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Proprietatea Intelectual

Potrivit Na iunilor Unite, infrac iunile comise în domeniul 

propriet ii intelectuale (PI) reprezint  activit i criminale 

transna ionale gestionate de acelea i organiza ii crimi-

nale implicate în alte infrac iuni grave, inclusiv trafi cul de 

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

ia i sp larea banilor.1 Dar ce înseamn  totu i PI?

PI se refer  la crea ii ale min ii, 

cum ar fi  inven iile, operele lite-

rare, lucr rile artistice, simboluri-

le, numele, imaginile i desenele 

sau modelele folosite în comer .2 

Drepturile de proprietate inte-

lectual  (DPI) recompenseaz  

creativitatea i încurajeaz  inova ia, inclusiv descoperi-

rea de noi medicamente. Dac  drepturile de proprietate 

intelectual  nu sunt protejate, creatorii vor fi  lipsi i de 

motiva ie, iar societatea nu va avansa.

1 Counterfeiting, A Global Spread, A Global Threat, (Contrafacerea. 

Răspândire Globală. Ameninţare Globală) UNICRI, 2011, Pagina 

108.
2 Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale – Ce este Propri-

etatea Intelectuală? www.wipo.int/about-ip/en/

I INTRODUCERE

ABREVIERI

EUIPO Ofi ciul Uniunii Europene pentru Proprietate 

Intelectual

IIPCIC Colegiul Interna ional de Investiga ii în 

Criminalitatea din domeniul PI

PI  Proprietate Intelectual

PC  Protec ia consumatorilor

DPI  Drepturi de proprietate intelectual

DC  Drepturile consumatorilor 

OECD  Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare 

Economic  

AGEPI Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual

ANSA Agen ia Na ional  pentru Siguran a Alimentelor

APCSP Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i 

Supravegherea Pie ei

UNODC  Biroul Na iunilor Unite pentru Droguri i 

Criminalitate 

USD  Dolar American

OMV Organiza ia Mondial  a V milor

WIPO Organiza ia Mondial  a Propriet ii Intelectuale 

OMC Organiza ia Mondial  a Comer ului

OMS Organiza ia Mondial  a S n t ii
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Înc lc rile în domeniul Propriet ii Intelectuale – 
Contrafacerea i Pirateria

Utilizarea neautorizat  a PI este o înc lcare a drepturi-

lor proprietarului i poate constitui o infrac iune.

Contrafacerea i pirateria sunt 

infrac iuni legate de PI care se 

refer  la utilizarea neautorizat  

a m rcilor i, respectiv, a dreptu-

rilor de autor. Organiza ia Mon-

dial  a Comer ului (OMC) defi ne te m rfurile contraf -

cute i m rfurile piratate dup  cum urmeaz :

� “m rfurile contraf cute” reprezint  orice fel de 

marf , inclusiv ambalaj care poart , f r  a avea 

autoriza ie, o marc  comercial  care este identi-

c  cu marca comercial  legal înregistrat  pentru 

produsele respective sau care nu se poate dis-

tinge în ceea ce prive te aspectele sale esen i-

ale de o astfel de marc  comercial  i care, în 

consecin , încalc  drepturile proprietarului 

m rcii comerciale în discu ie;

� “m rfurile piratate reprezint ” toate copiile fa-

bricate f r  consim mântul titularului dreptului 

sau al persoanei legal autorizate de acesta în 

ara de producere i care sunt executate, direct 

ori indirect, dup  un produs purt tor al dreptu-

lui de autor sau al drepturilor conexe ori al unui 

drept asupra modelelor i desenelor industriale, 

Exist  multe tipuri de DPI, dar cele mai frecvent întâlnite 

sunt m rcile comerciale, desenele/modelele industria-

le i drepturile de autor:

� M rcile comerciale sunt semne, inclusiv cuvinte 

i sigle, care identifi c  m rcile i permit consu-

matorilor s  disting  bunurile i serviciile de pe 

pia . Exemple de m rci comerciale sunt cuvin-

tele „Coca Cola” i „Nike”;

� Design-urile protejeaz  aspectul unui produs 

sau al unui logo. Acestea includ formele unei 

ma ini sau aspectul unui articol de mod ;

� Dreptul de autor protejeaz  operele de crea ie, 

cum ar fi  romanele, picturile, piesele, fi lmele, 

muzica, programele de calculator i bazele de 

date.

PI, inclusiv m rcile comerciale, modelele/desenele in-

dustriale i drepturile de autor pot fi  aplicate paralel, 

pentru a oferi o protec ie mai mare, de exemplu:

� O marc  înregistrat  protejeaz  numele i sim-

bolul sau sigla unei ma ini;

� Un model înregistrat protejeaz  forma i aspec-

tul vizual al unei ma ini;

� Dreptul de autor protejeaz  manualul proprieta-

rului ma inii i chiar imagini ale ma inii.
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dac  realizarea de astfel de copii ar constitui o 

înc lcare a dreptului de proprietate intelectual  

respectiv.3

Înc lc rile în domeniul PI, inclusiv contrafacerile i pira-

teria, pot avea urm toarele efecte negative:

� Impact negativ asupra economiei;

� Privarea întreprinderilor legitime i a angaja ilor 

acestora de veniturile cuvenite;

� Pierderea veniturilor fi scale;

� Descurajarea inova iei i creativit ii;

� Amenin area s n t ii i siguran ei consumato-

rilor;

� Atragerea fenomenului de crim  organizat .

În consecin , guvernele i agen iile de aplicare a legii, 

al c ror rol principal este de a proteja societatea, au res-

ponsabilitatea de a preveni infrac iunile legate de PI. 

Potrivit art.1 din Legea nr.105 din 13.03.2003 privind 

protec ia consumatorilor, produs falsifi cat (contrafăcut) 

este acel produs, fabricat din al i componen i, în alte 

propor ii sau în alte condi ii decât cele stabilite în docu-

mentele normative, care este prezentat drept veritabil;

3 Organizaţia Mondială a Comerţului – TRIPS – Aplicarea Dreptu-

rilor de Proprietate Intelectuală (Nota 14)

www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm

La nivel economic

Un studiu al Ofi ciului Uniunii Europene pentru Propri-

etate Intelectual  (EUIPO) i al Organiza iei pentru 

Cooperare i Dezvoltare Economic  (OCDE) realizat în 

2016 a estimat c  comer ul interna ional cu produse 

contraf cute i piratate a fost în valoare de aproximativ 

461 miliarde USD.4 Cu toate acestea, aceast  estimare 

nu include produsele realizate i consumate pe pia a 

intern  sau produsele digitale necorporale. Dac  aces-

te tipuri de produse ar fi  fost incluse, studiul EUIPO i al 

OCDE estimeaz  c  comer ul interna ional cu produse 

contraf cute i piratate ar fi  dep it valoarea de 461 mi-

liarde USD cu câteva sute de miliarde de dolari.5

Studiul EUIPO i al OCDE eviden iaz  amploarea fi nan-

rii pe care Guvernele i întreprinderile legitime o pierd 

din cauza comer ului cu produse contraf cute i pirata-

te, aceast  fi nan are putând fi  utilizat  pentru a cre te 

nivelul de dezvoltare al societ ii (de exemplu, pentru a 

4 Comerţul cu Bunurile Piratate şi Contrafăcute – Cartografi erea 

Impactului Economic

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/docu-

ment_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_

Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf

II
IMPACTUL INFRAC IUNILOR 
DIN DOMENIUL PI 
ASUPRA SOCIET II
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construi coli, spitale i altele) sau pentru a crea locuri 

de munc .

La nivelul S n t ii i Siguran ei

Studiul realizat de EUIPO i 

OCDE a ar tat, de asemenea, c  

fenomenul de contrafacere nu 

se limiteaz  la obiecte de lux, 

cum ar fi  ceasurile i îmbr c -

mintea semnat  de designeri, dar s-a extins i la nivelul 

produselor farmaceutice, alimentelor, b uturilor, echi-

pamentelor medicale, articolelor de îngrijire personal , 

juc riilor i aspectelor ce in de siguran .

Interpolul men ioneaz : „Trafi cul de m rci comerciale 

i piratarea drepturilor de autor reprezint  infrac iuni 

grave legate de proprietatea intelectual , care îi def i-

meaz  pe consumatori, amenin  s n tatea i sigu-

ran a acestora, antreneaza costuri de miliarde de dolari 

pentru societate, traduse în venituri guvernamentale, 

investi ii str ine sau profi turi pierdute i reprezint  o 

înc lcare a drepturilor titularilor de m rci i drepturilor 

de autor. Produsele de imita ie reprezint  o amenin are 

semnifi cativ  la adresa siguran ei consumatorilor din 

întreaga lume. Clien ii care nu î i pun întreb ri în acest 

sens î i pun s n tatea i chiar via a în pericol de fi ecare 

dat  când folosesc produse contraf cute, b uturi alco-

olice i produse alimentare contraf cute sau c l toresc 

în automobile i avioane între inute cu piese contraf -

cute realizate sub nivelul standard.”5

Pe de alt  parte, Organiza ia 

Mondial  a S n t ii (OMS) 

afi rm  c  „medicamentele con-

traf cute i alte produse de s -

n tate pot avea efecte nocive asupra s n t ii paci-

en ilor, putând cauza chiar decesul în cele mai grave 

scenarii”.6 

La nivelul Crimei Organizate

Biroul Na iunilor Unite pentru Droguri i Criminalitate 

(UNODC) a estimat c  pia a mondial  a drogurilor ilicite 

va dep i 320 miliarde USD.7 Aceast  valoare este mai 

mic  decât estimarea EUIPO i OCDE pentru valoa-

rea comer ului interna ional contraf cut i piratat, care 

men ioneaz  461 miliarde USD, i subliniaz  atrac ia 

fenomenului de crim  organizat  în direc ia contrafa-

cerii i pirateriei, în special atunci când se compar  re-

sursele alocate la nivelul Guvernelor i autorit ilor de 

aplicare a legii pentru combaterea comer ului ilicit cu 

5 Colegiul Internaţional de Investigaţii în Criminalitatea în domeniul 

Proprietăţii Intelectuale. www.iipcic.org/About.html
6 Echipa Internaţională de Combatere a produselor Medicale Con-

trafăcute. www.who.int/impact/impact_q-a/en/index.html
7 UNODC Annual Report 2010.

www.unodc.org/documents/frontpage/UNODC_Annual_
Report_2010_LowRes.pdf
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droguri i resursele alocate combaterii comer ului cu 

produse contraf cute i piratate.

Potrivit Interpol, „Crima organizat  ge-

nereaz  anual la nivel transna ional 

sute de miliarde de dolari din produc ia 

i distribu ia de produse falsifi cate, în 

parte din cauza nivelului relativ sc zut 

de risc i, pe de alt  parte, nivelului re-

lativ ridicat de profi t. Se simte din ce în 

ce mai mult nevoia de a facilita i coordona eforturile 

depuse de organele poli iene ti de la nivel interna ional 

pentru combaterea acestei infrac iuni, care a dep it 

grani ele interna ionale i are consecin e foarte grave 

pentru public.”8 

8 Colegiul Internaţional de Investigaţii în Criminalitatea din domeni-

ul Proprietăţii Intelectuale www.iipcic.org/About.html

Strategia Na ional  în domeniul PI

Republica Moldova are o Strategie na ional  privind 

proprietatea intelectual , care acoper  perioada cuprin-

s  între anii 2012 i 2020 (Hot rârea Guvernului nr.880 

din 22.11.2012). Obiectivul principal 4.3 al Strategiei na-

ionale se refer  la cre terea capacit ii institu iilor gu-

vernamentale de a aplica DPI.9

Institu iile Guvernamentale

În Republica Moldova, combaterea efi cient  a contrafa-

cerii i a pirateriei necesit  un efort coordonat din par-

tea mai multor institu ii, inclusiv: 

� Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual  

(AGEPI);

� Serviciul Vamal;

� Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i Su-

pravegherea Pie ei (APCSP);

9 Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345660

III SISTEMUL PROPRIET II 
INTELECTUALE
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� Inspectoratul General de Poli ie;

� Procuratura General .

Detaliile de contact relevante pentru fi ecare dintre insti-

tu iile de mai sus sunt prezentate în anexa A. 

Un rezumat al competen elor legate de aplicarea drep-

turilor de proprietate intelectual  ale fi ec rei institu ii 

sunt prezentate în anexa B.

Cooperarea

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

zidat de viceprim-ministru, pentru a facilita cooperarea 

dintre institu iile responsabile de DPI, inclusiv de lupta 

împotriva contrafacerii i a pirateriei, numit  Comisia 

Na ional  pentru PI. Secretariatul Comisiei Na iona-

le pentru PI este localizat în cadrul AGEPI (detaliile de 

contact sunt prezentate în Anexa A). 

Exist , de asemenea, un Observator împo-

triva contrafacerii i pirateriei, alc tuit din 

reprezentan i ai AGEPI, ai Agen iei pentru 

Protec ia Consumatorilor i Supravegherea 

Pie ei, ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratu-

lui General al Poli iei i Procuraturii Gene-

rale. De asemenea, Secretariatul Observatorului este 

localizat în cadrul AGEPI (detaliile de contact sunt pre-

zentate în Anexa A).

Este, de asemenea, relevant de remarcat faptul c  urm -

toarele organiza ii interna ionale au unit i PI dedicate 

care ar putea contribui la consolidarea capacit ilor i la 

realizarea investiga iilor transfrontaliere:

� Observatorul EUIPO;

� Europol;

� Interpol;

� Organiza ia Mondial  a V milor 

(OMV); 

� Organiza ia Mondial  a Proprie-

t ii Intelectuale (WIPO).

Informa iile de contact sunt prezentate în anexa A.
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IV LEGISLA IA

Legisla ia din domeniul PI

Republica Moldova a elaborat mai multe legi dedicate 

protec iei drepturilor de proprietate intelectual . Aces-

tea pot fi  g site pe site-ul AGEPI (www.agepi.gov.md) 

i includ:

� Legea privind Protec ia M rcilor nr. 38-XVI;

� Legea privind Protec ia Indica iilor Geografi ce, 

Denumirilor de Origine i Specialit ilor Tradi i-

onale Garantate Nr.66-XVI.

Contraven iile i infrac iunile împotriva drepturile de 

proprietate intelectual  sunt enumerate în Codul con-

traven ional (articolele 96, 97, 971, 972, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 283) i în Codul penal (articolele 1851, 1852, 1853 

i 2462). În plus, exist  infrac iuni în materie de DPI le-

gate de sectorul vamal, prezentate în Legea nr. 1149 din 

20.07.2000 (articolul 1, capitolul XII) i Hot rârea Gu-

vernului nr. 915 din 26.07.16. 

În conformitate cu articolul 408 din Codul contraven-

ional, APCSP are competen e legate de aplicarea pre-

vederilor urm toarelor articole legate de PI din Codul 

contraven ional:

� Articolul 97. Utilizarea ilegal  a m rcii sau a de-

numirii originale a unui produs

� Articolul 971. Utilizarea ilegal  a denumirii de ori-

gine a produsului i a indica iei geografi ce

� Articolul 972. Utilizarea ilegal  a denumirilor 

specialit ilor tradi ionale garantate

� Articolul 98. Utilizarea, la marcarea produselor, 

a unor indica ii false ori în el toare

� Articolul 283. Contrafacerea produselor.

În plus, Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i Su-

pravegherea Pie ei are capacitatea de a aplica drepturi-

le de proprietate intelectual  conform prevederilor Legii 

nr. 105 din 13.03.2003 privind protec ia consumatorilor, 

care reglementeaz  înc lc rile legate de interzicerea 

practicilor comerciale incorecte10 i constatarea clau-

zelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii11, 

utilizarea ilegal  a m rcilor comerciale, a denumirilor 

comerciale sau a altor m rci distinctive ale unei alte în-

treprinderi. 

Fragmente relevante din Codul contraven ional i legis-

la ia privind PC sunt prezentate în anexa C, iar defi ni iile 

legale ale obiectelor PI relevante pentru APCSP (m rci, 

indica ii geografi ce, denumiri de origine i specialit i 

tradi ionale garantate) sunt prezentate în anexa D.

10 Art. 13-18 din Legea nr. 105 privind protec ia consumatorilor
11 Legea nr.256 din 19.12.2009 privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii
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V REALIZAREA 
INVESTIGA IILOR

Principii Directoare

Sec iunea de mai jos prezint  principii directoare care 
vin în sprijinul inspectorilor pentru realizarea cu succes 
a controalelor în domeniul drepturilor de proprietate in-
telectual . Inspectorilor li se reaminte te îns  c  toate 
controalele trebuie efectuate în conformitate cu legile 
din Moldova, inclusiv cu prevederile: Codului de proce-
dur  penal , Codului Contraven ional, Legii nr.131 pri-
vind controlul de stat a activit ii de întreprinz tor, Legii 
105 privind protec ia consumatorilor.

Principiile fundamentale ale controlului se vor baza pe12: 

a) prevenirea înc lc rii legisla iei prin aspectul 
consultativ al controlului; 

b) obiectivitate i impar ialitate la planifi carea i 
desf urarea controlului de stat, la întocmirea 
documentelor aferente controlului i dispune-
rea de m suri i sanc iuni. Desf urarea con-
trolului de stat nu poate fi  infl uen at  de niciun 
grup prin promovarea intereselor acestuia; 

c) efectuarea controlului în baza analizei i evalu -

rii riscurilor; 

12 Art. 3 din Legea nr. 131 privind controlul de stat al activit ii de 
întreprinz tor

d) prezum ia bunei-credin e i a respect rii legis-
la iei de c tre persoana supus  controlului; 

e) transparen a actelor individuale i de reglemen-
tare emise de organul de control; 

f) legalitatea i respectarea competen ei stipulate 
expres de lege de c tre organul de control, ast-
fel încât controlul de stat s  fi e corect, coerent, 
desf urat consecvent i în corespundere cu 
prevederile legii; 

g) propor ionalitate a controlului i oportunitate 
la ini ierea lui – recurgerea la control, în baza 
evalu rii riscurilor, doar în cazul când acesta 
este absolut necesar pentru realizarea func i-
ilor autorit ii de control i doar în cazul când 
au fost epuizate alte modalit i de verifi care a 
respect rii legisla iei de c tre persoanele su-
puse controlului; 

h) propor ionalitate i oportunitate în ceea ce pri-
ve te durata i desf urarea controlului – exer-
citarea controlului în cel mai scurt termen posi-
bil, în func ie de temeiul invocat de organul de 
control, precum i corelarea efortului alocat i a 
metodei de control aplicate cu nivelul de risc;

i) eviden a tuturor ac iunilor i actelor de control; 

j) dreptul de a contesta orice fapt sau orice act al 
inspectorului i de a repara prejudiciul cauzat; 

k)  neadmiterea interesului patrimonial al inspec-

torului prin excluderea defalc rii directe în bu-
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getul organului de control respectiv a resurselor 

fi nanciare provenite din sanc iunile pecuniare; 

l)  neadmiterea afect rii i/sau suspend rii activi-

t ii persoanei supuse controlului;

m) confi den ialitatea informa iilor cu privire la per-

soana controlat , ob inute la planifi carea i des-

f urarea controlului, în special a informa iei 

care poate infl uen a buna reputa ie a agentului 

economic în activitatea acestuia, fi ind interzis  

diseminarea informa iei în cauz , cu excep ia 

cazurilor stabilite de lege;

n) îndeplinirea con tiincioas  a func iilor de control 

– inspectorul va îndeplini atribu iile i obliga iile 

de serviciu în mod impar ial i echitabil, având 

scopul de a stabili rela ii de încredere între orga-

nul de control i persoana supus  controlului;

o) evitarea confl ictului de interese între inspector 

sau conduc torul organului de control i per-

soana supus  controlului.

Ex-O  cio sau Plângeri

APCSP, ANSA, Serviciul Vamal (SV) i Inspectoratul Ge-

neral al Poli iei (IGP) pot ac iona din ofi ciu dac  identifi -

c  o înc lcare poten ial  a DPI i DC. Cu toate acestea, 

sursele comune de plângere includ:

� Consumatorii13;

� Benefi ciarii fi nali14 care au cump rat bunuri con-

traf cute sau piratate;

� Membrii publicului;

� Titularii de drepturi;

� Reprezentan ii titularilor de drepturi;

� Agen ii economici (antreprenorii) care sunt ame-

nin a i de concuren a neloial  din cauza vânz -

rii de bunuri contraf cute sau piratate.

Toate plângerile, inclusiv apelurile telefonice i peti iile 

anonime, trebuie tratate cu seriozitate i înregistrate, 

analizate i supuse unei anumite forme a procesului de 

analiz  a informa iilor.

Procesul de analiz  a informa iilor ar trebui s  includ  

evaluarea sursei de informa ii, a informa iilor în sine, 

precum i o anumit  form  de evaluare a riscurilor.

Confi rmarea protec iei DPI 

Dac  se ini iaz  o anchet  ca urmare a unei proceduri 

ex-o  cio sau a unei plângeri, primul pas este s  se veri-

fi ce dac  drepturile de proprietate intelectual , pretinse 

a fi  fost înc lcate, sunt protejate în Republica Moldova.

13  Persoanele fi zice
14  Persoanele fi zice i persoanele juridice
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În ceea ce prive te m rcile comerciale, denumirile de 

origine, indica iile geografi ce i specialit ile tradi io-

nale garantate, inspectorul poate contacta AGEPI (in-

forma ii de contact prezentate în Anexa A) sau accesa 

direct bazele de date ale AGEPI cu privire la obiectele PI 

(prezentate în Anexa E). 

Identifi carea Titularilor de Drepturi

În cazul în care drepturile de proprietate intelectual , 

pretinse a fi  fost înc lcate, se confi rm  a fi  protejate în 

Republica Moldova i ancheta nu a fost ini iat  nici de 

c tre titularul dreptului, nici de c tre reprezentantul ti-

tularului drepturilor, inspectorul va trebui s  identifi ce 

titularul dreptului pentru a ob ine dovezi privind înc l-

carea DPI. AGEPI va putea asista inspectorul prin loca-

lizarea titularului dreptului (conform datelor de contact 

prezentate în Anexa A). 

Verifi carea Înc lc rii DPI

Doar titularul drepturilor poate verifi ca dac  DPI au fost 

înc lcate. Acest lucru poate fi  efectuat fi e de c tre titu-

larul dreptului care examineaz  fi zic bunurile suspec-

tate, fi e de c tre titularul dreptului care examineaz  o 

fotografi e a bunurilor suspectate.

Dac  este necesar  verifi carea pe baza unei fotogra-

fi i, fotografi a trebuie f cut  cu o camer  digital , s  fi e 

clar  i s  includ  imagini ale logo-urilor, m rcilor, eti-

chetelor sau codurilor, de exemplu etichetele ce men i-

oneaz  con inutul fi bros.

Contactul cu titularul dreptului în primele etape ale in-

vestiga iei este esen ial. Un dialog timpuriu cu un titular 

de drepturi poate economisi timp i resurse.

Prelevarea produselor pentru testare

Prelevarea produselor pentru testare este o metod  

ideal  de ob inere a e antioanelor de m rfuri suspecta-

te ca fi ind contraf cute sau piratate. În acest fel, dovada 

posesiei i vânz rii de bunuri contraf cute sau piratate 

poate fi  ob inut  f r  a provoca suspiciuni, permi ând 

ca m surile de executare s  fi e întreprinse ulterior.

Produsele pentru testare pot fi  prelevate atât de c tre 

inspector, cât i de c tre de in torii de drepturi. În cazul 

în care titularul dreptului este îns rcinat cu efectuarea 

unei astfel de prelev ri, trebuie s  se acorde aten ie 

pentru a proteja integritatea dovezilor ob inute. 

În practic , un inspector trebuie s  evite:

� Oferirea de stimulente unui comerciant pentru 

a furniza un element contraf cut sau piratat 

(agent provocator); 
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� S  fac  presiuni asupra unui comerciant pentru 
a vinde bunuri contraf cute sau piratate.

Bunurile achizi ionate spre prelevare trebuie p strate 
ca i probe. Trebuie s  existe o leg tur  cauzal  direct  
între vânz tor, loca ia vânz rii i examinarea m rfuri-
lor. În unele cazuri, leg tura cauzal  poate fi  atacat  în 
instan a de judecat  i un procuror ar putea fi  nevoit 
s  demonstreze unei instan e de judecat  c  bunurile/
produsele expuse sunt acelea i bunuri/produse care 
au fost ini ial prelevate i c  acestea nu au fost mani-
pulate în niciun fel. 

Important! Bunele practici în domeniul prelev rii de bu-
nuri pentru testare includ:

� fi xarea cât mai rapid  a tuturor detaliilor rele-
vante;

� fi xarea datei, orei i loca iei prelev rii;

� facerea descrierea bunurilor;

� fotografi erea bunurilor;

� realizarea unui fi lm sub acoperire în timpul pre-
lev rii bunurilor, dac  este posibil;

� etichetarea produselor cu un num r unic de în-
registrare;

� etichetarea trebuie s  includ  numele i semn -
tura inspectorului;

� ambalarea produselor într-o pung  de plastic 

transparent  i sigilat ;

� depozitarea produselor etichetate într-un spa iu 

protejat;

� oferirea accesului controlat la loca ia de depozi-

tare a probelor;

� p strarea eviden elor de control sau registrelor 

de eviden  cu privire la circula ia produselor;

� transmiterea produselor sau e antioanelor pro-

duselor c tre ter i, în cazul necesit ii unor in-

struc iuni clare cu privire la gestionarea, depozi-

tatea i returnarea m rfurilor;

� returnarea produselor cât mai curând posibil la 

loca ia de eviden . 

 

Ridicarea bunurilor i înregistrarea cazurilor

Atunci când un inspector g se te dovezi cu privire la 

înc lcarea unui drept de proprietate intelectual  sau cu 

privire la vânzarea de bunuri suspectate a fi  contrafa-

cute sau piratate, este important s  se ob in  cele mai 

bune dovezi posibile. Ar trebui s  se efectueze o cerce-

tare aprofundat  la sediul entit ii respective, la spa iul 

unde se afl  localizat  aceasta sau în casa suspecta-

t , pentru a se identifi ca adev rata natur  i amploa-

rea înc lc rii. În primul rând, toate m rfurile suspectate 

trebuie l sate în locul în care au fost g site, pentru a 

se permite înregistrarea corect  a probelor directe, cu 
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excep ia cazului în care este oportun s  se procedeze 

altfel din cauza circumstan elor speciale. 

Pentru a se realiza o înregistrare corect  în scopuri de-

monstrative, înainte de ridicarea bunurilor contraf cute 

sau piratate, acestea trebuie fotografi ate i/sau înre-

gistrate pe suport video în locurile în care au fost g -

site. Aceste fotografi i i înregistr ri video contribuie la 

coroborarea probelor directe, utile i concludente, ar -

tând c  evenimentele au avut loc a a cum s-a men io-

nat. Pentru a men ine integritatea, fotografi ile sau înre-

gistr rile video ar trebui s  fi e marcate cu înregistrarea 

datei, a orei i a loca iei în care au fost realizate. Aceste 

fotografi i i materiale video reprezint  o form  de dova-

d  în sine i ar trebui tratate în consecin .

Cele mai bune practici impun ca toate m rfurile contra-

f cute sau piratate s  fi e confi scate drept corpuri de-

licte i eliminate din loca ia în care au fost descoperite. 

Ridicarea reprezint  o penalizare fi nanciar  imediat . 

Dac  nu este posibil  ridicarea, trebuie luate m surile 

necesare pentru a asigura controlul, p strarea i men i-

nerea integrit ii probelor, i anume prin sigilarea loca-

iei de depozitare a acestora.

Pe lâng  produsele piratate sau contraf cute, dovezi 

esen iale pot fi  identifi cate în documentele înso itoare, 

incluzând înregistr rile fi nanciare, facturile, c r ile de co-

mand , registrele, notele, conosamentele i adnot rile. 

În plus, materialele de ambalare, inclusiv cutiile, pot fi  

marcate cu informa ii relevante privind fabricarea, dis-

tribu ia sau controalele vamale. Calculatoarele, telefoa-

nele mobile, dispozitivele de naviga ie prin satelit pot 

con ine, de asemenea, informa ii i dovezi relevante. Ar 

trebui s  se in  cont de faptul c  aceste materiale sunt 

considerate probe.

Posesia echipamentelor de produc ie, a echipamentu-

lui de copiere, a computerelor i a vehiculelor pentru 

producerea i/sau distribuirea i vânzarea de produse 

contraf cute, falsifi cate sau piratate poate constitui o 

infrac iune i produsele pot fi  supuse re inerii i con-

fi sc rii. 

Etichetarea

Pentru a se asigura continuitatea dovezilor, o practic  

bun  este reprezentat  de înregistrarea, introducerea 

în pungi, etichetarea i marcarea tuturor elementelor 

contraf cute în momentul în care acestea sunt ridi-

cate. Cu toate acestea, în cazul în care este vorba de 

cantit i mari de articole, este posibil s  nu fi e posibi-

l  înregistrarea fi ec rui element în acel moment, dar 

este recomandabil s  face i un inventar cât mai cu-

rând posibil.

De i un lot întreg nu poate fi  prezentat ca prob  în in-

stan , transportul trebuie înc  s  fi e stocat în siguran-

, deoarece pot exista întreb ri cu privire la integritatea 

m rfurilor confi scate.
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Identifi carea produselor

În majoritatea cazurilor, este relativ u or s  se fac  di-

feren a între bunurile legitime i m rfurile care încalc  

DPI prin aplicarea regulii bunului-sim . Cu toate aces-

tea, urm torii indicatori generali vor ajuta un anchetator 

s  decid  dac  un produs este legal sau nu:

� Analiza i calitatea produsului. Produsele care în-

calc  drepturile au adesea un nivel calitativ mai 

mic decât cel al originalelor;

� Ave i grij  la pre urile neobi nuit de mici. De i nu 

toate falsurile sunt vândute la un pre  mai mic 

decât originalele, un pre  suspect de sc zut re-

prezint  înc  un bun indicator. Dac  arat  prea 

bine pentru a fi  adev rat, probabil c  este;

� Loca ie. M rcile de lux, cosmeticele, produse-

le farmaceutice, piesele de ma ini etc. nu sunt 

vândute de comercian i itineran i pe strad  sau 

în pie e. Dac  astfel de bunuri sunt oferite spre 

vânzare în aceste tipuri de loca ii, atunci aces-

ta este un indicator c  bunul respectiv poate fi  

contraf cut i/sau piratat;

� Analiza i cu aten ie ambalajul. Ambalarea pro-

duselor care încalc  drepturile este deseori in-

estetic  i nu indic  adresa produc torului i a 

importatorului. Mai mult, mul i titulari de drep-

turi î i marcheaz  produsele cu holograme, nu-

mere de control i/sau alte m suri de securita-

te. Acestea v  pot ajuta s  v  da i seama dac  

produsul este original sau nu;

� Verifi ca i dac  logo-urile i m rcile comerciale 
sunt afi ate corect. La prima vedere, un produs 

care încalc  drepturile poate s  fi e identic cu cel 

original. Cu toate acestea, la o privire mai aten-

t , este posibil s  identifi ca i unele diferen e. De 

exemplu, logo-urile pot fi  reproduse gre it, iar 

m rcile înregistrate – reprezentate în mod deli-

berat sau accidental gre it;

� Când achizi iona i bunuri de pe Internet, nu ezi-
ta i s  adresa i întreb ri precise vânz torilor sau 
persoanelor care liciteaz  bunul respectiv pentru 

a ob ine mai multe informa ii cu privire la lan ul 

de aprovizionare i pentru a v  asigura c  m r-

furile provin dintr-o surs  legal ;

� Verifi ca i manualul de instruc iuni. În mod nor-

mal, ar trebui s  fi e în limba dvs. i s  nu con in  

gre eli gramaticale sau de ortografi e;

� Dac  ave i dubii, contacta i sau verifi ca i site-ul 
Web al produc torului produsului original. Mul i 

titulari de drepturi public  informa ii pe site-urile 

lor pentru a ajuta clien ii s  detecteze falsurile, 

inclusiv imagini i descrieri ale originalelor.
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Recuperarea bunurilor

Pe plan interna ional, se recunoa te faptul c  privarea 

infractorilor de bunuri poate reprezenta o pedeaps  mai 

mare decât amenzile sau condamnarea la închisoare. 

Aceast  m sur  reduce rentabilitatea infrac iunilor i 

împiedic  reinvestirea veniturilor ob inute din infrac-

iuni în alte infrac iuni. În plus, activele recuperate pot 

fi  utilizate pentru a oferi compensa ii societ ii pentru 

prejudiciul cauzat de infrac iune.

Articolul 243 din Codul penal, referitor la sp larea de 

bani i alte tipuri de câ tiguri ilegale, men ioneaz  c  

aceasta este o infrac iune pedepsit  cu pân  la zece 

ani de închisoare pentru sp larea banilor proveni i din-

tr-o surs  penal . De asemenea, prevederile acestui ar-

ticol înlesnesc confi scarea acestor bunuri.

Având în vedere faptul c  motiva ia ce st  în spatele co-

miterii infrac iunilor din domeniul PI este reprezentat  

de profi t, anchetatorii ar trebui s  ia în considerare în-

totdeauna confi scarea averilor infractorilor i urm rirea 

penal  a acestora pentru sp lare de bani.

Înc lc rile DPI în mediul online

Exist  o tendin  crescând  de a face publicitate, dis-

tribui i/sau vinde bunurilor care încalc  drepturile de 

proprietate intelectual  pe internet. Acest capitol nu 

este conceput în mod special pentru a se adresa inves-

tig rii infrac iunilor online din domeniul PI, dar princi-

piile descrise mai sus sunt relevante i pot fi  ob inute 

îndrum ri suplimentare de la Unitatea de Poli ie pen-

tru Criminalitatea Informatic  (ale c rei date de contact 

sunt prezentate în Anexa A).

Aspecte problematice

Urm toarea list  con ine câteva gre eli i capcane co-

mune care ar trebui evitate în timpul unei inspect ri. 

Aceast  list  nu este menit  a fi  exhaustiv , iar inspec-

torul trebuie s  respecte întotdeauna sau s  consulte 

codurile de practic  sau procedurile de lucru relevante.

� Neconfi rmarea protec iei DPI în Moldova;

� Neidentifi carea titularului de drepturi corespun-

z tor;

� Nerespectarea procedurii de notifi care a titula-

rului de drepturi;

� Neidentifi carea titularului de drepturi pentru a 

stabili existen a drepturilor de proprietate inte-

lectual ;

� Neidentifi carea titularului de drepturi pentru a 

confi rma înc lcarea DPI sau existen a m rfuri-

lor contraf cute;

� Lipsa sprijinului din partea titularului de drepturi;
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� Nerespectarea codurilor de practic  relevante 

pentru investiga ii, confi scare i arestare;

� Oferirea unor stimulente sau exercitarea unor 

presiuni asupra comercian ilor în timpul unei 

achizi ii de produse pentru testare;

� Nerespectarea întreb rilor relevante în momen-

tul inspec iei;

� Nerespectarea întreb rilor relevante în timpul 

investiga iilor ulterioare;

� Nu se dovede te faptul c  m rfurile sunt con-

traf cute în timpul procesului;

� Lipsa de precizie;

� Pauz  în continuitatea lan ului de probe;

� Realizarea unor înregistr ri de nivel calitativ re-

dus;

� Pierderea probelor;

� Deteriorarea dovezilor, de ex. în cazul produse-

lor perisabile;

� Tratarea incorect  a unui suspect în timpul in-

vestiga iei;

� Tratarea incorect  a unui suspect în timpul in-

terviului;

� Acceptul ca titularii de drepturi s  infl uen eze în 

mod nejustifi cat o investiga ie; 

� Necomunicarea probelor în timpul procesului 

legal.

1.  R spunderea civil

a. Tipurile răspunderii civile sunt:

� r spunderea civil  delictual :

− are ca fundament o fapta ilicit  cauzatoare 

de prejudicii, autorului faptei revenindu-i obliga-

ia de a repara prejudicial cauzat prin fapta sa, a 

celui pentru care r spunde, a animalului ori pen-

tru ruina edifi ciului;

− spre deosebire de  r spunderea penal  care in-

tervine doar în cazul s vâr irii unei infrac iuni, 

adic  a unei fapte incriminate de legea penal , 

r spunderea delictual  poate interveni pentru 

orice fapt  ilicit  ce a cauzat un prejudiciu.

� r spunderea civil  contractual :

− rezult  din nerespectarea clauzelor unei con-

ven ii, prejudiciul fi ind cauzat chiar de aceast  

neexecutare a clauzei contractuale.

b. Condiţiile răspunderii civile:

� fapta ilicit ; 

� dauna (prejudiciul, paguba);

VI
R SPUNDEREA AGENTULUI 
ECONOMIC PENTRU 
ÎNC LCAREA PREVEDERILOR 
LEGISLA IEI DIN DOMENIUL 
PROTEC IEI CONSUMATORILOR
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� raportul de cauzalitate între fapta ilicit  i prejudiciu;

� vinov ia.

c. Clauzele care exclud răspunderea civilă sunt: 

� caracterul aparent ilicit al faptei (legitima ap rare, 

starea de necesitate, îndeplinirea unei datorii lega-

le sau a ordinului legal dat de o autoritate compe-

tent );

� existen a raportului de cauzalitate (for a major  i 

cazul fortuit, fapta ter ei persoane i fapta victimei).

d. Răspunderea civilă, urmează a fi  demonstrată 

prin:

� explica iile p r ilor i a persoanelor ter e; 

� depozi iile martorilor;

� probele scrise (înscrisurile);

� dovezile materiale;

� concluziile exper ilor. 

2. R spunderea material

a.  Pentru înc lcarea termenelor de 14 zile pen-

tru examinarea reclama iei consumatorului 

(prev zute la art. 18 alin.(1) al Legii nr.105 din 

13.03.2003), vânz torul, prestatorul achit  con-

sumatorului pentru fi ecare zi (or , dac  terme-

nul a fost stabilit în ore) dep it  o penalitate în 

m rime de 5% din pre ul produsului, serviciului 

în vigoare la data examin rii reclama iei consu-

matorului.

b.  În cazul înc lc rii termenelor stabilite în con-

tract de p r i, (conform art.21 al Legii nr.105 din 

13.03.2003), de începere i fi nalizare a prest -

rii serviciului (execut rii lucr rii) sau termenelor 

noi fi xate de consumator, prestatorul (executan-

tul) achit  consumatorului pentru fi ecare zi (or , 

dac  termenul a fost stabilit în ore) dep it  o 

penalitate în m rime de 10% din pre ul serviciu-

lui (lucr rii).

c.  Prin contractul de prestare a serviciului (execu-

tare a lucr rii) se poate stabili o penalitate mai 

mare, la negocierea p r ilor;

d.  Plata penalit ilor i repararea prejudiciului nu 

exonereaz  vânz torul, prestatorul (executan-

tul) de îndeplinirea obliga iilor ce îi revin fa  de 

consumator;

e.  Preten iile consumatorului privind repararea pre-

judiciului i achitarea penalit ilor, prev zute de 

Legea nr.105 din 13.03.2033 sau de contract, se 

solu ioneaz  de vânz tor, prestator pe cale ami-

abil  sau pe cale judiciar , conform legisla iei.

3.  R spunderea contraven ional

a.  Examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţi-
unilor contravenţionale pentru nerespectarea 

prezentei legi se fac conform procedurilor i 

atribu iilor stabilite de capitolul XVIII al Codului 

Contraven ional;
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b.  Răspunderea contravenţională este valabilă 

pentru persoana juridică sau fi zică, cu excep ia 

autorit ilor publice i institu iilor publice;

c.  Condiţiile răspunderii contravenţionale: 

� agentul economic este vinovat de neîndeplinirea 

sau de îndeplinirea necorespunz toare a dispozi i-

ilor legii ce stabilesc îndatoriri sau interdic ii pentru 

desf urarea unei anumite activit i;

� agentul economic este vinovat de desf urarea unei 

activit i ce nu corespunde actelor sale constitutive 

ori scopurilor declarate.

d.  Răspunderea contravenţională a persoanei ju-

ridice nu exclude răspunderea persoanei fi zice 

pentru contravenţia săvârşită;

4.  R spunderea penal

a.  Răspunderea penală are ca temei săvârşirea 

unei infracţiuni în domeniul protecţiei consu-

matorilor, adic  a unei fapte prev zute de legea 

penal , care prezint  pericol pentru s n tatea i 

proprietatea consumatorului i care este s vâr-

it  cu vinov ie.

b.  Codul Penal al Republicii Moldova prevede câte-

va componenţe de infracţiune în domeniul pro-

tec iei consumatorilor i anume:

� articolul 1852. Înc lcarea dreptului asupra obiectelor 

de proprietate industrial ; 

� articolul 216. Producerea, transportarea, p strarea, 

comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit 

a produselor (m rfurilor), prestarea serviciilor, pericu-

loase pentru via a sau s n tatea consumatorilor;

� articolul 2461. Concuren a neloial , lit.c) inducerea în 

eroare a consumatorului referitor la natura, la modul 

de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de între-

buin are sau la cantitatea m rfurilor concurentului.
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Colegiul Interna ional de Investiga ii în 
Criminalitatea din domeniul PI

Dac  un inspector dore te s - i îmbun t easc  cu-

no tin ele, este recomandat s  acceseze pagina Cole-

giului Interna ional de Investiga ii în Criminalitatea din 

domeniul PI (IIPCIC).

IIPCIC este o unitate interactiv  de in-

struire online pe internet, care furnizea-

z  cursuri pe tematici legate de crimina-

litatea din domeniul PI i func ioneaz  

sub supravegherea Interpol i a labora-

toarelor Underwriters.

Misiunea IIPCIC este de a furniza in-

struire de ultim  or  pentru a permite anchetatorilor din 

întreaga lume s  combat  efectiv amenin rile actuale 

i emergente generate de crima organizat  transna io-

nal  din domeniul PI.

Colegiul este prezentat pe o platform  tradus  în peste 

20 de limbi. Cursurile pe tematica infrac ionalit ii din 

domeniul PI sunt prezentate în limbile englez , spanio-

l , francez , arab , mandarin  i portughez .

Peste 150 de ri au vizitat site-ul IIPCIC înc  de la lan-

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

scris la acest curs. IIPCIC este mandatat s  dezvolte, 

s  coordoneze i s  administreze programe de formare 

pentru a sprijini eforturile interna ionale de prevenire, 

identifi care, investigare i urm rire a infrac iunilor trans-

na ionale organizate din domeniul PI. Colegiul serve te 

nevoilor organiza iilor partenere ale INTERPOL i altor 

p r i interesate de la nivel interna ional.15

Cursul este gratuit pentru inspectorii care activeaz  în 

domeniul aplic rii legii, dar este necesar  înregistrarea 

prin accesarea linkului www.iipcic.org

Imaginea 1: Colegiul Interna ional de Investiga ii în Criminalitatea 
din domeniul PI

15 Colegiul Interna ional de Investiga ii în Criminalitatea din dome-
niul PI http://www.iipcic.org/mission.php

VII E-LEARNING
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Inspectorii au dreptul i obliga ia de a- i perfec iona, în 

mod continuu, abilit ile i preg tirea profesional  în 

domeniul PI i PC. 

Instruirea în domeniul protec iei consumatorilor i în 

domeniul PI urmeaz  a se asigura:

− prin organizarea de seminare, editarea de publi-

ca ii cu tematic  în domeniul PI;

− prin alte ac iuni întreprinse de organele abilita-

te cu func ii de protec ie a consumatorilor i de 

structurile neguvernamentale, precum i prin 

mass-media i alte organe interesate.

Fiecare autoritate public , în comun cu Ministerul Eco-

nomiei i Infrastructurii i AGEPI, va asigura organiza-

rea unui proces sistematic i planifi cat de dezvoltare 

profesional  continu , care va include: 

a) aprofundarea i actualizarea cuno tin elor, dez-

voltarea abilit ilor în IP i PC; 

b) modelarea aptitudinilor necesare pentru exerci-

tarea efi cient  a atribu iilor func iei. 

În procesul de dezvoltare profesional  continu , autori-

t ile publice vor avea obliga ia: 

a) de a asigura posibilit i egale fi ec ruia la instru-

ire atât în ar , cât i peste hotare; 

b) de a asigura fi ec ruia diverse forme de dezvol-

tare profesional  continu , în IP i PC cu o dura-

t  de cel pu in 8 ore anual, iar fi ec rui inspector 

debutant – un curs de ini iere cu o durat  de cel 

pu in 16 de ore; 

c) de a prevedea în bugetul anual propriu mijloa-

ce pentru fi nan area procesului de dezvoltare 

profesional  continu  în concordan  cu preve-

derile Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la 

func ia public  i statutul func ionarului public.

VII
DEZVOLTAREA 
PROFESIONAL  
CONTINU
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ANEXA A – INFORMA II DE CONTACT

INSTITU IILE DIN MOLDOVA
Autorit i na ionale Date de contact

1 Agen ia pentru Protec ia 
Consumatorilor i 
Supravegherea Pie ei

Adresa: str. Vasile Alexandri, nr. 78, Chi in u
Tel: (+373 22) 501 980
Fax: (+373 22) 501 981
Email: consumator@apc.gov.md 
Web: www.consumator.gov.md

2 Procuratura General  
(Sec ia tehnologii 
informa ionale i 
combaterea crimelor 
cibernetice)

Adresa: str. B nulescu-Bodoni, nr. 26, Chi in u
Tel: (+373 22) 225 075
Fax: (+373 22) 212 032
Email: v.soltan@procuratura.md 
Web: www.procuratura.md 

3 Inspectoratul General 
al Poli iei (Sec ia de 
combatere a infrac iunilor 
în domeniul propriet ii 
intelectuale)

Adresa: str. Bucuriei, nr. 14, Chi in u
Tel: (+373 22) 577 177
Fax: (+373 22) 744 349
Email: ini@igp.gov.md
Web: www.politia.md

4 Inspectoratul General al 
Poli iei (Centrul pentru 
Combaterea Crimelor 
Informatice)

Adresa: str. Bucuriei, nr. 14, Chi in u
Tel: (+373 22) 577 177
Fax: (+373 22) 744 349
Email: ccci@igp.gov.md
Web: www.politia.md

5 Agen ia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectual  

Adresa: str. Andrei Doga, nr. 24/1, Chi in u
Tel: (+373 22) 400 500
Fax: (+373 22) 440 119
Email: o  ce@agepi.gov.md
Web: www.agepi.gov.md

6 Comisia Na ional  pentru 
Proprietatea Intelectual

Adresa: str. Andrei Doga, nr. 24/1, Chi in u
Tel: (+373 22) 400 500
Fax: (+373 22) 440 119
Email: o  ce@agepi.gov.md
Web: www.agepi.gov.md

7 Observatorul respect rii 
drepturilor de proprietate 
intelectual

Adresa: str. Andrei Doga, nr. 24/1, Chi in u
Tel: (+373 22) 400 649
Fax: (+373 22) 440 119
Email: comunicare@observatorip.md
Web: www.observatorip.md

8 Serviciul Vamal 
(Serviciul de proprietate 
intelectual )

Adresa: str. Starostenco, nr. 30, Chi in u
Tel: (+373) 574 111
Fax: (+373) 273 061
Email: ipr@customs.gov.md 
Web: www.customs.gov.md 

INSTITU II INTERNA IONALE

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

Tel.: +34 96 513 9100 

Email: observatory@euipo.europa.eu 
Web: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home

Europol (Infrac iuni din domeniul PI) 
Adres : Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Haga, Olanda 

Tel.: +31 7 03 531575 

Email: o3@europol.europa.eu
Web: http://www.europol.europa.eu 

Interpol (Trafi c cu Bunuri Ilicite i Contraf cute) 
Adres : General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle 69006 

Lyon Fran a 

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

Email: info@iipcic.org
Web: http://www.iipcic.org 

 
Organiza ia Mondial  a Comer ului (Grupul împotriva 
M rfurilor Contraf cute i Piratate) 
Adres : Rue du Marché, 30, B-1210 Brussels, Belgia. 

Tel.: +32 2 209 92 11 

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

Organiza ia Mondial  a Propriet ii Intelectuale (OMPI)
Adres : 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Elve ia

Tel.: +41 22 338 9111

Web: www.wipo.int
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REPREZENTAN II TITULARILOR DE DREPTURI 
DIN MOLDOVA

Titulari de drepturi Date de contact
1 Dorian Chiro ca 

(I.C.S. „Turcu & 
Turcu” S.R.L.)

Reprezentant: COTY; CHLOE; DAVIDOFF; 
JOOP!; CERRUTI PARFUMS; L’OREAL; 
CACHAREL; GUERLAIN; KENZO; PARFUMS 
CHRISTIAN DIOR; MAKE UP FOR EVER; 
GIVENCHY; HUBLOT; TAG HEUER; ZENITH; 
PERFUMES LOEWE; BENEFIT COSMETICS; 
GIORGIO ARMANI (clasa 03); LANCOME 
PARFUMES; POLO/LAUREN COMPANY 
(clasa 03); DIESEL (clasa 03) – ONLY THE 
BRAVE; YVES SAINT LAURENT; HELENA 
RUBINSTEIN; MAYBELLINE; M.A.C.; TOM 
FORD; DKNY; BOURJOIS; HUGO BOSS 
(clasa 03); ESCADA; GABRIELA SABATINI; 
MAX FACTOR; WELLA; LONDA; LAURA 
BIAGIOTTI; P&G Comany; DURACELL; 
GILLETTE; VENUS; BRAUN; ORAL-B; 
BULGARI; ADIDAS; REEBOK; PUMA; 
BURBERRY; HERMES; LEVI’S; CALVIN 
KLEIN; TOMMY HILFIGER; LOUIS VUITTON; 
CHRISTIAN DIOR COUTURE; CHANEL; 
DSQUARED; PRADA; TRUSSARDI; G-STAR; 
F.C.BARCELONA; BJORN BORG; TISSOT; 
LONGINESS; OMEGA; RADO; ROLEX; 
BREGUET; AUDI; TOYOTA; VOLKSWAGEN; 
OPEL; GENERAL MOTORS; BMW; 
DAIMLER; JEEP; APPLE; BEATS; STIHL 
– S; PANASONIC; CANON; BALMAIN; 
JACK DANIELS/FINLANDIA; RED LABEL; 
SOREMARTEC

Adresa: bd. tefan cel Mare i Sfânt, nr. 1, of. 
526, Chi in u
Tel: (+373) 22 270 565
Fax: (+373) 22 270 565
Email: o  cemoldova@turcu.ro

Titulari de drepturi Date de contact
2 Dorian Doronceanu

(Uniunea 
Produc torilor 
de Fonograme i 
Videograme din 
Moldova)

Reprezentant: CREATIV -LAB; ITUNEXX 
PURE TECHNOLOGY; CAN-RECORDS; 
TRIMEDIAL; TOFAN

Adresa: str. Cuza-Vod , nr. 51, of.7, Chi in u
Tel.: (+373) 60 288 228
Fax: (+373) 22 888 959
Email: baraiar@gmail.com

3 Ion îgana  
(Cabinetul 
Avocatului 
”Ion îgana ”)

Reprezentant: IMPERIAL TOBACCO LIMITED, 
GUCCIO GUCCI, FERRING B.V., LACOSTE, 
MONCLER, NOVARTIS, PHILIPP PLEIN, 
HELLO KITTY

Adresa: str. Sfântul Andrei, nr. 37, of. 33, 
Chi in u
Tel.: (+373) 69 002 555
Email: o  ce@tiganas-iplaw.com 
Web: www.tiganas-iplaw.com
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ANEXA B – PIA A INTERN  – 
COMPETEN E DE APLICARE A DPI

Competen e 
actuale

Codul Contraven ional
1 Art. 96

Înc lcarea dreptului de autor i a drepturilor 
conexe

Poli ia 

2 Art. 97
Utilizarea ilegal  a m rcii

APCSP

3 Art. 971 
Utilizarea ilegal  a denumirii de origine a 
produsului i a indica iei geografi ce

APCSP

4 Art. 972

Utilizarea ilegal  a denumirilor specialit ilor 
tradi ionale garantate

APCSP

5 Art. 98
Utilizarea, la marcarea produselor, a unor 
indica ii false ori în el toare

ANSA (par. 1), 
APCSP (par. 2)

6 Art. 99
Înc lcarea dreptului exclusiv al titularului 
brevetului de inven ie sau al titularului 
modelului de utilitate 

Poli ia

7 Art. 100
Înc lcarea dreptului exclusiv al titularului 
de drept asupra desenului sau modelului 
industrial

Poli ia

8 Art. 101
Înc lcarea dreptului exclusiv al titularului 
brevetului pentru soi de plant

Poli ia

9 Art. 102 
Înc lcarea dreptului exclusiv al titularului 
topografi ei circuitului integrat

Poli ia

10 Art. 103 
Înc lcarea drepturilor de autor asupra 
inven iei, topografi ei circuitului integrat sau 
desenului/modelului industrial

Poli ia

11 Art. 283
Contrafacerea produselor

Poli ia, APCSP

Competen e 
actuale

Codul penal
1 Art. 1851

Înc lcarea dreptului de autor i a drepturilor 
conexe

Poli ia (constatare), 
Procuror 

(urm rire penal )

2 Art. 1852

Înc lcarea dreptului asupra obiectelor de 
proprietate industrial

Poli ia (constatare), 
Procuror 

(urm rire penal )

3 Art. 1853

Declara iile inten ionat false în documentele 
de înregistrare ce in de protec ia propriet ii 
intelectuale

Poli ia (constatare), 
Procuror 

(urm rire penal )

4 Art. 2462

Contrafacerea Produselor
Poli ia (constatare), 

Procuror 
(urm rire penal )



48 49

ANEXA C – LEGISLA IE RELEVANT

Codul Contraven ional

Articolul 97. Folosirea ilicit  a m rcii

Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i Suprave-

gherea Pie ei are competen a de a aplica prevederile 

referitoare la înc lcarea m rcilor i vânzarea de bunuri 

contraf cute în temeiul articolelor 97, 971, 972, 98.

Articolul 97. Utilizarea ilegal  a m rcii sau a denumirii 

originale a unui produs. 

Utilizarea f r  consim mântul titularului a m rcii pro-

tejate sau a unui semn care, din cauza identit ii ori 

similitudinii cu marca înregistrat  i a identit ii ori 

similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de 

semn i de marc , genereaz  riscul de confuzie în per-

cep ia consumatorului, aplicarea semnului pe produse 

sau pe ambalaje, precum i utilizarea lui în calitate de 

ambalaj în cazul m rcilor tridimensionale, oferirea pro-

duselor sub acest semn spre comercializare sau co-

mercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, dup  

caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, 

importul sau exportul produselor sub acest semn, uti-

lizarea semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea 

sau comercializarea semnului în scopurile men iona-

te, precum i îndemnarea ter ilor la efectuarea acestor 

ac iuni, dac  aceste ac iuni nu constituie infrac iuni, 

se sanc ioneaz  cu amend  de la 60 la 90 de unit i 

conven ionale aplicat  persoanei fi zice, cu amend  de 

la 120 la 180 de unit i conven ionale aplicat  persoa-

nei cu func ie de r spundere sau, în ambele cazuri, cu 

munc  neremunerat  în folosul comunit ii de la 40 la 

60 de ore.

Articolul 971. Utilizarea ilegal  a denumirii de origine a 

produsului i a indica iei geografi ce.

(1) Utilizarea comercial  direct  sau indirect  a unei 

denumiri de origine/indica ii geografi ce înregistrate 

pentru produsele neacoperite de înregistrare în m -

sura în care aceste produse sînt comparabile cu cele 

înregistrate sub aceast  denumire sau în m sura în 

care aceast  utilizare permite de a profi ta de reputa-

ia denumirii protejate, precum i uzurparea, imitarea 

sau evocarea asocia iilor legate de o denumire de ori-

gine/indica ie geografi c  înregistrat , chiar dac  ori-

ginea adev rat  a produsului este indicat  sau dac  

denumirea protejat  este folosit  în traducere ori este 

înso it  de o expresie, cum ar fi  „de genul”, „de tipul”, 

„de stilul”, „imita ie”, ori de alte expresii similare, indi-

carea fals  sau în el toare cu privire la provenien a, 

originea, natura sau calit ile esen iale ale produsu-

lui, care fi gureaz  pe produs sau pe ambalajul aces-

tuia, în publicitate, precum i utilizarea în calitate de 

ambalaj a unui recipient de natur  s  creeze o impre-

sie eronat  în privin a originii produsului, desf ura-

rea unor practici susceptibile s -l induc  în eroare pe 

consumator în ceea ce prive te originea adev rat  a 
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produsului, precum i îndemnarea ter ilor la efectua-

rea acestor ac iuni, dac  aceste ac iuni nu constitu-

ie infrac iuni, se sanc ioneaz  cu amend  de la 60 la 

90 de unit i conven ionale, aplicat  persoanei fi zice, 

cu amend  de la 120 la 180 de unit i conven ionale, 

aplicat  persoanei cu func ie de r spundere, sau cu 

munc  neremunerat  în folosul comunit ii de la 40 

la 60 de ore.

(2) Utilizarea ilegal  în sensul alin. (1) a unei denumiri 

de origine/indica ii geografi ce neînregistrate, protejate 

în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova 

este parte, dac  aceste ac iuni nu constituie infrac iuni, 

se sanc ioneaz  cu amend  de la 60 la 90 de unit i 

conven ionale, aplicat  persoanei fi zice, cu amend  de 

la 120 la 180 de unit i conven ionale, aplicat  persoa-

nei cu func ie de r spundere, sau cu munc  neremune-

rat  în folosul comunit ii de la 40 la 60 de ore. 

Articolul 972. Utilizarea ilegal  a denumirilor specialit -

ilor tradi ionale garantate.

Orice practic  susceptibil  s -l induc  în eroare pe con-

sumator referitor la o denumire a specialit ii tradi iona-

le garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate 

i rezervate conform prevederilor Legii privind protec ia 

indica iilor geografi ce, denumirilor de origine i specia-

lit ilor tradi ionale garantate, orice folosire în comer  a 

denumirilor de produse care ar putea fi  confundate cu 

denumirile specialit ilor tradi ionale garantate înregis-

trate cu rezervarea denumirii conform prevederilor Le-

gii privind protec ia indica iilor geografi ce, denumirilor 

de origine i specialit ilor tradi ionale garantate, orice 

uzurpare abuziv  sau în el toare a men iunii „Speci-

alitate tradi ional  garantat ” i a simbolului na ional 

asociat acesteia, precum i îndemnarea ter ilor la efec-

tuarea acestor ac iuni, dac  aceste ac iuni nu constitu-

ie infrac iuni, se sanc ioneaz  cu amend  de la 60 la 

90 de unit i conven ionale, aplicat  persoanei fi zice, 

cu amend  de la 120 la 180 de unit i conven ionale, 

aplicat  persoanei cu func ie de r spundere, sau cu 

munc  neremunerat  în folosul comunit ii de la 40 la 

60 de ore.

Articolul 98. Utilizarea, la marcarea produselor, a unor 

indica ii false ori în el toare

(2) Utilizarea, la marcarea produselor, a unor indica-

ii false ori în el toare în scopul inducerii în eroare a 

consumatorului privitor la calitate, cantitate, însu iri, 

destina ie, valoare sau la data fabric rii produselor ori 

prest rii serviciilor, precum i privitor la produc tor i 

la sediul acestuia, se sanc ioneaz  cu amend  de la 

24 la 30 de unit i conven ionale aplicat  persoanei 

fi zice, cu amend  de la 90 la 120 de unit i conven i-

onale aplicat  persoanei cu func ie de r spundere, cu 

amend  de la 120 la 180 de unit i conven ionale apli-

cat  persoanei juridice.
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Articolul 283. Contrafacerea produselor

Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i Suprave-

gherea Pie ei are competen a de a lua m suri împotriva 

bunurilor contraf cute în temeiul articolului 283.

Articolul 283. Falsifi carea i contrafacerea produselor

Articolul 283 (1). Falsifi carea produselor, adic  fabri-

carea lor în scop de comercializare f r  documente 

de înso ire, provenien , calitate i conformitate, dac  

aceast  fapt  nu întrune te elementele constitutive ale 

infrac iunii, se sanc ioneaz  cu amend  de la 24 la 90 

de unit i conven ionale cu sau f r  privarea de dreptul 

de a desf ura o anumit  activitate pe un termen de la 

6 luni la un an.

Articolul 283 (2). Contrafacerea, adic  ac iunea speci-

fi cat  la alin. (1) cu referire la produsele care constituie 

sau includ un obiect de proprietate intelectual  prote-

jat, dac  aceast  fapt  nu întrune te elementele consti-

tutive ale infrac iunii, se sanc ioneaz  cu amend  de la 

60 la 90 de unit i conven ionale cu sau f r  privarea 

de dreptul de a desf ura o anumit  activitate pe un 

termen de la 6 luni la un an.

Legisla ia aplicabil  Protec iei Consumatorului

LEGEA nr.105 din 13.03.2003 privind Protec ia 
Consumatorului 

Data public rii: 21.10.2011 în Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova. 176-181 articolul Nr: 513 

Data intr rii în vigoare: 28.10.2003

Legea privind Protec ia Consumatorului reglementeaz  

înc lc ri legate de practicile comerciale incorecte utili-

zate în raport cu comercializarea produselor (art. 13-15), 

informarea consumatorilor cu privire la marcarea pro-

duselor (art. 24-26), inclusiv utilizarea ilegal  a m rcilor 

comerciale. 

Capitolul I

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1. 

Defi nirea „Bunurilor contraf cute”:

Un produs falsifi cat (contraf cut) – produs, fabricat din 

al i componen i, în alte propor ii sau în alte condi ii de-

cât cele stabilite în documentele normative, care este 

prezentat drept veritabil;
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Capitolul II

PROTEC IA VIE II, S N T II, EREDIT II I 
SECURIT II CONSUMATORILOR

Articolul 7

Articolul 7. Defi ne te prevederile specifi ce legate de 

protec ia vie ii, s n t ii, eredit ii i securit ii consu-

matorului. Printre alte dispozi ii, articolul 7 include o 

referire specifi c  la protec ia consumatorilor fa  de co-

mer ul cu produse falsifi cate (contraf cute).

Articolul 7 (4) 

Este interzis  producerea, importul i punerea la dispo-

zi ie pe pia , depozitarea, expunerea pe pia  i comer-

cializarea produselor falsifi cate (contraf cute).

Articolul 9. Obliga iile vânz torului

Vânz torul este obligat:

a)  s  se asigure c  produsele oferite spre comer-

cializare sînt inofensive i corespund cerin elor 

prescrise sau declarate;

c)  s  anun e, imediat, autorit ile competente, pre-

cum i produc torul respectiv, despre existen a 

pe pia  a oric rui produs de care are cuno tin  

c  este periculos i/sau falsifi cat (contraf cut);

Articolul 13. Practici comerciale neloiale

(1)  Se interzic practicile comerciale incorecte.

(2)  O practic  comercial  este incorect  dac :

a) este contrar  cerin elor diligen ei profesionale 

i…

EXPLICA IE: de inerea, vânzarea sau furnizarea de bu-

nuri contraf cute este contrar  cerin elor referitoare la 

diligen a profesional . 

b)  denatureaz  sau este susceptibil  s  denature-

ze, în mod esen ial, comportamentul economic al 

consumatorului mediu la care ajunge sau c ruia i 

se adreseaz  ori al membrului mediu al unui grup, 

în cazul când o practic  comercial  este adresat  

unui anumit grup de consumatori.

EXPLICA IE: Scopul „testului” realizat este de a inter-

zice „ac iunile în el toare” i „omisiunile în el toare” 

care pot determina consumatorul mediu s  ia o „de-

cizie comercial ” pe care consumatorul nu ar fi  luat-o 

altfel. Testul analizeaz  efectul (sau efectul probabil) 

asupra consumatorului mediu. Aceasta înseamn  c  

nu este nevoie de dovezi particulare cu privire la felul 

în care s-a comportat un consumator pentru a justifi ca 

standardul probei.

(4) Practicile comerciale incorecte sunt, în special, cele:

a) în el toare, în sensul prevederilor alin. (5)–(12);

b) agresive, în sensul prevederilor alin. (13)–(15).
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(5) Practicile comerciale în el toare pot fi  ac iuni în e-

l toare sau omisiuni în el toare.

EXPLICA IE: vânzarea de bunuri contraf cute sau pira-

tate va induce în eroare prin omisiune în cazul în care 

un consumator cump r  bunuri „considerând c  m r-

furile sunt autentice”.

(6)  O practic  comercial  este considerat  ca fi ind ac-

iune în el toare în cazul în care con ine informa ii 

false sau, în orice alt fel, inclusiv prin prezentarea 

general , induce sau poate induce în eroare con-

sumatorul mediu i, în orice situa ie, determin  sau 

este susceptibil  s  determine consumatorul s  ia 

o decizie de tranzac ionare pe care nu ar fi  luat-o în 

alt  situa ie, chiar dac  informa ia este corect  de 

fapt cu privire la unul sau mai multe dintre urm toa-

rele elemente:

EXPLICA IE: vânzarea de bunuri contraf cute va indu-

ce în eroare, deoarece m rfurile sunt transferate în mod 

fals, asociate cu titularul m rcii. Produsele contraf cute 

sunt în el toare sau frauduloase.

existen a sau natura produsului;

EXPLICA IE: Produsele contraf cute sunt în el toare 

sau frauduloase.

principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi  … 

compozi ia, … modul i data fabric rii sau prest rii... 

capacitatea de a corespunde scopului … originea 

geografi c  sau comercial  … rezultatele i caracte-

risticile esen iale ale testelor sau controalelor efec-

tuate asupra produsului;

EXPLICA IE: Produsele contraf cute pot fi  în el toare 

în ceea ce prive te compozi ia ... modul i data fabric rii 

sau prest rii... capacitatea de a corespunde scopului... 

originea geografi c  sau comercial .

amploarea implic rii comerciantului, motiva ia prac-

ticii comerciale i natura procesului de vânzare, pre-

cum i toate declara iile sau toate simbolurile care 

sugereaz  sponsorizarea sau sprijinul direct ori in-

direct acordat comerciantului sau produsului;

EXPLICA IE: un vânz tor de m rfuri contraf cute poate 

fi  motivat de justifi c ri necinstite. Produsele contraf cu-

te pot promova o indica ie fals  de aprobare din partea 

titularului de drepturi. 

(f)  natura, competen ele i drepturile comerciantu-

lui sau ale reprezentantului s u, cum ar fi : iden-

titatea i patrimoniul, califi c rile sale, statutul, 

autorizarea, afi lierea sau leg turile sale, dreptu-

rile de proprietate intelectual  sau comercial  

ori recompensele i distinc iile primite;

EXPLICA IE: un vânz tor de m rfuri contraf cute poate 

promova o indica ie fals  cu privire la drepturile de pro-

prietate intelectual . 

(7)  O practic  comercial  este considerat , de aseme-

nea, ca fi ind ac iune în el toare dac , în contextul 

situa iei de fapt i inînd cont de toate caracteristici-
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le i circumstan ele, aceast  practic  determin  sau 

este susceptibil  s  determine consumatorul mediu 

s  ia o decizie de tranzac ionare pe care altfel nu ar 

fi  luat-o i dac  aceast  practic  implic :

orice activitate comercial  privind produsul, inclusiv 
publicitatea comparativ , creînd o confuzie cu un 
alt produs, cu o alt  marc , cu numele sau cu alte 
semne distinctive ale unui concurent;

EXPLICA IE: „M rcile comerciale i denumirile comercia-
le” reprezint  proprietate intelectual  sau proprietate in-
dustrial . „Alte m rci distinctive” ar putea include aspecte 
precum „evolu ia afacerii”, iar desenele industriale includ, 
de asemenea, elemente ale propriet ii intelectuale.

EXPLICA IE: De exemplu: În cazul în care un comerci-
ant denume te sau realizeaz  tricouri care s  semene 
foarte mult cu numele sau marca unui concurent i în 
cazul în care similitudinea provoac  confuzie, astfel 
încât s  determine consumatorul mediu s  aleag  tri-
courile realizate de c tre comerciantul pe care în alt  
situa ie nu l-ar alege, se încalc  prevederile Legii nr. 105 
privind protec ia consumatorilor. 

(8)  O practic  comercial  este considerat  ca fi ind 
omisiune în el toare dac , în contextul situa iei de 
fapt i inînd cont de toate caracteristicile i circum-
stan ele, precum i de limitele de spa iu i de timp 
impuse mijloacelor de comunicare utilizate pentru 
transmiterea informa iei, aceast  practic  omite o 
informa ie esen ial  necesar  consumatorului me-
diu, inînd cont de context, pentru luarea unei decizii 

de tranzac ionare în cuno tin  de cauz  i, prin ur-
mare, determin  sau este susceptibil  s  determine 

consumatorul mediu s  ia o decizie de tranzac io-

nare pe care altfel nu ar fi  luat-o.

EXPLICA IE: un vânz tor de m rfuri contraf cute poate 
omite informa ii materiale de care consumatorul mediu 
are nevoie, de exemplu faptul c  m rfurile sunt contra-
f cute, prin urmare practica comercial  poate fi  consi-
derat  ca fi ind în el toare.

(9)  O practic  comercial  este considerat , de aseme-
nea, ca fi ind omisiune în el toare în cazul când, inînd 
cont de aspectele prev zute la alin. (8), un comerci-
ant ascunde o informa ie esen ial  sau o ofer  într-
un mod neclar, neinteligibil, ambiguu sau în contra-
timp ori nu î i declar  inten ia comercial  adev rat , 
în cazul în care aceasta nu rezult  deja din context, 

i când, în orice situa ie, consumatorul mediu este 
determinat sau poate fi  determinat s  ia o decizie de 
tranzac ionare pe care altfel nu ar fi  luat-o.

EXPLICA IE: un vânz tor de m rfuri contraf cute poate 
ascunde informa ii importante în fa a consumatorului, 
de exemplu faptul c  m rfurile sunt contraf cute, prin 
urmare practica comercial  poate fi  considerat  ca fi ind 
în el toare.

(12)  Sînt considerate ca fi ind în el toare, în orice situa-
ie, urm toarele practici comerciale: 

afi rmarea de c tre comerciant c  este parte semnatar  
a unui cod de conduit  în cazul în care nu este;
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EXPLICA IE: un vânz tor de bunuri contraf cute poate 
crea impresia c  un produs poate fi  vândut legal atunci 

când de fapt respectivul produs nu poate fi  vândut astfel.

(m) promovarea de c tre comerciant, cu inten ia de 

a induce în eroare consumatorul, a unui produs 

care se aseam n  cu un produs similar fabricat 

de un produc tor anume, astfel încât consu-

matorul s  cread  c  produsul este fabricat de 

acest produc tor;

EXPLICA IE: un vânz tor de m rfuri contraf cute poate 

în ela în mod deliberat consumatorul i îl poate face s  

cread  c  produsul este realizat de proprietarul dreptu-

rilor de proprietate intelectual  atunci când de fapt pro-

dusul nu este realizat de acesta.

ANEXA D – DEFINI IILE OBIECTELOR PI

M rcile Comerciale

Legea privind protec ia m rcilor. Articolul 2. No iuni de 

baz :

Marca Comercial

Orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serve te 

la individualizarea i deosebirea produselor i/sau ser-

viciilor unei persoane fi zice sau juridice de cele ale altor 

persoane fi zice sau juridice.

Denumiri Geografi ce, Indica ii Geografi ce, Denumiri 
de Origine i Specialit i Tradi ionale Garantate

Legea privind protec ia indica iilor geografi ce, denumi-

rilor de origine i specialit ilor tradi ionale garantate. 

Articolul 2. No iuni de baz :

Denumire Geografi c

Nume geografi c care desemneaz  locuri existente, re-

giuni sau ri.

Indica ie Geografi c

Denumire a unei regiuni sau a unei localit i, a unui loc 

determinat sau, în cazuri excep ionale, a unei ri, care 

serve te la desemnarea unui produs originar din aceast  

regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din 
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aceast  ar  i care posed  o calitate specifi c , reputa-

ie sau alte caracteristici ce pot fi  atribuite acestei origini 

geografi ce i cel pu in una dintre ale c rui etape de pro-

duc ie se desf oar  în aria geografi c  delimitat .

Denumire de Origine

Denumire geografi c  a unei regiuni sau localit i, a unui 

loc determinat sau, în cazuri excep ionale, a unei ri, 

care serve te la desemnarea unui produs originar din 

aceast  regiune, localitate, loc determinat sau ar  i a 

c rui calitate sau caracteristici sînt, în mod esen ial sau 

exclusiv, datorate mediului geografi c, cuprinzînd facto-

rii naturali i umani, ale c rui etape de produc ie se des-

f oar , toate, în aria geografi c  delimitat .

Specialitate Tradi ional  Garantat

Produs agricol sau alimentar tradi ional a c rui specifi -

citate este recunoscut  prin înregistrare conform pre-

vederilor Legii Nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind 

protec ia indica iilor geografi ce, denumirilor de origine 

i specialit ilor tradi ionale garantate (‘specifi citate’ 

caracteristic  sau ansamblu de caracteristici prin care 

un produs agricol sau alimentar se distinge în mod clar 

de alte produse agricole sau alimentare similare apar-

inînd aceleia i categorii; ‘produs tradi ional’ – utilizare 

dovedit  pe pia a na ional  pentru o perioad  care per-

mite transmiterea între genera ii; aceast  perioad  este 

de cel pu in 25 de ani). 
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