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Recunoaște drepturile de proprietate intelectuala ca fiind drepturi 
private



 Este accesibilă



Scuze de deranj
Am o mică întrebare 
Şi aş vrea s-aveţi răbdare
Şi să-mi spuneţi ce să fac.
Dar, vă rog, să am iertare,
Că vă pun o întrebare
Şi din lucru vă sustrag.
Vreau de fapt motive clare, 
Nu s-o fac la întâmplare
Şi-am venit cu o întrebare,
Fără nicio supărare,
Dar de fapt e chiar un fleac.
Totuşi are o valoare,
Se prea poate chiar şi mare.
La o mică întrebare,
Îmi veţi spune ce să fac.
Întrebarea mea e clară,
Dar… e confidenţială
Şi mai bine e să tac. 



 Produs al intelectului uman materializat în diverse
obiecte, atât ca formă cât și conținut.



 Poate fi produsul în totalitate
 Poate fi o parte din produs
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 AUTORUL – persoana prin munca creativă a căreia a fost
creat obiectul sau succesorul de drepturi ale acestuia.

 Dreptul exclusiv va aparține TITULARULUI– persoana pe
numele cui este înregistrat obiectul, poate fi autorul sau o altă
persoana căreia autorul ia transmis drepturile sau i-au revenit
aceste drepturi în mod legal.



Proprietatea Intelectuală

Proprietatea Industrială Drept de autor



Din momentul înregistrării pentru obiectele proprietății 
industriale:

• invenţiile
• mărcile
• desenul şi modelul industrial (design)
• denumirile de origine, indicaţiile geografice, produsele 

tradiţionale garantate
• soiurile de plantă
• topografiile circuitelor integrate
• secretul comercial

Înregistrarea OPI nu este obligatorie



Din momentul creării pentru obiectele dreptului de autor:

• operele literare

• operele de artă

• operele ştiinţifice

• operele muzicale

• operele audiovizuale

• baze de date, etc.



Drepturile se împart în două categorii:
 drepturi morale
 drepturi materiale

Titularul deține dreptul exclusiv asupra OPI exprimat prin:
 dreptul de a dispune
 dreptul de a utiliza
 dreptul de a interzice utilizarea neautorizată

Drepturile morale aparțin autorului, (dreptul la nume, dreptul la
paternitate), sunt protejate fără termen nu pot face obiectul
vreunei renunţări sau cesiuni şi sînt imprescriptibile, chiar şi în
cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale.



 La nivel național:
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), care acordă
protecție pentru toate OPI.

 La nivel regional:
Organizația Europeană de brevet  OEB și Organizația Eurasiatică de 
brevet OEAB, pentru invenții.

 La nivel mondial:
Aranjamentul de la Madrid și Protocolul la acest Aranjament, pentru mărci.
Aranjamentul de la Haga, pentru modele și desene industriale. 
Aranjamentul de la Lisabona, pentru indicația locului de origine a produsului.
Convenția UPOV, pentru soiurile noi de plante. 



• Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale;

• Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor;

• Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor;

• Legea nr.39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante;

• Legea nr.66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;

• Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe.

Regulamentele de aplicare a legilor menționate aprobate prin
hotărâri de guvern.



MARCĂ – orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la
individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane
fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice;

Vasconi; Bucuria; Doina
ATS; BCR; BT; LG
999; 36,6; 4771;



Utilizarea în activitatea comercială, fără consimţământul 
titularului a unui semn identic sau similar până la gradul 
de confuzie cu marca înregistrată, riscul de confuzie include 
şi riscul de asociere între semn şi marcă.

În caz de folosire a unui semn identic pentru produse sau 
servicii identice, existența riscului de confuzie va fi prezumată.

Riscul de confuzie trebuie să existe în percepția 
consumatorilor, anume consumatorul mediu necesită a fi 
chestionat în scopul determinării gradului de confuzie, lipsa 
confuziei presupune coexistența mărcilor, chiar dacă  gradul de 
similitudine al acestora este unul foarte sporit.



• TIMP -10 ani, posibilitate de reânnoire ori de câte ori este necesar;
• SPAŢIU - teritoriul Republicii Moldova;
• IMAGINE – verbală, figurativă, combinată;
• CLASE – conform clasificatorului de la Nisa.

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în
conformitate cu legea, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci.

Dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui
terţ să utilizeze :

a) propriul său nume sau adresa sa;
b) indicaţiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinaţia,

valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării
serviciului, la alte caracteristici ale acestora;

c) marca, în cazul când este necesar de a indica destinaţia unui produs
şi/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de piesă detaşabilă.



 DESEN SAU MODEL INDUSTRIAL – aspectul exterior al
unui produs sau al unei părţi a lui, rezultat în special din
caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii
şi/sau ale materialelor, ornamentaţiei produsului în sine



Utilizarea modelului sau a desenului industrial în privința căruia
impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat nu este
diferită de impresia produsă asupra unui asemenea utilizator de desenul
sau model industrial înregistrat. Cu alte cuvinte, situația în care se creează
senzația utilizării unei copii absolut identice sau cu diferențe
nesemnificative.

Întinderea protecţiei unui desen sau unui model industrial înregistrat
este determinată de ansamblul elementelor reproduse în reprezentările
grafice incluse în Registrul Internaţional şi în Registrul Naţional de
desene şi modele industriale înregistrate.
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• TIMP – 5 ani cu posibilitatea prelungirii pentru mai multe perioade de cîte
5 ani, pînă la maximum 25 de ani.

• SPAŢIU - teritoriul Republicii Moldova;
• ASPECT EXTERIOR – în limita liniilor și culorilor.

Modelul și desenul industrial beneficiază de dubla protecție avînd
calitatea de operă de artă decorativă și aplicată protejată prin Legea
dreptului de autor.

Drepturile conferite de desenul sau de modelul industrial nu se exercită
în cazul:

a) acţiunilor efectuate cu titlu privat şi în scopuri necomerciale;
b) acţiunilor efectuate în scopuri experimentale;
c) acţiunilor de reproducere în scopuri didactice sau bibliografice;
d) echipamentelor mijloacelor de transport, care pătrund temporar;
e) calamităţilor, catastrofelor, epidemiilor şi altor situaţii excepţionale.



 Un produs sau un procedeu din orice domeniu tehnologic, cu
condiţia ca să fie nou, să implice o activitate inventivă şi să
fie susceptibil de aplicare industrială.



Utilizarea obiectului invenției, care presupune 
reproducerea produsului sau a procedeului brevetat dacă este 
folosit fiecare element al invenţiei inclus într-o revendicare 
independentă, precum și oferirea spre vânzare, vânzarea, 
folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului 
care constituie obiectul brevetului sau care este fabricat 
conform procedeului brevetat.



• TIMP - 20 de ani, cu condiția achitării taxei de menținere a protecției pentru fiecare
an de valabilitate;

- durata unui brevet de invenţie de scurtă durată - 6 ani cu posibilitatea
prelungiri încă pentru 4 ani;
• SPAŢIU - teritoriul Republicii Moldova;
• REVENDECĂRI - întinderea protecţiei este determinată de conţinutul acestora,
descrierea şi desenele se vor folosi pentru interpretarea revendicărilor.

• Drepturile acordate de brevet nu se extind asupra:
a) acţiunilor efectuate într-un cadru privat în scopuri necomerciale;
b) acţiunilor efectuate în scopuri experimentale în privinţa obiectului invenţiei

brevetate;
c) preparării extemporaneu o singură dată în farmacie a unui medicament;
d) folosirii obiectului invenţiei brevetate la mijloacele de transport străine cînd

aceste mijloace de transport pătrund, temporar sau accidental, pe teritoriul
Republicii Moldova;
e) acțiunilor efectuate în scopul asigurării securității statului.



SOI - grup de plante aparţinând unui singur taxon botanic de cel
mai jos rang cunoscut.



Utilizarea neautorizată a materialul soiului sau materialul
recoltat al soiului protejat, în special, producerea sau
reproducerea (în scopul înmulţirii), condiţionarea în scopul
înmulţirii, oferirea spre vânzare, vânzarea sau alte forme de
comercializare, exportul, importul, stocarea în scopul
efectuării acţiunilor menţionate.



• TIMP – 25 de ani, pentru soiuri de viţă de vie, cartof şi arbori  pînă la 30 de 
ani;

- protecţia poate fi prelungită cu încă 5 ani după expirarea termenelor 
menţionate.
• SPAŢIU - teritoriul Republicii Moldova;
• MATERIALUL SĂDITOR – cu toate caracteristicile care determină soiul.

Dreptul titularului de brevet nu se extinde asupra:
a) acţiunilor efectuate în scopuri personale necomerciale;
b) acţiunilor efectuate în scopul cercetărilor şi experimentelor ştiinţifice;
c) acţiunilor efectuate în scopul creării sau descoperirii şi dezvoltării altor

soiuri.
Producătorii agricoli pot să utilizeze, în scopul multiplicării pe terenurile

proprii, produsul recoltei obţinute prin cultivarea pe terenurile proprii a
materialului de multiplicare al unui soi protejat, cu excepţia hibrizilor, a
soiurilor sintetice, a soiurilor de arbori, de arbuşti şi de viţă-de-vie.



 Vorbind la modul cel mai general, o indicaţie geografică (IG) sau o
denumire de origine (DO) este un semn aplicat produselor care au o
origine geografică determinată şi posedă careva calităţi sau o reputaţie
datorate acestei origini. De regulă, o indicaţie geografică constă din
denumirea locului de origine a produselor. Acesta poate fi o localitate (spre
exemplu, Purcari – pentru vin), o regiune (Champagne – pentru vinuri
spumante), sau chiar o ţară (Columbia – pentru cafea).

 Legea nr. 101 din 12.06.2014



 Codru


 Ștefan Vodă

 Vadul lui Traean



Producerea, importul, exportul, stocarea, oferirea spre vânzare sau
vânzarea unor produse care constituie obiecte de proprietate intelectuală
sau care conțin astfel de obiecte, fie aplicate produsului, fie aplicate pe
ambalajul acestuia, fără consimțământul titularului de drepturi.



 Comisia de Contestaţii;

 Arbitrajul Specializat;

 Consiliul Concurenței;

 Serviciul Vamal;

 Instanţele judecătoreşti.
Membrii Acordului TRIPS vor asigura ca legislația lor sa conțină

proceduri destinate a asigura protecția drepturilor de proprietate intelectuala,
de o maniera care sa permită o acțiune eficienta contra oricărui act care
ar aduce atingere acestor drepturi, inclusiv masuri corective rapide destinate sa
prevină orice încălcare și masuri corective care sa constituie un mijloc de
descurajare contra oricărei încălcări ulterioare. Aceste proceduri vor fi
aplicate intr-un mod care sa evite crearea de obstacole in comerțul legitim si sa
ofere protecție contra folosinței abuzive a drepturilor.



CIVILĂ

ADMINISTRATIVĂ

PENALĂ



Se înaintează scrisoare de pretenţie în adresa unei alte persoane fizice sau
juridice cu somaţia de a efectua sau înceta de a efectua o acţiune care încalcă
dreptul de proprietate intelectuală al petiţionarului.

În cazul lipsei răspunsului, sau în cazul în care persoana rămîne
nesatisfăcută de răspunsul primit, cererea de chemare în judecată este
înaintată instanței de judecată, conform competenţei.



Codul contravenţional al Republicii Moldova

 Art. 96 - 103 Încălcarea dreptului exclusiv asupra OPI

 Art. 283 - Falsificarea şi contrafacerea produselor

****

Realizarea procesului contravenţional în cazul contravenţiilor prevăzute la

art. 96-103 are loc numai dacă titularul de drepturi va depune o cerere în acest

sens fie din propria inițiativă fie la solicitarea agentului constatator.



 Art.1851 Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 Art.1852 Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială
 Art. 2461 Concurenţa neloială
 Art.2462 Falsificarea şi  contrafacerea produselor

Pornirea urmăririi penale în temeiul infracţiunii prevăzute la art. 1852 - în baza:

 plângerii; 

 denunţului; 

 autodenunţului; 

 depistării infracţiunii nemijlocit de către colaboratorii organului de urmărire 
penală. 



Codul Contravențional
Încălcarea drepturilor exclusive se pedepseşte: 

- persoana fizică –amendă de la 20 până la 150 u. c.;

- persoana cu funcţii de răspundere – amendă de la 50 până
la 350 u. c.;

- muncă neremunerată în folosul comunității de 40 până
60 de ore;

- persoana juridică - amendă de la 100 până la 350 unități
convenționale



Codul Penal
Încălcarea drepturilor exclusive se pedepseşte: 

Persoana fizică:
- amendă de la 800 până la 5000 de u. c. sau
- muncă neremunerată în folosul comunității de 180 la 

240 de ore sau                                 
- închisoare de la 3 la 5 ani.

Persoana juridică: 
- amendă de la 2000 până la 10000 u. c., cu privarea de 

dreptul de a  exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 
la 5 ani sau                                                  

- lichidarea persoanei juridice.

*  Valoarea unei unităţi convenţionale - 20 lei



Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea produselor 
Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de           
comercializare fără documente de însoţire, provenienţă, calitate şi 
conformitate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, 
săvîrşite în proporţii mari, 

Contrafacerea produselor, adică acţiunile specificate la alin.(1) cu 
referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei 
acţiuni, săvîrşite în proporţii mari,

se pedepsește
Persoana fizică: 

- amendă în mărime de la 1000 la 2000 de u. c. sau 
- închisoare de pînă la 1 an,

Persoana juridică: 
- amendă în mărime de la  3500 la 5000 de u. c. cu privarea de

dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani. 

 Art.2462 introdus prin Legea nr.115 din 23.06.2011, în vigoare
05.08.2011



OPI înregistrat pot fi transmise sau pot constitui obiectul unor drepturi reale.
Dreptul la OPI, dreptul la acordarea OPI şi drepturile ce decurg dintr-o

cerere sau dintr-un OPI pot fi transmise în totalitate sau în parte.

Obiectele de proprietate intelectuală pot face obiectul unui gaj

Transmiterea se poate face prin:           
contract de cesiune

contract de licenţă

contract de franchising 

succesiune (testament, donație)

executare silita.



Numărul mic de contracte de franchising se datorează faptului că relaţiile
de franchising în Republica Moldova se dezvoltă foarte activ prin
intermediul altor forme (acorduri dealer, prin intermediul
reprezentanţelor oficiale ale unor companii străine etc.)





 Înregistrarea contractelor de licență și cesiune la AGEPI nu este
obligatorie.

 Contractele întră în vigoare pentru părți din momentul semnării.

 Drepturile care rezultă din contracte produc efect pentru terți și
condiționează modificarea statutului juridic al OPI din momentul
înregistrării lor la AGEPI.

 Lipsa înregistrării contractului nu implică nulitatea acestuia.

 Solicitarea înregistrării unui contract se efectuează prin depunerea unei
cereri, care se completează, prin dactilografiere sau imprimare, pe un
formular-tip, aprobat de AGEPI, cu excepţia contractului de gaj, a cărui
înregistrare se efectuează în baza Legii cu privire la gaj.

 Contractele sînt deschise inspectării publice doar cu acordul expres al
părţilor contractante sau în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti, cu
excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.



În perioada 1994-2015 la AGEPI au fost înregistrate
2667 contracte 

• CESIUNE - 2277 (85,4%)
•
• LICENŢĂ - 313 (11,7%) 

• FRANCHISING - 40 (1,5%)

• GAJ -37 (1,4%) 



Prin Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 12.10.2012 (dosar nr. 2-287/12) a
fost admisă acţiunea Zakritoye Aktsionernoye Obschestvo
„PROSTANORM” împotriva BERLIN-CHEMIE AG, intervenient
accesoriu AGEPI privind decăderea din drepturi asupra mărcilor nr. R 5412
din 18.12.1996 şi nr. R 5413 din 18.12.1996

Cl.05 - preparate farmaceutice, medicamente pentru scopuri medicinale;
medicamente de uz uman.



Euro-Alco S.R.L. către Vinăria din Vale & Co“ S.A., intervenient AGEPI cu
privire la încălcarea dreptului asupra mărcii nr. R 5735 şi încasarea prejudiciului.

Prin Hotărîrea CA Chişinău din 19 decembrie 2011 a fost constatat faptul
încălcării drepturilor exclusive asupra mărcii nr. R 5735, titular Euro-Alco S.R.L. de
către Vinăria din Vale & Co" S.A.

Prin Decizia CSJ din 20.07.2012 a fost admis recursul declarat de către Euro-
Alco S.R.L. şi s-a încasat din contul Vinăria din Vale & Co S.A. în beneficiul
întreprinderii Mixte Euro- Alco S.R.L. suma royalty în mărime de 96161, 8 Euro, în
rest hotărîrea a fost menținută.

Șafranăx S.R.L către Armicom S.R.L., intervenient AGEPI cu privire la
încălcarea drepturilor la marca nr.13145 și încasarea prejudiciului.

Prin Hotărîrea CA Chișinău din 02.04.2010 acțiunea a fost admisă parțial, s-a
interzis folosire mărcii și s-a incasat prejudiciu material în cuantum de 305.000 lei,
cheltuieli de judecată pentru asistență juridică – 12.500 lei și taxa de stat în mărime de
3.983,46 în rest, capătul de cerere privind încasarea prejudiciu moral în cuantum de
30.000 lei s-a respins ca nefondat.

Prin Decizia CSJ din 29.09.2010 a fost respins recursul formulat de Armicom
SRL și s-a menținut în vigoare Hotărîrea CA Chișinău din 02.04.2010, cît și s-a admis
prejudiciul moral în mărime de 30.000.
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Monul Sergiu către UNILEVER, intervenient AGEPI privind
încetarea folosirii ilegale a mărcii recunoscute notorii și repararea
prejudiciului material și moral.

Prin Hotărîrea CA Chișinău din 30.03.2009 s-a încasat prejudiciu
material in folosul reclamantului in cuantum de 244.000 dolari SUA
și 10.000 lei prejudiciu moral.

Prin Decizia CSJ din 23.10.2009 s-a casat hotărîrea CA Chișinău
în partea ce ține de prejudiciul moral, în rest hotărîrea a fost
menținută.

Buburuză norocoasă, adu-mi 
primăvara în casă



Andrei Moisei
andrei.moisei@agepi.gov.md

+373022400600
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală


