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IDENTIFICAREA OBIECTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DETERMINAREA LIMITEI PROTECȚIEI



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

Ce este proprietatea intelectuală?





• Promovarea produselor
• Securizarea produselor
• Capitalizarea activelor imateriale
• Lupta cu concurenții
• Atragerea investițiilor

Acordul TRIPS
Recunoaște drepturile
de proprietate intelectuala 
ca fiind repturi private

La ce trebuie OPI?



• Autorul – persoana prin munca creativă a căreia a fost
creat obiectul sau succesorul de drepturi ale acestuia.

• Dreptul exclusive va aparține titularului – persoana pe
numele căreia este înregistrat obiectul, poate fi
autorul sau o altă persoana căreia autorul ia transmis
drepturile sau căreia iau revenit aceste drepturi în
mod legal.

Cine are dreptul la obiectul de PI?



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

Când apare dreptul de PI?



Din momentul creării pentru obiectele dreptului de autor:

• operele literare;
• operele de artă;
• operele ştiinţifice;
• operele muzicale;
• operele audiovizuale;
• baze de date, etc.

Când apare dreptul de PI?



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.

Care sunt drepturile dobândite ca rezultat al protecției obiectelor de PI?



• 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. 

Cine acordă protecție?



• 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 hotărîri deguvern.

Legi speciale în domeniul PI



• 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;

Ce este marcă?



• TIMP -10 ani, posibilitate de reînnoire ori de cîte 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, înconformitate cu legea, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci.
Dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unuiterţ 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, laalte caracteristici ale acestora;
c) marca, în cazul cînd este necesar de a indica destinaţia unui produsşi/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de piesă detaşabilă.

Limita de protecție la mărci



Art.13. Epuizarea dreptului conferit de marcă
• Titularul unei mărci înregistrate nu poate cere

interzicerea utilizării de către alte persoane a acestei
mărci pe produse şi/sau servicii care au fost plasate
pe piaţa Republicii Moldova de el însuşi ori cu
consimţămîntul său.

• Aceste prevederi nu se aplică în cazul cînd
titularul are motive temeinice să se opună
comercializării produselor sau prestării serviciilor, în
special cînd starea acestora este modificată sau
alterată după plasarea lor pe piaţă.



Art. 23. Limitarea drepturilor prin inacţiunea titularului
• Titularul unei mărci anterioare sau al oricărui alt drept

anterior, care a tolerat cu bună-ştiinţă timp de 5 ani
consecutivi utilizarea unei mărci posterioare în Republica
Moldova, nu mai are dreptul, în baza mărcii sale anterioare
sau a dreptului anterior, să depună o cerere de anulare şi nici
să se opună utilizării mărcii posterioare pentru produsele
şi/sau serviciile pentru care marca posterioară a fost utilizată,
cu excepţia cazurilor cînd înregistrarea mărcii posterioare a
fost făcută cu rea-credinţă.

• Respectiv, nici titularul mărcii posterioare nu poate să se
opună utilizării dreptului anterior, chiar dacă acest drept nu
mai poate fi invocat împotriva mărcii sale.



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

In caz de folosința a unui semn identic pentru
produse sau servicii identice, existenta riscului de
confuzie va fi prezumata.

Ce constituie încălcarea la mărci?



• 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 şi/sau ale ornamentaţiei produsului în sine;

Ce este DMI?



• 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 avîndcalitatea de operă de artă decorativă și aplicată protejată prin Legeadreptului de autor.
Drepturile conferite de desenul sau de modelul industrial nu se exercităîn 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.

Limita de protecție la modele/ desene industriale



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.

Ce constituie încălcarea la DMI?



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.

Ce este invenție?



• 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.

Limita de protecție la invenții



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 vînzare, vînzarea, folosirea, importul sau stocarea în
aceste scopuri a produsului care constituie obiectul brevetului sau care este
fabricat conform procedeului brevetat.

Daca obiectul brevetului este un procedeu de obținere a unui produs,
autoritățile judiciare vor fi abilitate sa dispună paratului sa demonstreze ca
procedeul utilizat pentru obținerea unui produs identic este diferit de
procedeul brevetat.

În cazul în care obiect al litigiului este un brevet de scurtă durată sau un
brevet eliberat fără efectuarea examinării de fond privind brevetabilitatea
invenţiei, instanța de judecată va solicita raportul de documentare, întocmit
de AGEPI.

Ce constituie încălcarea la invenții?



•soi - grup de plante aparţinînd unui singur taxon botanic de cel
mai jos rang cunoscut.

Ce este soi?



• 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 determinăsoiul.
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 altorsoiuri.Producătorii agricoli pot să utilizeze, în scopul multiplicării pe terenurileproprii, produsul recoltei obţinute prin cultivarea pe terenurile proprii amaterialului de multiplicare al unui soi protejat, cu excepţia hibrizilor, asoiurilor sintetice, a soiurilor de arbori, de arbuşti şi de viţă-de-vie.

Limita de protecție la soiuri de plante



Ce constituie încălcare la soiurile de plante?

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.



• 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

Ce sunt IG, DO, STG?
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Exemple: produse agricole şi alimentare
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Harta IG/DO din Republica Moldova
La finele anului 2015

- în RM erau protejate:
•2 DO și 4 IG autohtone
•892 de DO din țările membre ale 
Aranjamentului de la Lisabona

•3494 de IG și DO din UE, în baza 
Acordului de asociere RM-UE
- au fost depuse la AGEPI:

• 2 cereri noi de înregistrare a 
indicațiilor geografice:
Rachiu de caise de Nimoreni; 
Dulceaţă din petale de trandafir 
Călăraşi

În prezent, dețin dreptul de 
utilizare a IGP 24 de persoane, 
inclusiv pentru:•Valul lui Traian – 12•Codru - 9•Ştefan Vodă - 3Ruslan Bologan, © AGEPI



Protecţia juridică a DO şi IG . Efectele înregistrării (III)
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DO şi IG înregistrate 
sunt protejate 
contra oricărei:

originea adevărată a 
produsului este indicată

denumirea protejată este însoţită de expresii: 
"de genul", "de tipul", "de stilul", "imitaţie“, etc.

denumirea protejată este 
folosită în traducere

uzurpări, imitări sau 
evocări a acestora, 
chiar dacă:

•II. Protecţia împotriva diluării DO şi IG, orientată 
în primul rând spre producător, în acest scop:

care permite de a profita 
de reputaţia DO sau IG

pentru produse comparabile
utilizări comerciale 
directe sau indirecte

De asemenea, conform Legii, denumirile 
protejate nu pot deveni generice



Rezultate ale creaţiei intelectuale originale în 
domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, 
indiferent de mijloacele de creare, de modul 
concret şi de forma de exprimare, de 
valoarea şi importanţa acestora

Ce este drept de autor?



• TIMP – toată viața autorului plus 70 de ni după deces;
- 70 de ani de la publicare pentru opera anonimă;
- 25 de ani pentru opera de artă aplicată. (model,desen industrial)

• SPAŢIU – teritoriul statelor membre la Convențiile de la Berna și Roma.

• OPERA ÎN SINE – cu toate elementele care o caracterizează.

Limita de protecție la drepturile de autor



• 218/24.10.2008 Codul contravențional al Republicii Moldova //Monitorul 
Oficial 3-6/15, 16.01.2009

• (1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin: 

• a) reproducerea operelor ... în scopul comercializării sau 
oferirii spre comercializare, importul, exportul, precum şi ... 
orice altă formă de valorificare ... în scopul obţinerii profitului, 
fără acordul titularului de drepturi; 

• b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia 
terţilor ... fără marcaj de control sau fără permisiunea 
autorului; 

Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe



Reproducere
• – realizarea unuia ori a mai multor exemplareale unei opere, fie directă sau indirectă,temporară sau permanentă, prin orice mijlocsau sub orice formă, inclusiv în scopul deimprimare audio ori video şi/sau al stocării pesuporturi materiale sau electronice;











Protecția unei părți a operei
• Prin dreptul de autor, de asemenea, se protejează ca atare şi o 

parte componentă a operei (inclusiv titlul), care reprezintă în 
sine o creaţie intelectuală (art. 7 Legea 139/2010)









Orice persoană fizică sau juridică, alte entităţi interesate care
au pretenţii faţă de utilizarea OPI sînt în drept să iniţieze acţiune în
instanţă judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele
legitime.

Sînt în drept de a iniţia acţiune privind încălcarea unui drept
exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv
următoarele persoane:

a) titularul drepturilor;
b) orice persoană autorizată să utilizeze OPI, în special

licenţiaţii;
c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de

drepturi.

Cine poate iniția o acțiune în apărarea drepturilor



Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea produselor 
Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop decomercializare fără documente de însoţire, provenienţă, calitate şiconformitate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni,săvîrşite în proporţii mari,
Contrafacerea produselor, adică acţiunile specificate la alin.(1) cureferire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietateintelectuală protejat, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acesteiacţiuni, 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

Codul penal



Vă mulțumesc pentru atenție!!!


