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CUPRINSUL prezentării
 Constituirea Sistemului naţional de PI şi obiectivele acestuia
 Verigile Sistemului Naţional de asigurare a DPI
 AGEPI şi rolul acesteia în Sistemului Naţional de asigurare a DPI
 Cadrul normativ relevant asigurării DPI
 Căi extrajudiciare de soluţionare a litigiilor din domeniul PI
 Mijloace de asigurare a DPI (civile, administrative, penale)
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I etapă
• 1991-1995 constituirea sistemului de PI

II etapă
• 1996-2003 consolidarea sistemului de PI– aderarea la OMC şi alte tratate internaţionale

III etapă
• 2004 – 2010 armonizarea legislaţiei PI naţionale cu legislaţia UE. Punerea în aplicare a primei Strategii Naționale de PI

Prezent 
• punerea în aplicare a noii Strategii Naționale de PI până în 2020: Integrarea Europeană: Asigurarea şi respectarea drepturilor de PI 

Constituirea Sistemului naţional de PI
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De a asigura un nivel de protecție în RM echivalent
celui existent în UE, inclusiv prin mijloace efective de
respectare a drepturilor

Obiectivul principal în domeniul PI
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Asigurarea drepturilor de PI
Republica Moldova dispune de un cadru juridic cuprinzător pentru punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, care a fost armonizat cu Acordul TRIPS și Directiva 2004/48 / CE privind respectarea DPI
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Comisia Naţională de 
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AGENŢIA PENTRU
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CONSUMATORULUI

Observatorul DPI



• Acordă protecţie OPI;
• Organizează şi gestionează funcţionarea sistemului naţional de PI; 
• Elaborează şi promovează perfecţionarea cadrului normativ al PI;
• Monitorizează aplicarea legislaţiei naţionale şi internaţionale;
• Reprezintă RM în organizaţiile internaţionale specializate;
• Instruieşte şi pregăteşte specialişti în domeniul PI
• Acordă servicii şi consultanţă în domeniul PI;
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Principale responsabilităţi
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Drepturi de proprietate Industrială
Brevete de invenție

Mărci

Design Industrial

Brevete pentru soiuri noi de plante
Topografii ale circuitelor integrate

Drepturi de Autor
și 

Drepturi Conexe

Denumiri protejate

Indicații Geografice

Denumiri de Origine

Specialități tradiționale garantate

Protecția drepturilor de PI în RM



Activitatea de brevetare/înregistrare (1993-2015), Cereri OPI
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114535

9249

7600 3500 950 413

Mărci (84,1%)
DMI (6,8%)
Invenții (5,6%)
IG (2,6%)
DO (0,7%)
Soiuri de plante (0,3%)

Total 136247 (100%)



Activitatea de brevetare/înregistrare (1993-2015), Cereri OPI protejate
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96422

8233
5210 3498 924 191

Mărci (84,2%)
DMI (7,2%)
Invenții (4,5%)
IG (3,1%)
DO (0,8%)
Soiuri de plante (0,2%)

Total 114498 (100%)



Cadrul normativ în domeniul protecției PI în RM
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Legislația națională
• 7 legi speciale privind protecția obiectelor de proprietate industrială și drepturlui de autor și drepturilor conexe
• peste 50 de acte normative care au tangență cu protecția DPI (CC, CP, CPC, CPP, CV ş.a.)

Convenții, tratate internaționale
• 24 tratate administrate de OMPI (din totalul de 25 în vigoare)
• 3 tratate administrate, respectiv, de UPOV, OMC și UNESCO
• 13 acorduri regionale și bilaterale  (inclusiv în cadrul CSI, cu UE, OEB, OEAB etc.



Asigurarea drepturilor/ 
Proprietate industrială/

 Legea privind protecția invențiilor nr 50-XVI din 3 martie 2008, în vigoare din 4 octombrie 2008; CAPITOLUL VI
 Legea privind protecția mărcilor nr 38-XVI din 29 februarie 2008, în vigoare din 6 septembrie 2008; CAPITOLUL VI
 Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr 161-XVI din 12 iulie 2007, în vigoare din 1 decembrie 2007; CAPITOLUL V
 Legea privind protecția soiurilor de plante nr 39- XVI din 29 februarie 2008, în vigoare din 6 septembrie 2008; CAPITOLUL VII
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Asigurarea drepturilor/ 
Denumiri protejate

 Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate no.66 / 2008, în vigoare din 25 octombrie 2008, CAPITOLUL VI



Asigurarea drepturilor/ 
Drepturi de autor și Drepturi 
Conexe
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Notă: Cadrul normativ în domeniul protecției PI în RM estedisponibil pe site-ul AGEPI http://agepi.gov.md/ro/legislatie/nationalehttp://agepi.gov.md/ro/legislatie/internationale

 Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr.139 din 2 iulie 2010, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2011, CAPITOLUL IX



Căi extrajudiciare de soluţionare a litigiilor PI/
Comisia de Contestaţii AGEPI

• CC soluţionează litigiile privind contestarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI, precum şi alte litigii, atribuite după competenţă, conform legilor speciale în domeniul PI;
• Activitatea Comisiei de Contestaţii este reglementată de Regulamentul acesteia, aprobat prin HG nr 257 din 02.04.2009.
• Hotărîrile CC AGEPI pot fi atacatate la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI (jud. sec. Rîșcani)



Statistica depunerii contestaţiilor (2010-2015)

www.agepi.gov.md
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Acţiuni privind Hotărîrile CC atacate în judecatăAcţiuni privind Hotărîrile CC atacate în judecată



Căi extrajudiciare de soluţionare a 
litigiilor PI/
Comisia de Mediere în domeniul PI

• CM coordonează și organizează lucrările mediatorilor în vederea examinării și soluționării litigiilor care intră în competența sa, conformlegilor speciale în domeniul PI, precum și litigiile din domeniul gestiunii colective a dreptului de autor și a drepturilor conexe;
• Activitatea Comisiei de Mediere este reglementată de Regulamentul acesteia, aprobat prin HG nr 184 din 16.04.2015
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Căi extrajudiciare de soluţionare a 
litigiilor PI/
Arbitrajul specializat în domeniul PI

• Arbitrajul specializat în domeniul PI, un organ permanent pe lîngă AGEPI este învestit cu competențe de soluționare a litigiilor care apar între persoane fizice și/sau persoane juridice în domeniul PI, cu condiția să existe o convenție de arbitraj între ele.
Notă: Regulamentul Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale este la etapa de coordonare cu autoritățile
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Consolidarea capacităților instituțiilor 
de asigurare a respectării DPI

• Constituirea Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală, prezidată de viceprim-ministru, ministru al Economiei (HG nr 489 din 29.03.2008)
• Constituirea Observatorului respectării DPI și publicarea Raportului Național privind respectarea DPI în Republica Moldova 2012, 2013, 2014, 2015
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Raportul național reflectă starea de facto la capitolul asigurării DPI în RM  și  poate fi accesat http://stoppirateria.md/md/raport-national.php
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mijloace
de asigurare a DPI

De drept 
civil

De drept
administrativ /

La frontieră
De drept

penal

Asigurarea respectării DPI 
în RM poate fi realizată 

Titularul DPI ex officio



Competenţa instanţelor judecătoreşti 
Proceduri în instanţele 
judecătorești

Ordine 
civilă

Ordine administrativă Ordine
penală 

I instanţă Judecătoriile de sector / s. Rîșcani
Judecătoriile de sector Judecătoriile de sector 

Apel Curtea de Apel Curtea de
Apel

Curtea de Apel
Recurs/

Revizuire
Curtea Supremă de Justiţie Curtea 

Supremă de Justiţie
Curtea Supremă de Justiţie



Mecanisme disponibile în cadrul 
soluţionării litigiului civil
• Prezentarea şi asigurarea probelor în cadrul acţiunii

privind încălcarea drepturilor;
• Dreptul la informare;
• Măsurile de asigurare a acţiunii privind încălcarea drepturilor;
• Măsuri corective;
• Asigurarea executării hotărîrii judecătoreşti;
• Măsurile de alternativă;
• Despăgubirile;
• Măsuri de publicitate.



Tipuri de litigii din domeniul PI
• Apărarea dreptului exclusiv asupra OPI• Nulitatea înregistrărilor OPI;• Încălcarea dreptului la nume şi la denumirea de firmă• Combaterea concurenţei neloiale;• Nulitatea şi/sau recunoaşterea nulităţii unui contract privindtransmiterea drepturilor de PI (licenţă, cesiune, franchising saugaj);• Contestarea hotărîrilor Comisiei de contestaţii AGEPI emise în litigiile de PI;• Constatarea notorietăţii unei mărci



Anul 2015 - 59 Hotărîri/Decizii judecătorești
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12%
3% 12%

Anul 2015 IPO annulement -3
Decisions of the Appeals Board
maintained - 7
Decisions of the Appeals Board
annuled - 5
Bad faith - 6
Revocation for non-use - 9
Infringement of rights - 9
Notoriety - 4
Maintaining IPO - 7
Remitted to re-examination - 2
Other decisions -7



Publicarea hotărîrilor judecătoreştiPublicarea hotărîrilor judecătoreşti

Publicate TOTAL 466
354 se referă la mărci; 

21 - la invenţii;
71- la drepturi de autor şi conexe; 

20 - la desene şi modele industriale.

http://agepi.gov.md/ro/decisions
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Procedura contravenţionalăCodul contravenţional al RM nr. 218/24.10.2008 
Art. 96 - 103 Încălcarea dreptului exclusiv asupra OPIArt. 283 - Falsificarea şi contrafacerea produselor
 sînt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale (art. 393 CC)a) instanţa de judecată;b) procurorul;c) comisia administrativă; d) agentul constatator (organele afacerilor interne – art. 96,97,98-103 şi Agenţia pentru protecţiaconsumatorului – art 971, 972).
 În cazul suficienţei probelor, agentul constatator întocmeşte un proces-verbal cu privire la contravenţie în conformitate cu prevederile art.442-443  CC şi va aplica sancţiunea prevăzută de articolul respectiv al CC.
 Acţiunile agentului constatator pot fi atacate în judecătoria de circumscripţie, care va examina pricina contravenţională în termen de 30 de zile.
 Hotărîrea instanţei de judecată privind cauza contravenţională poate fi atacată de părţi cu recurs.
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Procedura penalăCodul Penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002
Art.1851 Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Art.1852 încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industială
Art. 2461 concurenţa neloială
Art.2462 falsificarea şi contrafacerea produselor
Ex-officio
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Serviciul Vamal al RM – autoritatea mandatată să asigure respectarea DPI la frontieră
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În scopul prevenirii şi combaterii importului de mărfuri contrafăcute şi opere pirat pe piaţa internă, autoritatea vamalăasigură aplicarea eficientă a măsurilor legale de protecţie la frontieră.
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Mecanismul de intervenţie al organelor vamale 
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Topul produselor reţinute de SV care s-au dovedit a fi contrafăcute



Întru atingerea obiectivului general privind asigurarea respectării eficientea DPI, Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea SNPI prevede desfășurarea a peste 20 de activităţi
 Preluarea celor mai bune practici europene
 Elaborarea şi implementarea unui Program naţional de combatere a contrafacerii şi a pirateriei;
 Crearea unui sistem informaţional pentru asigurarea schimburilor de date
 Colaborarea autorităţilor publice cu titularii de drepturi
 Sporirea eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute şi crearea unei baze de date a DPI în sistemul informaţional vamal ASYCUDA
 Instruirea continuă a corpul judecătoresc , MAI, Procuraturii, SV, APC
 Diseminarea materialelor informative în domeniul PI
 Introducerea în curricula şi în programele de învăţămînt de nivel liceal, profesional, universitar şi postuniversitar a unor cursuri de instruire în domeniul PI , ş.a. 41



Mulţumesc pentru atenţie!!!
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AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ AREPUBLICII MOLDOVAStr. Andrei Doga 24/1, MD-2024, Chișinău, Republica MoldovaTel .: +373 22 400 508, Fax: +373 22 440 094 www.agepi.gov.md


