIE GENERALĂ ŞI DREPT, ASEM

MĂRFURILE CARE ADUC ATINGERE DREPTURILOR DE PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ POT FI CATALOGATE ASTFEL:

a) MĂRFURI CONTRAFĂCUTE; 

b) OPERE PIRAT; 

c) MĂRFURI CARE ADUC ATINGERE DREPTURILOR ASUPRA UNUI BREVET DE 

INVENŢIE, UNUI CERTIFICAT SUPLIMENTAR DE PROTECŢIE, UNEI DENUMIRI DE ORI-

GINE SAU INDICAŢII GEOGRAFICE, UNUI BREVET PENTRU SOI DE PLANTĂ. 

De asemenea, se asimilează mărfurilor sus-menţionate 

orice tipar sau matriţă destinată ori adaptată fabricării unor 

astfel de mărfuri, care aduc atingere unui drept de proprie-

tate intelectuală, iar prin folosirea acestora, respectiv, titu-

larului de drept. 

90 la sută din produsele de pe piaţă sunt contra-

făcute 

Pe piaţa din Republica Moldova există foarte multe 

produse contrafăcute, mai ales în cazul parfumurilor, cos-

meticelor care, din păcate, aduc un prejudiciu foarte mare 

sănătăţii populaţiei. La punctele de trecere a frontierei, pro-

dusele contrafăcute pot &  depistate relativ simplu, urmând 

să & e ulterior distruse. 

Conform datelor Serviciului Vamal, în 2011 au fost 

depistate și distruse 50 mii de obiecte contrafăcute, cu o 

valoare de 60 mii de euro. În ultimul an, numărul cererilor 

depuse de titularii de drept la vamă  s-a dublat.

Din categoria mărfurilor contrafăcute fac parte:

a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, 

fără autorizaţie, o marcă identică ori care nu se deosebește 

în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs legal înre-

gistrată pentru același tip de marfă și care, din acest motiv, 

încalcă drepturile titularului mărcii legale; 

b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu 

(inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broșură, instrucţiuni de 

utilizare sau document de garanţie ce poartă un astfel de 

simbol), chiar dacă este prezentat separat, care se a/ ă în 

aceeași situaţie cu mărfurile de& nite la lit.a). 

c) orice ambalaj ce poartă mărci de produse contrafăcu-

te, chiar dacă sunt prezentate separat, care se a/ ă în aceeași 

situaţie ca și mărfurile de& nite la lit.a).

Domeniul de aplicare a protecţiei la frontieră

Protecţia se aplică mărfurilor pasibile de a aduce atin-

gere unui drept de proprietate intelectuală, care: 
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a) sunt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al 

Republicii Moldova; 

b) sunt declarate organelor vamale în scopul plasării lor 

sub un regim vamal de$ nitiv sau suspensiv; 

c) se a% ă sub supraveghere vamală în orice alte situaţii; 

d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieșirea din ţară 

și sunt descoperite de organele vamale în timpul efectuării 

controalelor vamale; 

e) au intrat în proprietatea statului prin con$ scare sau 

prin abandon în favoarea statului.

Protecţia la frontieră și măsurile de intervenţie pre-

văzute nu se aplică:

 ▪  mărfurilor care sunt obiect al dreptului de proprieta-

te intelectuală protejat și care au fost fabricate cu consimţă-

mântul titularului de drept, dar se a% ă fără consimţământul 

acestuia în una din situaţiile menţionate mai sus; 

 ▪ mărfurilor care sunt fabricate sau protejate printr-un 

alt drept de proprietate intelectuală, în alte condiţii decât 

cele convenite cu titularul de drept;

 ▪ bunurilor destinate uzului personal, deplasate peste 

frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane $ zice.

Cum recunoaștem produsele originale 

Nu trebuie să $ i neapărat un $ n cunoscător al produse-

lor de $ rmă ca să deosebești un produs adevărat de unul 

contrafăcut, susţin experţii. Este su$ cient să urmărești doar 

câteva aspecte esenţiale, precum: 

 ▪ preţul - acesta ar trebui să $ e primul semnal de alarmă. 

Nu există produse fără taxe sau impozite, așa cum deseori de-

clară vânzătorii de asemenea chilipiruri. Un preţ mai mic este 

automat dubios și ar trebui să ridice suspiciuni potenţialului 

client; 

 ▪ ambalajul – acesta trebuie să $ e intact. Din cauza căl-

durii, plasticul de proastă calitate, de exemplu, se desface; 

 ▪ condiţiile de vânzare – produsele originale nu se 

vând în afara reţelelor de distribuţie. „Faţa” magazinului spu-

ne multe despre originea reală a produselor comercializate. 

De asemenea, vânzătorul unui produs original este capabil 

să dea, întotdeauna, lămuririle solicitate de către client; 

 ▪ etichetele personalizate –  produsele originale, în 

special în cazul îmbrăcămintei, se vând numai cu etichete 

personalizate.
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GR. 294, FACULTATEA ECONOMIE GENERALĂ ŞI DREPT, ASEM

PUTEM CONSIDERA CĂ DEJA TRĂIM ÎNTR-O EPOCĂ DIGITALĂ, PRO-
GRAMELE PENTRU CALCULATOR AVÂND O IMPORTANŢĂ APROAPE 

DECISIVĂ ÎN VIAŢA NOASTRĂ. PROTECŢIA LEGALĂ A ACESTORA ESTE ASIGU-
RATĂ PRIN EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, INCLU-
SIV A DREPTULUI DE AUTOR. ACEASTĂ PROTECŢIE ESTE ESENŢIALĂ, OFERIND 
MOTIVAŢII MATERIALE PENTRU CREAREA UNOR LUCRĂRI NOI.     

Vulnerabilitatea care persistă azi în sfera programelor 

pentru calculator se datorează Internetului, globalizării și răs-

pândirii în masă a calculatoarelor din ce în ce mai puternice și 

mai ieftine; astfel programele pentru calculator sunt piratate 

sau distribuite ilegal mult mai lesne, cuprinzând zone geogra-

( ce mai extinse.

Așadar, ce este pirateria informatică? Acest fenomen ne-

gativ poate (  de( nit ca ( ind reproducerea neautorizată pe 

sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare 

din următoarele modalităţi: instalare, stocare, rulare sau exe-

cutare, a( șare ori transmitere în reţea.

În practică și în literatura de specialitate sunt cercetate 

mai multe forme de piraterie, toate ( ind la fel de dăunătoare, 

si anume:
 ▪ pirateria utilizatorului ! nal – atunci când o persoană 

reproduce cópii ale unui program pentru calculator fără au-
torizaţie; 

 ▪ utilizarea abuzivă a programelor – atunci când între 
angajaţii unei organizaţii rulează simultan o cópie centrală a 
unui program pentru calculator;

 ▪ pirateria online – atunci când un program pentru cal-
culator este descărcat de pe Internet, astfel admiţându-se 
transferul neautorizat de programe protejate prin dreptul de 
autor;

 ▪ încărcarea pe hard disc – atunci când o ( rmă care vinde 
calculatoare noi încarcă cópii ilegale de software pe hard disk;

 ▪ contrafacerea – atunci când sunt copiate și vândute 
ilegal materiale protejate prin dreptul de autor.

Luând în considerare toate tipurile de piraterie informa-

tică, putem concluziona că aceasta afectează nu doar pro-

ducătorii, ci și bugetul statului, dat ( ind faptul că nu sunt 

plătite toate taxele prevăzute. Totodată, și consumatorii 

sunt expuși unor riscuri, plătind preţuri mai mari decât s-ar 

(  cuvenit pentru produsele legale.

Potrivit studiului Business Software Alliance (BSA) cu 

privire la pirateria software pentru computere personale, 

Republica Moldova face parte din grupul de state cu cea 

mai mare rată a pirateriei, ocupând locul 4 din lume (după 

Georgia, Bangladesh și Zimbabwe). Se constată că ponde-

rea produselor-program ilegale din totalul software-ului 

utilizat este de 90%, ceea ce, în opinia BSA, constituie 28 de  

milioane de dolari SUA și, totodată, cel puţin 70 de milioane 

de lei venit naţional (reieșind din achitarea TVA și a taxelor 

de import).

De exemplu, procurorii Secţiei tehnologii informaţiona-

le și investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii 
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au generalizat starea reală privind examinarea infracţiuni-

lor informatice în domeniul comunicaţiilor și al infracţiuni-

lor privind încălcarea dreptului de autor și drepturilor cone-

xe (care ţin de hardware și software) pentru perioada anului 

2009-2010. Din datele menționate reiese că în prima jumă-

tate a anului 2010 în Republica Moldova au fost înregistrate 

4 infracţiuni informatice privind domeniul comunicaţiilor, 

în 2009 înregistrându-se 5 infracţiuni de acest gen.

Pentru comparaţie: în Federaţia Rusă numai în primele 5 

luni ale anului 2010 au fost înregistrate 5147 de infracţiuni în 

domeniul informaticii, iar în anul 2009 – 11636 de infracţiuni 

similare. În România, în decursul aceluiași an au fost pornite 802 

cauze penale referitor la săvârșirea infracţiunilor informatice. 

Analizând situaţia, procurorii au ajuns la concluzia că 

numărul infracţiunilor înregistrate de organele abilitate, cu 

investigarea acestui gen de infracţiuni (MAI și CCCEC), este 

prea redus. Aceștia consideră că situația dată se explică prin  

faptul că autorităţile și populaţia nu sunt la curent cu infor-

maţia necesară și legislaţia în vigoare privind domeniul în 

cauză.

Este necesar să acordăm o atenţie susţinută acestui gen 

de infracţiuni, deoarece legea nu face deosebire între con-

sumatorul casnic și cel care utilizează softurile în activitatea 

de producţie sau în afaceri. În acest sens, conform legilor 

în vigoare, sunt prevăzute următoarele forme de tragere la 

răspundere:

 ▪ răspunderea civilă – se instituie în baza Legii cu pri-
vire la dreptul de autor și drepturile conexe, art. 63, potri-
vit căreia titularul de drept poate pretinde de la persoana 
care violează drepturile sale o compensaţie de la 500 până 
la 500 000 de lei;

 ▪ răspunderea administrativă – este prevăzută de art. 

96 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, potri-

vit căruia pentru încălcarea dreptului de autor se instituie o 

amendă în valoare de 80-350 u.c. și con/ scarea exemplare-

lor contrafăcute;

 ▪ răspunderea penală – este cea mai recentă normă, 

instituită în anul 2005, / ind prevăzută o amendă de la 

16 000 până la 200 000 de lei. Mai există și unele pedepse 

complementare, de exemplu, munca în folosul comunităţii 

de la 180 până la 240 de ore. De asemenea, privaţiunea de 

libertate – pentru persoanele / zice și suspendarea activită-

ţii –  pentru persoanele juridice.

Folosind un software piratat, utilizatorul se expune ris-

cului defectării componentelor hardware, virusării calcula-

torului, precum și altor impedimente  cauzate de funcţio-

narea defectuoasă a software-ului; prin urmare, el riscă să 

suporte și unele pierderi / nanciare.

Toate aceste motive, morale și materiale, trebuie să ne 

determine ca să folosim doar un software original, acesta 

/ ind mai sigur, mai stabil și mai ușor de întreţinut. Astfel, 

nu vom avea probleme nici în ceea ce privește legalitatea 

utilizării programelor de calculator și respectarea dreptului 

de autor și a drepturilor conexe.
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FACULTATEA BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR, ASEM 

ODATĂ CU EXTINDEREA INTERNETULUI, AU APĂRUT NOI MODURI DE A 

TRANSMITE INFORMAŢII PRIN INTERMEDIUL DIVERSELOR FIȘIERE (EXECUTABI-

LE, MELODII, VIDEOCLIPURI SAU FILME). ACESTE MODURI AU DEVENIT DIN 

CE ÎN CE MAI LIBERTINE, PÂNĂ ÎN PUNCTUL ÎN CARE AU APĂRUT SETURI DE 

LEGI CARE CONDAMNĂ VEHEMENT O ASEMENEA RĂSPÂNDIRE NELIMITATĂ A 

CREAŢIILOR ALTORA. 

Așa a început actuala luptă dintre corporaţiile care + -

nanţează creaţiile și toţi acei care consideră că informaţia ar 

trebui să + e liberă. 

Aceștia din urmă au fost numiţi „piraţi”. Pirateria soft-

ware este o formă de furt intelectual. 

Factorii care îi determină pe oameni să facă piraterie 

online sunt:

 ▪ preţul;

 ▪ accesul timpuriu la conţinut;

 ▪ percepţia că „toată lumea o face”;

 ▪ proliferarea site-urilor susţinute de reclame care 

oferă conţinut gratuit. 

Deși preţul este considerat cel mai important factor 

care determină acest fenomen, există programe freeware 

care pot +  folosite gratuit în scop personal și care acoperă 

necesităţile unui utilizator obișnuit. Spre exemplu:

 ▪ în loc de Windows, putem folosi o distribuţie Linux 

gratuită; 

 ▪ în loc de Microsoft O/  ce putem utiliza Open O/  ce;
 ▪ în loc de Photo Shop putem folosi Gimp;
 ▪ ca media player putem folosi VLC Player;
 ▪ ca antivirus putem folosi Avira Antivirus Personal.

Deci, soluţii există.

La nivel mondial, s-au obţinut următoarele date statis-

tice referitoare la  respectarea drepturilor de autor 

în mediul web:

 ▪ 70% dintre utilizatorii Internetului consideră că pi-
rateria online este un lucru bun; 

 ▪  22% din banda de Internet la nivel mondial este fo-
losită pentru pirateria online;

 ▪ 67% dintre site-urile care distribuie conţinut piratat 
se a3 ă pe serverele din SUA și Europa de Vest.

Ţările în care pirateria online are cea mai mare  am-

ploare sunt: China (91%), Columbia (90%), Rusia (80%), 

Malaezia (75%), India (60%).

În mediul web sunt cunoscute mai multe site-uri care 

se ocupă de pirateria produselor digitale. Printre ele se nu-

mără: Vipnulled.com, Aznulled.com, Worth+ les.com, Usd-

mine.com, Sitecb.com ș.a. De exemplu, softuri și cursuri 

care în reţele precum clickbank.com sau paydotcom.com 

costă sute de dolari, în cadrul acestora se vând cu doar 

4-5 dolari.
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Este evident că încălcarea drepturilor de autor în me-

diul online aduce pierderi enorme economiei mondiale. 

Astfel, în SUA, din cauza pirateriei, în $ ecare an indus-

tria muzicală pierde 12,5 miliarde de dolari, dispar peste 

71.000 de locuri de muncă, iar angajaţii pierd 2,7 miliarde 

de dolari. 

 În anul 2010, la nivel mondial, au fost descărcate ilegal 

59 de miliarde de programe.  Se consideră că UE va pierde, 

în următorii cinci ani, peste un milion de locuri de muncă 

și până la 240 de miliarde de euro din cauza descărcărilor 

ilegale de conţinut pe Internet.

Pentru a vă convinge de amploarea acestui fenomen, 

menţionăm faptul că 42% dintre programele care rulează 

la nivel mondial sunt piratate, peste 75% dintre compute-

rele existente în lume au cel puţin o aplicaţie care a fost 

descărcată ilegal de pe Internet, un iPod conţine muzică 

piratată în valoare medie de 800 de dolari, iar 95% dintre 

melodii sunt descărcate ilegal de pe Internet.    

Materialele piratate cel mai des pe Internet sunt: 
 ▪ pornogra$ e (35,8%);
 ▪ $ lme (35,2%);
 ▪ seriale TV (14,5%);
 ▪ jocuri video (6,7%);
 ▪ software (6,7%);
 ▪ muzică (2,9%);
 ▪ cărţi electronice (0,2%).

Ţara noastră se a< ă pe primul loc în topul ţărilor moni-

torizate de IFPI - International Federation of the Phono-

graphic Industry.

În $ ecare zi, in jur de 80.000 de utilizatorii DC++ sunt în-

registraţi pe huburi, cifră care crește uneori până la 100.000 

de utilizatori – în orele serii și la sfârșit de săptămână.

Muzică, $ lme, jocuri, programe – toate se găsesc pe In-

ternet și sunt descărcate $ e prin intermediul unor softuri ca 

DC++, $ e cu ajutorul Torrentelor.

Ce este legal și ce este ilegal?

În prezent, nici o lege nu incriminează descărcarea de 

$ șiere pirat, ci doar punerea lor la dispoziţia altora.

Autorităţile veri$ că doar ce ai pus la dispoziţia celorlalţi 

utilizatori, nu tot ce ai pe calculator. Este falsă ideea că sunt 

vizaţi numai acei utilizatori care piratează multe materiale 

electronice. Nu contează cantitatea de informaţii pe care 

o pui la dispoziţia altor persoane; atunci când este vorba 

de produse piratate, autorităţile nu au nicio toleranţă. Poţi 

pune la dispoziţia celorlalţi doar clipurile, muzica sau pro-

gramele create de tine.

 Cum sunt depistaţi piraţii?

Monitorizarea se face legal, prin observarea tuturor 

indicilor accesibili publicului, fără a accesa calculatorul, în 

afara documentelor puse la dispoziţie publică, fără asculta-

rea telefoanelor, veri$ carea e-mail-urilor sau spargerea de 

site-uri.

Utilizatorii sunt identi$ caţi după IP.  Astfel, deschizi un 

site, iţi creezi un cont undeva, lași o adresă (IP). Toate aceste 

servicii reţin IP-ul de la origine, $ ind obligate prin lege să 

facă acest lucru. Găzduirea unui site prin alte ţări nu este 

posibilă, datorită monitorizării unor organizaţii. 

Ce riscă piraţii electronici?

Piraţii de pe Internet riscă între 1 și 4 ani de închisoare 

sau amendă (achitarea unei compensaţii de la 500 până la 

500 000 lei pentru dreptul încălcat). Aceștia rămân totoda-

tă fără calculatoare, riscând chiar sa $ e acţionaţi în jude-
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cată de cei care deţin drepturile de autor. Dacă se decide 

neînceperea urmăririi penale, deţinătorii de drepturi pot 

cere despăgubiri pe cale civilă.

Susţinătorii pirateriei online își justi& că opţiunea prin 

faptul că:

 ▪ pirateria nu este un furt, nu afectează originalul, ea 

doar realizează o copie a acestuia;

 ▪ pirateria nu dăunează mediului înconjurător.

Pentru companiile de divertisment, care luptă pentru 

combaterea pirateriei, există și o veste bună: consuma-

torii și-au exprimat îngrijorarea în privinţa capcanelor 

potenţiale ale pirateriei, inclusiv calitatea slabă a conţi-

nutului piratat și posibilitatea de a descărca un virus sau 

de a te confrunta cu probleme legale, așa că mesajele an-

ti-piraterie care se concentrează asupra acestor îngrijorări 

s-ar putea să aibă o rezonanţă.

Așadar, ca orice buruiană, pirateria se dovedește a &  

mai adaptabilă decât organizaţiile care luptă împotriva 

acestui fenomen. Fără a încuraja lumea să pirateze, înche-

iem cu un citat după Charles Darwin: «Nu supravieţuiesc 

speciile cele mai puternice, nici cele mai inteligente, ci 

cele mai ușor adaptabile».
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ARTICOLUL 10 AL CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMU-

LUI PRECONIZEAZĂ FAPTUL CĂ „ORICE PERSOANĂ ARE DREPTUL LA 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE” ȘI, ÎN CONTINUARE, DEFINEȘTE ACEST DREPT – 

CARE  „CUPRINDE LIBERTATEA DE OPINIE ȘI LIBERTATEA DE A PRIMI SAU DE A 

COMUNICA INFORMAŢII ORI IDEI FĂRĂ AMESTECUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE ȘI 

FĂRĂ A ŢINE SEAMA DE FRONTIERE”.

De altfel, precum și în alte cazuri, acest articol se in-

spiră esenţial, fără a (  totuși identic, din articolul 19 al 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptată la 

10 decembrie 1948. 

Dacă facem abstracţie de libertatea de opinie, consta-

tăm că există două paliere, întrucâtva complementare și 

simetrice, în libertatea de exprimare: 

a) dreptul de a comunica informaţii, de a le difuza, în 

special pe calea presei și a mass-media; 

b) dreptul pentru public de a primi aceste informaţii. 

Statul are obligaţii care sunt contrapartida acestor 

drepturi. Este vorba, în esenţă, de funcţii restrictive, de 

ingerinţa în comunicarea informaţiilor. Conform paragra-

fului 2 al articolului 10, o atare ingerinţă este licită dacă 

întrunește următoarele condiţii: să ( e prevăzută de lege, 

să vizeze un scop legitim (lista limitativă a acestor scopuri 

este ( xată de același paragraf ), să ( e necesară într-o soci-

etate democratică, conformă cu standardele democraţiei, 

cu scopul legitim vizat. Asigurând primirea informaţiilor, 

adică ceea ce numim dreptul la informaţie, autorităţile 

publice îndeplinesc, de asemenea, anumite funcţii re-

strictive; totodată, ele au un rol pozitiv atunci când, de 

exemplu, trebuie să pună la dispoziţia publicului (sau a 

unei persoane) anumite informaţii, sub sancţiunea încăl-

cării articolului 10 din Convenţie. 

Normele dreptului de autor protejează informaţiile, re-

spectiv, folosirea și divulgarea lor către public, precum și au-

torul și interesele acestuia – prin art. 10 alin. 1 litera d): drep-

tul la divulgarea operei – dreptul de a decide dacă opera va 

(  adusă la cunoștinţa publică, în ce mod și când anume.

Prin „loc public” se înţelege un loc care, prin natura 

sau destinaţia sa, este accesibil publicului, chiar dacă nu 

este prezentă nici o persoană (art. 168 CP ). Jurisprudenţa 

din Statele Unite ale Americii a de( nit locul public ca ( ind 

un loc deschis publicului sau orice alt loc în care se adună 

un număr de persoane ce depășește cercul normal al unei 

familii și al cunoștinţelor acesteia.

Dreptul la informaţie se asociază, deci, cu dreptul la 

comunicare. La nivel comunitar dreptul de comunicare 

este reglementat prin Directiva Parlamentului European 

și a Consiliului nr. 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind ar-
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monizarea anumitelor aspecte ale dreptului de autor și 

drepturilor conexe cu dreptul de autor în societatea infor-

maţională1. Astfel, potrivit art. 3 pct. 1), „Statele membre 

vor prevedea dreptul exclusiv al autorului de a autoriza 

sau de a interzice orice comunicare către public a opere-

lor lor, prin & r sau prin mijloace fără & r, inclusiv punerea 

la dispoziţia publicului a operelor lor, astfel încât oricine 

să poată avea acces la acestea din orice loc și în orice mo-

ment”.

Într-un sens larg, dreptul de comunicare către public 

trebuie înţeles ca & ind unul ce acoperă orice comunicare 

adresată unui public care nu este prezent în locul de pro-

venienţă a comunicării. Acest drept include orice trans-

misie sau retransmisie, de orice natură, a unei opere către 

public, prin & r sau fără & r, inclusiv radiodifuziunea2. 

Consumatorii nu sunt, în general, conștienţi de va-

loarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), de 

efectele economice și sociale negative ale contrafacerii 

și pirateriei și de pericolele pe care le comportă produ-

sele contrafăcute. O mai bună informare a cetăţenilor 

este, așadar, un factor important pentru o politică e& ci-

entă în domeniul PI. În acest scop, Parlamentul European 

a invitat Comisia Europeană, statele membre și părţile 

interesate să contribuie la sensibilizarea consumatorilor, 

în special a tinerilor, astfel încât aceștia să înţeleagă care 

sunt implicaţiile proprietăţii intelectuale3. Așadar, Comi-

sia Europeană, în strânsă colaborare cu Parlamentul Euro-

pean și cu părţile interesate, întreprinde măsuri hotărâte 
1  Publicată în Jurnalul O& cial al Comunităţilor Europene nr. L.167 din 
22 mai 2001
2  Paragraful 23 al preambulului Directivei nr. 2001/29/CEE
3  Rezoluţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010, 
2009/2178 (INI).

pentru a încuraja desfășurarea unor campanii de informa-

re și sensibilizare a publicului. Observatorul european al 

contrafacerii și al pirateriei trebuie, de asemenea, să con-

tribuie la realizarea acestui obiectiv.

Printre problemele importante, asociate cu prevederi-

le împotriva încălcării măsurilor tehnologice de protecţie, 

se numără și denaturarea, înlocuirea, afectarea balanţei 

create cu atenţie între interesele titularilor de drepturi, pe 

de o parte, și interesele publicului, pe de altă parte, așa 

cum este stipulat în legislaţia privind dreptul de autor.

În po& da multor aspecte controversate ale European 

Union Copyright Directive (EUCD) - Directiva 2001/29/EC, 

dispoziţiile care instituie protecţia măsurilor tehnologice 

în relaţia acestora cu dispoziţiile limitărilor și excepţiilor 

dreptului de autor trebuie interpretate prin prisma princi-

piilor statuate de aceeași Directiva 29, inclusiv care indică 

faptul că „trebuie păstrat un echilibru just între drepturile 

(…) diferitelor categorii de titulari de drepturi de autor și 

cele ale utilizatorilor”. Percepţia echităţii între interesele ti-

tularilor de drepturi, pe de o parte, și cele ale utilizatorilor, 

pe de alta parte, își poate găsi provenienţa în copyrightul 

sistemului common law care, contrar abordării umaniste 

potrivit căreia dreptul de autor derivă de la individul crea-

tor, tinde să dea prioritate interesului public, să ofere drep-

turi utilizatorilor, în spatele acestora a+ ându-se, de fapt, 

interese ce permit și susţin evoluţia. Putem a& rma, în acest 

context, că unul dintre obiectivele directivei este „promo-

varea educaţiei și culturii prin protecţia lucrărilor și a altor 

obiecte protejate, permiţând în același timp excepţii și limi-

tări în interes public, în scopul educaţiei și învăţământului”.

Facilitarea accesului la orice informaţie s-a produs odată 

cu avansarea omului pe o nouă treaptă, care este calcula-
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torul și, respectiv, Internetul, reţeaua devenind treptat un 

mod de viaţă. Anume în acest context urmează a &  inter-

pretate interesele tot mai largi ale & ecărui cetăţean, stimu-

late de necesitatea crescândă de cunoaștere, speci& că unei 

epoci în care nu trebuie să cauţi un studiu știinţi& c prin bi-

bliotecile de specialitate ore în șir, ci îl poţi accesa online la 

domiciliu, printr-un simplu „search”. 

Posibilitatea de valori& care a dreptului de copiere pri-

vată (“[…] reproducerea unei opere fără consimţământul au-

torului, pentru uzul personal sau pentru cercul normal al unei 

familii […]” - Legea României nr. 8/1996, “[…] copiile sau 

reproducerile strict rezervate uzului privat al celui care efectu-

ează copia și nu sunt destinate unei utilizări colective […]” – 

art. 122 – 5 pct. 2 CPI Franţa, “[…] reproducerile pe orice ma-

teriale realizate de o persoană " zică, în scopuri private și care 

nu sunt direct sau indirect comerciale […]” – EUCD) trebuie 

raportată la interesele prezente ale individului și, așa cum 

impune EUCD, “excepţiile existente și limitările de drepturi 

stabilite de statele membre trebuie reanalizate în temeiul no-

ului mediu electronic” (paragraful 31 – preambul), o aplica-

re inadecvată a acestora putând avea consecinţe defavo-

rabile progresului, speci& cului evolutiv al prezentei epoci.

“Dezvoltarea tehnologică a multiplicat și diversi� cat vectorii 

de creaţie, producţie și exploatare. Chiar dacă nu sunt nece-

sare noi concepte pentru protecţia proprietăţii intelectuale, 

dispoziţiile legale privind dreptul de autor și drepturile cone-

xe ar trebui adaptate și completate pentru a răspunde adec-

vat realităţilor […], noilor provocări tehnologice” (EUCD).
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CONFORM DIRECTIVEI PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

2004/48/CE DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ (DPI) AU FOST INCLUSE ÎN LEGILE DE SPECIALITATE 

NORME CE ŢIN DE:

 ▪ acţiunea de declarare a neîncălcării drepturilor; 

 ▪ apărarea drepturilor;  

 ▪ asigurarea executării hotărârii judecătorești;  

 ▪ asigurarea probelor în cazuri de urgenţă;  

 ▪ despăgubiri;  

 ▪ dreptul la informare;  

 ▪ măsuri corective;  

 ▪ măsuri de asigurare a probelor până la intentarea 

acţiunii;  

 ▪ măsuri de publicitate;

 ▪ măsuri de alternativă;  

 ▪ măsuri de asigurare a acţiunii privind încălcarea drep-

turilor;  

 ▪ nulitatea măsurilor de asigurare a probelor;  

 ▪ prezentarea și asigurarea probelor în cadrul acţiunii 

privind încălcarea drepturilor. 
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OLGA BELEI, 
ŞEF SECŢIE CONTROL ŞI RESPECTAREA LEGISLAŢIEI, 

DEPARTAMENTUL DREPT DE AUTOR ŞI DREPTURI CONEXE, AGEPI 

Formele de apărare a drepturilor

În baza unei cereri a titularului de drepturi, pot *  iniţiate 

următoarele acţiuni de apărare: 

 ▪ civile; 

 ▪ administrative; 

 ▪ penale;

Sancţiunile aplicate în cazurile de încălcare a drep-

turilor de PI includ:

- pentru persoane * zice

 ▪ amenzi

- de la 400 lei până la 3000 lei (răspundere administra-

tivă);

- de la 16 000 lei până la 100 000 lei (răspundere penală).

muncă neremunerată în folosul comunităţii – 40-60 ore;

- pentru persoane juridice

 ▪ amenzi

- de la 1000 lei până la 7000 lei (răspundere adminis-

trativă);

- de la 40 000 lei până la 200 000 lei (răspundere penală).

 ▪ muncă neremunerată în folosul comunităţii – 180-

240 ore;
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 ▪ privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 

pe un termen de la 1 până la 5 ani;

 ▪ privare de libertate pe un termen de la 3 până la 5 ani;

 ▪ lichidarea persoanei juridice.

Căi de asigurare a drepturilor de PI

- Comisia de Contestaţii a AGEPI;

- Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii industri-

ale pe lângă AGEPI;

- Comisia de Mediere (proiectul Regulamentului de 

funcţionare a Comisiei a fost transmis spre avizare);

- Serviciul Vamal (prin asigurarea la frontieră);

- Ministerul Afacerilor Interne (Direcţia Investigare 

Fraude);

- Procuratura Generală (Secţia tehnologii informaţiona-

le și investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii); 

- Instanţele judecătorești.

Competenţa Comisiei de Contestaţii

• soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor/

hotărârilor de înregistrare sau de respingere a înregistră-

rii obiectelor de proprietate intelectuală;

Competenţa Comisiei de mediere

• litigiile din domeniul gestiunii colective a dreptului de 

autor și a drepturilor conexe;

• litigiile atribuite conform legilor speciale din domeniul 

proprietăţii intelectuale.

• Competenţa Arbitrajului specializat în domeniul PI

• soluţionează litigiile apărute în relaţiile legate de propri-

etatea intelectuală.

Avantajele medierii:

• libertate în acţiuni, fără limitări procedurale;

• hotărârea este de recomandare;

• soluţionarea litigiului prin restabilirea relaţiilor dintre 

părţi și intereselor acestora.

Avantajele Arbitrajului:

• baza juridică – legea procesuală și materială;

• hotărârea este obligatorie;

• soluţionarea litigiului prin aplicarea normelor procesuale 

și materiale.

Asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală 

de către organele vamale

Titularul:

- depune o cerere la Serviciul Vamal, la care anexează 

con* rmarea drepturilor de PI.

Organul Vamal:

- decide suspendarea vămuirii mărfurilor suspectate;

- informează titularul.

Instanţele Judecătorești

Competenţa Curţii de Apel Chișinău:

Prin Legea nr. 238-XVI  din  13.11.2008 a fost modi* cată 

competenţa Curţii de Apel Chișinău, care judecă litigiile din 

domeniul proprietăţii intelectuale privind: 

a) apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, a 

dreptului asupra invenţiilor, mărcilor de produse și mărcilor 

de servicii, indicaţiilor geogra* ce (inclusiv asupra denumiri-

lor de origine), desenelor și modelelor industriale, soiurilor 

de plante, topogra* ilor circuitelor integrate, denumirilor 

comerciale; combaterea concurenţei neloiale, indiferent de 

calitatea persoanei; 

b) contestarea hotărârilor Comisiei de Contestaţii a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală emise în 

litigiile din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.
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Competenţa Curţii Supreme de Justiţie:

- ca instanţă de recurs judecă hotărârile curţilor de apel;  

- generalizează practica judiciară, analizează statistica 

judiciară și dă explicaţii din o& ciu în chestiunile de practică 

judiciară, ce nu ţin de  interpretarea legilor și nu au caracter 

obligatoriu pentru judecători.

Statistica privind dosarele judiciare cu implicarea 

AGEPI (1998-2011)

Dosare intrate în instanţele judecătorești  referitoare la 

OPI (total - 376), inclusiv: 

• mărci - 334 

• invenţii  - 19

• desene/modele industriale - 13

• drept de autor/drepturi conexe - 7

• modele de utilitate - 3 

Dreptul de autor și Internetul

• di& cultăţile puse de către legislaţie în domeniul dreptului 

de autor creatorilor de web site-uri; 

• identi& carea titularilor drepturilor; 

• obţinerea autorizaţiilor necesare; 

• plata remuneraţiei; 

• drepturile morale.

Caracteristicile operelor în format digital sunt ușor 

de multiplicat; 

- sunt ușor de transmis și accesat prin intermediul re-

ţelelor;

- plasticitate (modi& carea și apoi salvarea operei deri-

vate); 

- dispar distincţiile tradiţionale între diferitele tipuri de 

opere (muzică, imagini, text);

- operele digitale sunt compacte și nu sunt direct acce-

sibile utilizatorului; 

- legăturile în cadrul operei și dintre opere sunt sporite 

și, astfel, cercetarea este facilitată.

Conlucrări

• Procuratura Generală a elaborat un Ordin interdeparta-

mental cu privire la aprobarea Planului comun de acţiuni 

în domeniul prevenirii și combaterii criminalităţii ciber-

netice. 

• Acesta presupune perfecţionarea cadrului legislativ și 

asigurarea aplicării prevederilor legislaţiei în domeniu 

(inclusiv referitor la monitorizarea Internetului).

• Documentul a fost aprobat de 9 instituţii de stat, și anume:

- Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,

- Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal,

- Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Co-

rupţiei, 

- Institutul Naţional al Justiţiei,

- ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale“,

- Ministerul Afacerilor Interne, 

- Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, 

- Procuratura Generală,

- Serviciul de Informaţii și Securitate.

De asemenea, vor &  create laboratoare de prevenire și 

investigare a cazurilor de crime cibernetice.

Observatorul PI

În scopul asigurării schimburilor de informaţii dintre 

autorităţile responsabile de asigurarea respectării dreptu-

rilor de proprietate intelectuală, precum și generării unor 
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rapoarte, studii analitice și statistice în domeniu, în cadrul 

AGEPI a fost creat Observatorul respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală.

Funcţionalitatea și interacţiunea operaţiunilor de reali-

zare a & uxurilor informaţionale se asigură prin intermediul 

unui sistem informaţional integrat, dezvoltat și menţinut 

de către autorităţile și instituţiile responsabile de transmi-

terea informaţiei.

Recomandări destinate perfecţionării Sistemului 

naţional de protecţie a DPI

• conlucrarea tuturor organelor de drept întru preve-

nirea, pro' laxia și combaterea violării drepturilor de 

autor și conexe;

• perfecţionarea personalului din structurile de stat, 

care se ocupă de contracararea acestui fenomen;

• oglindirea în mass-media a rezultatelor luptei pentru 

combaterea pirateriei;

• aplicarea sancţiunilor administrative și penale;

• adoptarea și aplicarea hotărârilor cu privire la com-

baterea și prevenirea încălcărilor drepturilor de PI de 

către Comisiei Naţională pentru Proprietatea Intelec-

tuală;

• intensi' carea acţiunilor de protecţie din partea titu-

larilor de drepturi.

Anexă

A. Legi speciale privind protecţia proprietăţii inte-

lectuale

• Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protecţia 

desenelor și modelelor industriale;

• Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor;

• Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia so-

iurilor de plante;

• Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia in-

venţiilor;

• Legea nr.66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia in-

dicaţiilor geogra' ce, denumirilor de origine și speci-

alităţilor tradiţionale garantate;

• Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor 

și drepturile conexe.

B. Apărarea drepturilor

• Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din  

06.06.2002;

• Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-

XVI din 24.10.2008, art. 96-103, 283, 400;

• Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 

18.04.2002, art. 185-1, 185-2, 185-3, 246-1; 

• Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 

20.07.2000, art. 1, cap. XII; 

• Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 

225-XV din 30.05.2003;

• Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 

122-XV din 14.03.2003.

C. Interacţiunea cu alte domenii

• Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-

XVI din 27.07.2006, art. 18, 20 alin. (1) lit. b); 

• Codul ' scal nr. 1163-XIII din 24.04.97, art. 12, 28, 71 

lit. (j), 75 alin. (4) lit. a), 103 alin. (1) pct. 7), 111 alin. (1) 

lit. (e);
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• Legea nr. 1459-XV din 14.11.2002 cu privire la difuza-

rea exemplarelor de opere și fonograme;

• Legea nr. 286-XIII din 16.11.1994 cu privire la biblio-

teci;

• Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994; 

• Legea nr. 1227-XIII din 27.06.97 cu privire la publici-

tate; 

• Legea culturii nr. 413-XIV din 27.05.1999; 

• Legea nr. 939-XIV din 20.04.2000 cu privire la activi-

tatea editorială;

• Legea nr. 1350-XIV din 02.11.2000 cu privire la activi-

tatea arhitecturală;

• Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, 

circuri și organizaţii concertistice; 

• Legea nr. 135-XV din 20.03.2003 privind meșteșugu-

rile artistice populare; 

• Legea nr. 386-XV din 25.11.2004 cu privire la cinema-

togra& e. 

D. Acte normative internaţionale

• Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

industriale (1883) / 25.12.1991;

• Convenţia de la Berna privind protecţia operelor lite-

rare și artistice (1886) / 02.11.1995;

Convenţia internaţională de la Roma pentru  ocrotirea 

drepturilor interpreţilor, a producătorilor de fonograme și a 

organizaţiilor de difuziune (1961) / 05.12.1995;

• Convenţia de la Geneva cu privire la protecţia inte-

reselor producătorilor de fonograme împotriva re-

producerii neautorizate a fonogramelor lor (1971) / 

17.07.2000;

• Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT, 1994) / 

01.08.1996;

• Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT, 2000) / 

28.04.2005;

• Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate 

intelectuală legate de comerţ , Organizaţia Mondială 

a Comerţului (TRIPS, 1994) / 26.07.2001.

E. Acte normative regionale

• Directiva Parlamentului European și a Consiliului 

2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală ;

• Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei 

dreptului de autor și a drepturilor conexe (Moscova, 

1993) / 25.11.1998;

• Acordul privind măsurile pentru protecţia proprie-

tăţii industriale și crearea Consiliului Interstatal pen-

tru problemele protecţiei proprietăţii industriale / 

12.03.1993;

• Acordul de colaborare pentru combaterea încălcări-

lor drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale / 

20.11.2001;

• Acordul privind asigurarea reciprocă a integrităţii se-

cretelor interstatale în domeniul protecţiei juridice a 

invenţiilor / 03.01.2002;

• Acordul privind măsurile de prevenire și combatere 

a utilizării mărcilor și indicaţiilor geogra& ce false / 

03.01.2002.
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LUPTA ÎMPOTRIVA CONTRAFACERII ȘI PIRATERIEI, ÎN VEDEREA ASIGURĂRII 

RESPECTĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, CONSTITUIE UNUL 

DINTRE SUBIECTELE ABORDATE FRECVENT ÎN CADRUL DIVERSELOR FORURI IN-

TERNAŢIONALE ȘI REGIONALE – ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A PROPRIETĂŢII 

INTELECTUALE (OMPI), ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A COMERŢULUI (OMC), 

ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII (OMS), UNIUNEA EUROPEANĂ, MUL-

TITUDINEA DE ASOCIAŢII INTERNAŢIONALE ALE TITULARILOR DE DREPTURI DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ, PRECUM ȘI ÎN CADRUL NEGOCIERII ACORDURILOR 

BILATERALE PRIVIND LIBERUL SCHIMB.

În urma adoptării Acordului privind aspectele dreptu-

rilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS), 

menit să amelioreze situaţia în ceea ce privește asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală la nivel 

mondial, s-a constatat că prevederile acestuia nu sunt su-

* ciente pentru a contracara întru totul fenomenul contra-

facerii și pirateriei, mai ales în condiţiile progresului tehno-

logic ce a luat amploare în ultima vreme. În acest context, 

evoluţiile la nivel internaţional au atestat și tentative de a 

promova în afara Acordului TRIPs unele măsuri privind asi-

gurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 

care să * e aplicate uniform de toate statele lumii.

A������� � � �" #$%��� &� "$���'(� 
&  "�("�� $�$  �)$ ' #$��'%. 
C()$��*�# � � +� "���$ ���

LIVIU SIBOV, JURIST PRINCIPAL, 
DEPARTAMENTUL JURIDIC, AGEPI 

Contrafacerea și pirateria sunt, indiscutabil, fenomene 

negative, uneori chiar periculoase, ce urmează a *  combă-

tute prin orice mijloc disponibil, având în vedere faptul că 

consumatorul este indus în eroare în privinţa calităţii pro-

dusului contrafăcut, prezentat drept original, însă fabricat, 

de obicei, fără respectarea standardelor de siguranţă a 

consumatorului, astfel punându-i-se în pericol sănătatea și 

chiar viaţa. Veniturile provenite din aceste activităţi ilicite 

nu se supun taxelor și sunt îndreptate spre * nanţarea unor 

activităţi ilegale cu efect anti-social și mai pronunţat: tra-

* cul de * inţe umane, droguri, arme, acte de terorism etc.

Menţionăm faptul că în Republica Moldova titularii 

drepturilor de proprietate intelectuală dispun de mijloace 

civile, administrative și penale de apărare a drepturilor lor.

În cadrul procedurii civile de soluţionare a unui litigiu 

din domeniul proprietăţii intelectuale, ca o generalizare, 

pot *  solicitate următoarele:

- recunoașterea dreptului de proprietate intelectuală;

- anularea unui drept de proprietate intelectuală;

- interzicerea unor acţiuni ce constituie o încălcare a 

drepturilor titularului;
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- restabilirea situaţiei existente anterior încălcării drep-

tului de proprietate intelectuală;

- anularea și/sau recunoașterea nulităţii unui contract 

privind transmiterea drepturilor de proprietate intelectua-

lă (licenţă, cesiune, franchising sau gaj);

- compensarea pagubelor suferite în urma încălcării 

drepturilor de proprietate intelectuală;

- compensarea pagubei morale;

- anularea unei decizii a Agenţiei de Stat pentru Propri-

etatea Intelectuală.

Actualmente, în Republica Moldova mijloacele civile 

sunt printre cele mai utilizate de către titularii drepturilor 

de proprietate intelectuală, în po& da faptului că uneori un 

proces civil poate dura mai mulţi ani. Totodată, în cadrul 

procesului civil instanţa de judecată, la cererea titularului 

de drepturi, poate ordona să & e întreprinse mai multe mă-

suri menite să contribuie la soluţionarea cazului.

Astfel, instanţa de judecată poate emite o încheiere 

prin care să oblige prezentarea dovezilor a' ate în gestiu-

nea unei alte părţi, inclusiv a documentelor & nanciare și 

bancare, sub rezerva de a &  respectate informaţiile con& -

denţiale. O astfel de încheiere poate &  emisă chiar și fără 

audierea persoanei ce deţine probele respective, în scopul 

de a conserva probele relevante. De asemenea, instanţa de 

judecată poate solicita oricărei persoane implicate în cir-

cuitul comercial cu produse contrafăcute să prezinte, sub 

rezerva sancţionării, informaţii privind reţeaua de distribu-

ţie al acestor produse etc. Mai mult decât atât, presupusul 

contravenient poate &  somat de instanţa de judecată să 

depună o cauţiune sau să ofere alt tip de garanţii privind 

despăgubirea titularului în cazul în care primul va &  găsit 

vinovat, sau chiar să aplice sechestru pe proprietăţile ma-

teriale și & nanciare ale contravenientului până la soluţiona-

rea în fond a litigiului.

În cazul în care instanţa va constata încălcarea dreptu-

rilor de proprietate intelectuală, aceasta poate dispune, la 

cererea titularului, retragerea din circuitul comercial (apli-

carea sechestrului) a mărfurilor contrafăcute sau piratate și 

a utilajului utilizat pentru a le produce. În privinţa mărfu-

rilor contrafăcute sau piratate, instanţa de judecată poate 

dispune și distrugerea acestora. De asemenea, instanţa 

poate dispune despăgubirea titularului, reieșind din pa-

guba reală suportată sau, în cazul lipsei motivului de rea-

voinţă, reieșind din cel puţin valoarea royalty ce i-ar &  fost 

datorată titularului în cazul solicitării unei licenţe.

Mijloacele administrative, conform Capitolului XII al 

Codului vamal, oferă titularului o cale e& cientă de a stopa 

importul/exportul produselor ce încalcă dreptul său de 

proprietate intelectuală.

Mijloacele administrative, conform Codului contraven-

ţional, și mijloacele penale, conform Codului penal, au în 

comun procedura de iniţiere a dosarului. Astfel, dosarul 

poate &  iniţiat în baza plângerii, denunţului, autodenunţu-

lui sau depistării infracţiunii de către colaboratorii organu-

lui de urmărire penală.

În cazul în care organul de urmărire penală depistează 

el însuși sau este sesizat despre săvârșirea sau pregătirea 

pentru săvârșirea unor infracţiuni prevăzute de art.1852 

Cod penal al Republicii Moldova sau art. 96-103 Cod con-

travenţional al Republicii Moldova, acesta noti& că titula-

rul de drepturi privind faptele respective. În situaţia dată, 

este pornită urmărirea penală, dacă titularul de drepturi, 
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în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii noti$ că-

rii, va depune plângerea; în caz contrar, organul de urmă-

rire penală nu pornește urmărirea penală. 

Constatăm faptul că mijloacele administrative oferă un 

mecanism rapid pentru sancţionarea persoanelor implica-

te în producerea/distribuirea produselor contrafăcute sau 

piratate, prin aplicarea unor amenzi și sechestrarea mărfu-

rilor respective, iar mijloacele penale oferă posibilitatea de 

a sancţiona mai dur infracţiunile, $ ind prevăzute inclusiv 

termene de privaţiune de libertate în cazul unor circum-

stanţe agravante, cum sunt: 

b) săvârșirea infracţiunii de către două sau mai multe 

persoane;

c) săvârșirea infracţiunii de către un grup criminal orga-

nizat sau de către o organizaţie criminală;

d) săvârșirea infracţiunii prin constrângere $ zică sau 

psihică;

e) săvârșirea infracţiunii în proporţii deosebit de mari.

Alianţa Internaţională pentru Proprietate Intelectuală 

(AIPI) a recomandat, în raportul său special 3011 privind 

drepturile de autor și asigurarea respectării acestora, mo-

nitorizarea în continuare a situaţiei privind contrafacerea și 

pirateria în Republica Moldova. 

Unele dintre problemele indicate de AIPI au fost deja 

abordate. În acest sens, este de menţionat creșterea consi-

derabilă în ultimii doi ani a numărului de titulari de drepturi 

prezenţi pe teritoriul Republicii Moldova; organizarea unui 

șir de seminare pentru reprezentanţii organelor de drept, 

instanţelor de judecată și mandatarilor autorizaţi; organi-

zarea în perioada mai- octombrie 2012 a unei campanii de 

1 http://www.iipa.com/rbc/2012/2012SPEC30

sensibilizare a publicului privind fenomenele de contrafa-

cere și piraterie „STOP pirateria și contrafacerea!”2.

O altă problemă care necesită să $ e examinată de ur-

genţă o constituie lipsa unei metodologii sau a unui ghid 

privind evaluarea pagubei cauzate titularului de drepturi. 

Din această cauză, se produc situaţii absurde când, eventu-

al, o persoană este condamnată la privaţiune de libertate 

pentru comercializarea câtorva unităţi de produse contra-

făcute, întrucât  drept bază de calcul se ia preţul unitar al 

produsului original, iar în alt caz o persoană care comercia-

lizează un lot mare de mărfuri contrafăcute se poate alege 

doar cu un dosar administrativ și o amendă simbolică, din 

motivul că drept bază de calcul este luat pro$ tul realizat de 

persoana aceasta.

Mai există unele de$ cienţe și în sistemul de gestiune 

a produselor contrafăcute ridicate. Aceste produse au în 

prezent un statut ambiguu, dat $ ind faptul că nu există o 

claritate privind  executarea procedurilor de predare/pri-

mire/distrugere și competenţele organelor de stat abilita-

te. Mai mult decât atât, nu există o bază materială solidă 

pentru păstrarea acestor produse și distrugerea lor. În ase-

menea circumstanţe, o$ ţerul de urmărire penală nu este 

motivat îndeajuns să iniţieze proceduri ex-o4  cio, interve-

nind mai multe di$ cultăţi în dosarele pornite. Pentru so-

luţionarea problemei în cauză este necesară revizuirea le-

gislaţiei din domeniu, inclusiv  clari$ carea procedurilor și 

a competenţelor, precum și preconizarea faptului ca pro-

dusele contrafăcute să $ e suspuse distrugerii, cu excepţia 

cazului în care de pe produs poate $  înlăturat obiectul de 

proprietate intelectuală, iar titularul își exprimă acordul ca 

2 http://www.stoppirateria.md/
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aceste produse să # e donate în folosul păturilor social vul-

nerabile. Evident, aceasta doar atunci când se atestă co-

respunderea produsului cerinţelor obligatorii privind si-

guranţa și sănătatea publică. În eventualitatea distrugerii 

produselor contrafăcute, poate #  examinată oportunita-

tea efectuării acestei proceduri din contul statului, contra-

venientului sau titularului de drepturi, admiţându-se po-

sibilitatea ca  sumele respective să # e rambursate ulterior, 

în cadrul procesului civil, din contul contravenientului.

În concluzie, evidenţiem faptul că, deși Republica 

Moldova acordă o atenţie sporită domeniului de propri-

etate intelectuală, mai există suficiente rezerve în ceea 

ce privește asigurarea respectării drepturilor de proprie-

tate intelectuală, întrucât fenomenul contrafacerii și pi-

raterii evoluează și se adaptează mereu la noile condiţii 

social-economice, inclusiv tehnologice. Pentru a lupta 

eficient cu aceste fenomene negative, este necesar efor-

tul comun permanent al autorităţilor de resort, titularilor 

de drepturi și al partenerilor externi în vederea perfecţi-

onării mijloacelor de protecţie a drepturilor de proprie-

tate intelectuală.


