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Dreptul la proprietatea intelectuală este unul din drepturile constituţionale garanta-
te de Legea supremă a Republicii Moldova. Articolul 33 (2) din Constituţia ţării stipulează 
că „dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce 
apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sunt apărate prin lege”.

Odată cu intrarea în vigoare, la 23.12.2000, a Codului vamal modifi cat al Republicii Mol-
dova (Legea nr. 1149-XIV din 20.07.2000, cu modifi cările adoptate prin Legea nr. 280-XVI din 
14.12.2007, în vigoare din 30.05.2008, şi nr. 103-XVI din 16.05.2008, în vigoare din 04.07.2008), 
organele vamale au iniţiat un nou gen de activitate, ce ţine de asistenţa vamală în domeniul pro-
tecţiei drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră (DPI). Prevederile respective ale Codului 
vamal au fost elaborate în strictă conformitate cu Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului pri-
vind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs). În acelaşi timp, la 
elaborarea prevederilor Capitolului XII al Codului vamal au fost respectate Recomandaţiile Orga-
nizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) privind dezvoltarea sistemului efectiv de protecţie a obiectelor 
de proprietate intelectuală (OPI).

După cum ştim, proprietatea intelectuală (PI) include drepturile legale ce rezultă din activita-
tea intelectuală în domeniile industrial, economic, comercial, ştiinţifi c, literar sau artistic şi constă, 
tradiţional, din două ramuri: „proprietatea industrială” şi „dreptul de autor şi drepturile conexe”. 
Proprietatea industrială cuprinde protecţia mărcilor de produse şi/sau de servicii, a invenţiilor, 
desenelor/modelelor industriale, soiurilor de plante, indicaţiilor geografi ce, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate, topografi ilor circuitelor integrate etc.  Dreptul de autor şi 
drepturile conexe se referă la protecţia operelor literare, de artă, de arhitectură, ştiinţifi ce, a pro-
gramelor de calculator, precum şi a interpretărilor artiştilor, producătorilor de fonograme, emisiu-
nilor instituţiilor de radiodifuziune şi televiziune.
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Întru apărarea acestor drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală, în colaborare cu 
instituţiile şi organizaţiile implicate în asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale şi cu titularii de 
drepturi, organele vamale îşi desfăşoară activitatea în următoarele direcţii:

 ● acordarea consultaţiilor gratuite titularilor drepturilor de proprietate intelectuală;
 ● protecţia la frontieră în baza cererilor titularilor obiectelor de PI;
 ● colaborarea cu biroul naţional de protecţie a DPI, Agenţia de Stat pentru  Proprietatea Inte-

lectuală (AGEPI), Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Organizaţia Mondială 
a Vămilor (OMV), precum şi alte organe de stat şi persoane interesate în combaterea fenomenu-
lui de piraterie şi contrafacere;

 ● întreprinderea unor acţiuni operative de investigaţie, inclusiv cu participarea colaborato-
rilor MAI, în vederea prevenirii, combaterii şi examinării cazurilor de trecere ilegală a mărfurilor 
contrafăcute şi operelor-pirat;

 ● instruirea continuă a efectivului organelor vamale în domeniul protecţiei DPI;
 ● alte activităţi ce ţin de implementarea prevederilor acordurilor şi tratatelor internaţionale, la 

care Republica Moldova este parte.
Acest domeniu de activitate are drept obiectiv principal protejarea drepturilor şi intereselor 

legitime ale titularilor de drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală prin contracararea 
trafi cului internaţional cu produse contrafăcute şi opere-pirat, care reprezintă un pericol pentru 
securitatea economică a ţării şi pentru sănătatea consumatorului autohton. 

Protecţia la frontieră este oferită în baza cererilor de intervenţie acceptate. De exemplu, 
cererile depuse la vamă în primul trimestru al anului 2010 au inclus circa 150 de obiecte ale pro-
prietăţii intelectuale. Majoritatea lor au fost clasifi cate la categoria băuturi alcoolice şi nealcoolice, 
inclusiv ambalajul acestora, în total – 70 de obiecte. Celelalte au fost clasifi cate după cum ur-
mează: produse chimice destinate industriei, produse de menaj, maşini-unelte, aparate electrice 
etc. – 32 de obiecte; produse farmaceutice şi cosmetice – 30 de obiecte; produse alimentare – 15 
obiecte, îmbrăcăminte şi încălţăminte – 3 obiecte.

Din numărul total de obiecte ale proprietăţii intelectuale, a fost solicitată protecţia, respectiv, 
pentru mărci comerciale – 146 şi pentru desene/modele industriale – 4. Mărcile comerciale pro-
tejate au fost clasifi cate după tipul lor în verbale – 98, combinate – 26, tridimensionale – 15 şi 
fi gurative – 7. Desenele/modelele industriale au fost clasifi cate în: ambalaje şi butelii pentru bău-
turi alcoolice – 3 şi aparate electrice – 1. Din numărul total de OPI protejate la frontieră de către 
Serviciul Vamal, 133 au fost înregistrate la AGEPI, iar celelalte 17 benefi ciau de înregistrare in-
ternaţională (conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la acest Aranjament). 
În 89 de cazuri titularii drepturilor de proprietate intelectuală erau rezidenţi ai Republicii Moldova, 
iar în 61 de cazuri – persoane străine.  

Infracţiunile din domeniul proprietăţii intelectuale afectează astăzi toate produsele fabricate 
care au o valoare comercială, începând cu ramura horticulturii, produsele farmaceutice şi termi-
nând cu industria de automobile. Contravenţiile cu produse contrafăcute merg pas în pas cu teh-
nologiile inovative, evoluând în corespundere cu tendinţele pieţei mondiale. Infractorii urmăresc 
obţinerea profi tului cu orice preţ, dorindu-şi o rentabilitate maximă; ei neglijează preocupările 
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umanitare, se asociază cu organizaţiile criminale şi teroriste, care-şi fi nanţează activităţile de pe 
urma profi turilor industriei contrafacerilor şi pirateriei industriale. 

În prezent mijloacele de producţie utilizate de către falsifi catori sunt identice cu cele utilizate pe 
piaţa produselor licite şi se bazează pe cele mai moderne tehnologii. Falsifi catorii adoptă o aborda-
re industrială, care le permite să sporească atât cantitatea, cât şi calitatea mărfurilor contrafăcute.

Produsele contrafăcute prezintă un pericol serios pentru public, expunându-l la riscuri grave 
de sănătate şi de siguranţă. Astfel, au fost depistate produse farmaceutice şi medicamente de 
prescripţie fabricate din componente nocive sau inferioare, ce nu conţin nici un ingredient activ, 
piese auto care nu corespund standardelor de siguranţă, piese de aeronave asamblate incorect, 
unităţi centrale de procesare a datelor pentru calculatoare la care viteza de funcţionare fusese 
majorată  în mod artifi cial, devenind mai susceptibile la defecţiuni în condiţii de utilizare intensivă. 
Exemplele menţionate ne determină să conştientizăm cât de periculoase pot fi  astfel de produse 
contrafăcute. Culmea riscului este atunci când o piesă falsifi cată poate ajunge una din compo-
nentele unui sistem automatizat de control al trafi cului aerian.

În trecut, canalele de desfacere a bunurilor contrafăcute se limitau la reţelele de fl y-by-night 
(pasagere, provizorii), la vânzătorii de la tarabe, din piaţă etc. Cu alte cuvinte, nu exista vreo 
organizare reală. Acest model de distribuţie limita pătrunderea pe piaţă a mărfurilor contrafăcute. 
Astăzi distribuţia produselor este diversifi cată. Progresul tehnic, cum este, de exemplu, Interne-
tul, le oferă trafi canţilor posibilităţi noi de distribuţie şi face ca produsele lor ilicite să devină acce-
sibile pe piaţa mondială. Comerţul electronic a generat o creştere uriaşă a numărului de tranzacţii 
comerciale, în cadrul cărora este extrem de difi cil să se identifi ce furnizorii. Reţeaua de distribuţie 
implică un număr din ce în ce mai mare de intermediari, metodele de desfacere a mărfurilor sunt 
din ce în ce mai inovative şi originale.

Fenomenul dat în nici un caz nu se limitează la contrafacerea de bunuri. Toate obiectele de 
proprietate intelectuală – mărcile comerciale, desenele şi modelele industriale, drepturile de autor 
de orice tip – sunt supuse atacurilor piratereşti, protecţia lor devenind din ce în ce mai difi cilă.

Impactul asupra economiei mondiale din partea trafi cului cu mărfuri contrafăcute devine pe 
an ce trece tot mai puternic. Contrafacerea le cauzează statelor pagube economice şi sociale 
grave, descurajând astfel investiţiile străine. 

Producătorii, distribuitorii şi antreprenorii sunt mereu în căutarea unui mediu comercial leal, 
în care produsele sau mărcile lor comerciale înregistrate să benefi cieze de o protecţie adecvată 
împotriva concurenţei neloiale. Companiile internaţionale tind să reducă numărul canalelor de 
distribuţie, devenind extrem de selective faţă de ţările în care, eventual, ar putea să vină cu in-
vestiţii. Asigurarea  unui mediu comercial echitabil reprezintă, prin urmare, un element crucial al 
economiei mondiale.

În aceste condiţii, administraţiilor vamale le revine un rol deosebit de  important, ele constitu-
ind o linie de apărare efi cientă împotriva riscului de încălcare a drepturilor de proprietate intelectu-
ală. Promovând doar schimburile comerciale licite, serviciile vamale vor contribui la prosperitatea 
economiei ţărilor lor şi la protejarea populaţiei împotriva produselor de calitate inferioară, precum 
şi a celor periculoase pentru sănătate.
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De altfel, funcţionarii autorităţilor vamale se confruntă  cu o gamă foarte largă de infracţiuni şi 
fraude, în special, în ceea ce priveşte trecerea frauduloasă peste frontiere a drogurilor, a speciilor 
pe cale de dispariţie, a materialelor nucleare şi mărfurilor periculoase, a obiectelor patrimoniului 
cultural şi a mărfurilor ale căror import, export şi transport aduc atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală. Serviciile vamale se afl ă pe prima linie a luptei împotriva contrafacerii. Cifrele de-
monstrează că autorităţile vamale realizează 90% din totalul confi scărilor de bunuri contrafăcute 
în Europa şi mai mult de 70% la nivel mondial. 

Conform datelor statistice prezentate de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE), se poate deduce că comerţul internaţional cu produse contrafăcute şi pira-
tate este în creştere, depăşind în anul 2010 suma de 250 de miliarde USD (în anul 2007 această 
sumă constituia 200 miliarde USD). Totodată, 80% din consumatori recunosc ca achiziţionează 
în mod regulat produse  contrafăcute sau piratate, cu toate consecinţele nefaste care pot surveni 
în urma consumului acestora.

Responsabilitatea primară pentru realizarea măsurilor de protecţie a  mărcilor comerciale şi 
a drepturilor de autor le revine însuşi titularilor de drepturi. Rolul vămii, potrivit legislaţiei internaţi-
onale de profi l, este de a  asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Prin urmare, 
pentru a efectua intervenţia vamală este necesar, mai întâi, ca titularii de drepturi să-şi protejeze 
creaţiile lor. În cazul în care obiectele de proprietatea intelectuală nu au fost înregistrate conform 
normelor legislative de un organ sau o instituţie recunoscută ofi cial (la nivel naţional, regional sau 
internaţional), atunci este difi cil de a întreprinde vreo acţiune în cadrul unei proceduri judiciare 
împotriva unui presupus falsifi cator. 

În etapa următoare, titularul de drepturi urmează să depună la autorităţile vamale o cerere 
scrisă pentru intervenţie, cu solicitarea de a fi  reţinute mărfurile care aduc atingere dreptului lor 
de proprietate intelectuală. Avantajul depunerii cererii de intervenţie constă în faptul că, în acest 
mod, serviciile vamale intră în posesia descrierii complexe şi detaliate a mărfurilor pentru care 
se aplică dreptul de proprietate intelectuală, precum şi a informaţiilor de contact relevante, astfel 
încât organul vamal să-l poată contacta în orice moment pe titularul de drepturi. Din păcate, nu 
toţi agenţii economici îşi protejează obiectele de proprietate intelectuală în cel mai adecvat mod. 
O bună parte dintre aceştia nu depune în timp util la autoritatea vamală cererile de intervenţie 
necesare, completate în modul stabilit, precum şi dosarul tehnic al obiectului de proprietate inte-
lectuală.

Ce-i drept, autorităţile vamale pot interveni şi din proprie iniţiativă, ex-offi cio, suspendând 
procedura de vămuire a mărfurilor, pentru care există prezumţii de atingere a drepturilor de pro-
prietate intelectuală. Însă trebuie să recunoaştem că autorităţile vamale nu dispun întotdeauna de 
experienţă şi informaţii sufi ciente pentru a putea identifi ca mărfurile ce aduc atingere drepturilor 
de proprietate intelectuală. 

Infractorii care comit contrafaceri şi alte genuri de fraude în domeniul vizat operează în mani-
ere diverse şi nu duc lipsă de imaginaţie. Atât administraţia publică, cât şi comunitatea de afaceri 
conştientizează faptul că internaţionalizarea fraudei, dezvoltarea şi sofi sticarea acesteia face ca 
o întreprindere să nu-şi mai poată rezolva cu succes problemele de sine stătător, fără concursul 
întregii societăţi.
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De aceea, în cadrul sesiunii Consiliului OMV din iunie 2006, a fost remarcat în mod deosebit 
faptul că administraţiilor vamale le revine un rol major în domeniul protecţiei drepturilor de pro-
prietate intelectuală, urmând ca OMV, „lider în activităţile ce ţin de contrafaceri”, să ofere soluţii 
concrete vizavi de implementarea unor practici efi ciente de combatere a fraudelor în cauză. S-a 
propus crearea unui set de standarde privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală 
de către toţi membrii OMV.

Astăzi OMV pune la dispoziţia administraţiilor vamale un ansamblu de „cele mai bune prac-
tici în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală”, menit să promoveze o responsabilitate 
sporită faţă de respectarea drepturilor respective la frontieră. Se impune în mod imperativ con-
solidarea capacităţii administraţiilor vamale, precum şi parteneriatul, cooperarea între vamă şi 
partenerii săi internaţionali, între deţinătorii de drepturi şi sectorul privat. OMV a creat un grup de 
lucru denumit „Contrafacere şi piraterie” – pentru a stimula schimbul de informaţii, idei şi experi-
enţă avansată în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. 

Există toate premisele pentru ca serviciile vamale să-şi sporească efi cienţa activităţii sale în 
acest domeniu, cu condiţia că ele vor avea acces, în timp util, la datele şi informaţiile comerciale 
strategice, necesare pentru a depista mărfurile contrafăcute. La rândul lor, întreprinderile legitime 
au doar de câştigat dintr-o astfel de conlucrare cu administraţia vamală.

Consolidarea domeniului DPI în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova urmează să 
se axeze pe următoarele măsuri:

 ● încurajarea şi convingerea titularilor de drepturi privind necesitatea depunerii cererilor de 
intervenţie la Serviciul Vamal;

 ● solicitarea de la titularii de drepturi a unor informaţii complete şi relevante,  furnizate pe 
cale electronică, care ulterior vor fi  încadrate în dosarul tehnic, în scopul de a determina autenti-
citatea produsului ce comportă obiecte de proprietate intelectuală;

 ● crearea şi implementarea schimbului de informaţii prin intermediul sistemului automatizat 
SI „ASYCUDA World” între aparatul central şi posturile vamale în vederea protejării DPI şi contra-
carării trafi cului de mărfuri contrafăcute şi a celor piratate;

 ● intensifi carea cooperării Serviciului Vamal cu comunitatea de afaceri în vederea  sensi-
bilizării publicului cu privire la pericolele mărfurilor contrafăcute, în special în domeniul medicinii 
(farmaceuticii, cosmeticii) şi a construcţiei de maşini;

 ● intensifi carea cooperării cu AGEPI pentru ameliorarea continuă a activităţii în domeniul 
protecţiei DPI;

 ● instruirea profesională sistematică a colaboratorilor responsabili de domeniul  protecţiei DPI;
 ● monitorizarea activităţii privind protecţia proprietăţii intelectuale, efectuându-se  analiza 

riscurilor şi elaborându-se criterii de selectivitate specifi ce domeniului dat.
În concluzie, reiterăm faptul că rolul administraţiilor vamale în contracararea trafi cului de 

obiecte şi produse contrafăcute şi piratate este deosebit de important, fapt ce dictează întreprin-
derea neîntârziată şi consecventă a unor acţiuni de consolidare a capacităţilor Serviciului Vamal 
în domeniul DPI, precum şi de sensibilizare a publicului asupra faptului că achiziţionarea unui 
obiect contrafăcut:



Intellectus 2/2011 59

APĂRAREA DREPTURILOR DE PI

 – nu este întotdeauna cea mai bună afacere;
 – reprezintă un mare risc pentru sănătatea proprie (produse alcoolice, cosmetice, medica-

mente contrafăcute); 
 – aduce atingere obiectelor de proprietate intelectuală protejate şi produselor  industriei de 

know-how; 
 – constituie un grav delict vamal.
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REZUMAT

Rolul administraţiilor vamale în contracararea trafi cului de produse contrafăcute şi piratate 
este deosebit de important, fapt ce dictează întreprinderea neîntârziată şi consecventă a unor 
acţiuni de consolidare a capacităţilor Serviciului Vamal în domeniul DPI, precum şi de sensibilizare 
a publicului asupra faptului că achiziţionarea unui obiect contrafăcut nu este întotdeauna cea mai 
bună afacere, reprezentând un mare risc pentru sănătatea proprie şi aducând atingere obiectelor 
de proprietate intelectuală protejate şi produselor industriei de know-how, în defi nitiv constituind 
un grav delict vamal.

ABSTRACT

The role of customs administrations in combating the traffi c of counterfeit and pirated prod-
ucts is very important, fact which dictates the immediate and consistent undertaking of certain 
actions of strengthening the capacity of Customs Service in IPR fi eld and of public awareness on 
the fact that buying a counterfeit item is not always the best deal, representing a great risk for their 
own health, affecting the protected intellectual property objects and know-how industry products, 
ultimately constituting a serious customs offense.


