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***
Articolul 1. Noţiuni principale

În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni semnifică:
50) mărfuri contrafăcute:
a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, fără autorizaţie, o marcă identică
ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs legal înregistrată
pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii legale;
b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv,
broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un astfel de simbol), chiar
dacă este prezentat separat, care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile definite la lit.a);
c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, chiar dacă sînt prezentate
separat, care se află în aceeaşi situaţie ca şi mărfurile definite la lit.a);
51) mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală:
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 origine sau unei indicaţii geografice, sau unui brevet
de soi de plante.
Se asimilează mărfurilor sus-menţionate orice tipar sau matriţă destinată ori adaptată
fabricării unor astfel de mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, cu
condiţia că folosirea acestor tipare sau matriţe să aducă atingere titularului de drept.
Articolul 305. Măsurile aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate
intelectuală
(1) Mărfurile în privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate
intelectuală nu pot fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova ori din
zonele economice libere sau antrepozitele libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate,
plasate sub un regim vamal suspensiv, cu excepţiile stabilite la alin.(2).
(2) Mărfurile prevăzute la alin.(1):
a) pot fi distruse conform normelor legale în vigoare ori scoase în afara circuitelor
comerciale astfel încît să se evite cauzarea unui prejudiciu titularului, fără nici o indemnizaţie,
dacă legislaţia nu prevede altfel, şi fără nici o cheltuială din partea statului;
b) sînt pasibile de orice măsură care are drept consecinţă privarea efectivă a persoanelor
implicate de profitul economic al operaţiunii, cu excepţia unor cazuri cînd simpla retragere a
mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute nu este considerată măsură care ar avea drept
consecinţă privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii;
c) pot fi predate cu titlu gratuit, în funcţie de natura lor, unor instituţii publice, inclusiv din
sistemul protecţiei sociale, unor asociaţii obşteşti ori fundaţii cu caracter umanitar, unor asociaţii
ori cluburi sportive, instituţii de învăţămînt de stat, unor persoane fizice care au avut de suferit de

pe urma calamităţilor naturale, dacă există acordul scris al titularului dreptului de proprietate
intelectuală şi dacă sînt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de
a nu fi comercializate.
(3) Aplicarea măsurilor prevăzute la alin.(2) nu exclude valorificarea de către titular a
drepturilor sale pe cale judiciară, în condiţiile legii.

