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Cine este

agentul

economic?

 Agent economic - orice persoană juridică

sau fizică autorizată pentru activitate de

întreprinzător, care fabrică, transportă,

comercializează produse ori părţi din

produse, prestează servicii (execută lucrări).



agent economic care 

fabrică un produs 

finit, o parte 

componentă a unui 

produs sau materie 

primă

agent economic care 

aplică pe produs 

numele său, marca 

comercială sau un 

alt semn distinctiv

agent economic care 

recondiţionează 

produsul

agent economic care 

modifică 

caracteristicile 

produsului

reprezentant, 

înregistrat în 

Republica Moldova, al 

unui agent economic al 

cărui sediu se află în 

afara Republicii 

Moldova

agent economic 

care importă 

produse



1. Informarea
consumatorilor

despre produsele, 
serviciile oferite se 
realizează, în mod 
obligatoriu, prin:

elemente de identificare şi prin
indicarea caracteristicilor
acestora, care se înscriu la 

vedere şi explicit pe:

în instrucţiunile de exploatare ori
în altă documentaţie de însoţire a 
produsului, serviciului, după caz, 
în funcţie de destinaţia acestora.

Produs;

Etichetă;

Ambalaj.

Atribuțiile Agentului economic:



2. Producătorul (ambalatorul) trebuie să prezinte informaţii despre:

- denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului (sau
denumirea importatorului);

- să indice adresa acestuia (numărul de telefon, după caz);

- masa/volumul, principalele caracteristici calitative, compoziţia, 
aditivii folosiţi, eventualele riscuri, modul de utilizare;

- de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, 
contraindicaţiile, precum şi valoarea energetică la produsele

alimentare preambalate;

- ţara producătoare, termenul de garanţie, durata de funcţionare, 
termenul de valabilitate şi data fabricării, în conformitate cu 
reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare.



3. Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de 
garanţie, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, 

exploatare, întreţinere, elaborate de către producătorul nemijlocit.

4. Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite
consumatorilor, documentaţia de însoţire, precum şi contractele încheiate, trebuie să

fie prezentate în limba moldovenească sau în limba moldovenească şi în una din 
limbile de circulaţie internaţională.

5. Agenţii economici sînt obligaţi să demonstreze consumatorilor, la cererea
acestora, modul de utilizare şi funcţionalitatea produselor de folosinţă îndelungată

ce urmează a fi vîndute. 



6. Preţurile şi tarifele trebuie indicate la vedere într-o formă clară şi explicită. 

7. Vînzătorul, prestatorul sînt obligaţi să comercializeze produse şi să presteze
servicii numai în locuri şi în spaţii autorizate, conform reglementărilor legale.



8. Vînzătorul, prestatorul sînt obligaţi să afişeze la vedere adresa şi numărul de
telefon al autorităţii abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, informaţia
privind termenul de garanţie la produsele, serviciile oferite, precum şi informaţia
despre obligativitatea prezenţei bonului de casă sau a unui alt document, care
confirmă faptul cumpărării produsului, prestării serviciului, la examinarea
reclamaţiei.

9. Vînzătorul, prestatorul, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate comercială
în afara localului autorizat, sînt obligaţi să afişeze la vedere denumirea lor,
autorizaţia de funcţionare, licenţa dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de
legislaţie, precum şi să afişeze programul de lucru şi să îl respecte



Obligațiile agentului economic în domeniul

proprietății intelectuale în Republica

Moldova:

Agentul Economic:

1. Administrează, 
stochează, dezvoltă şi pune 
la dispoziţia publicului 
bazele de date naţionale, 
asigură accesul la bazele 
de date regionale şi 
internaţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale;

Agentul Economic:

2. Elaborează, 
coordonează şi execută 
programe şi acorduri de 
colaborare cu alte ţări şi cu 
organizaţii internaţionale 
în domeniul P I ;

Agentul Economic:

3. Organizează cursuri de 
pregătire şi de 
perfecţionare a 
consilierilor, a manda -
tarilor autorizaţi şi a 
evaluatorilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale şi 
eliberează certificate de 
calificare profesională;



4. Gestionează registrele 
naţionale ale cererilor 
depuse şi titlurilor de 

protecţie acordate pentru:

invenţii, soiuri de plante, 
mărci, desene şi modele 

industriale,

registrul de stat al 
obiectelor protejate de 

dreptul de autor şi 
drepturile conexe,

registrele naţionale ale 
contractelor de licenţă, 

cesiune etc., 

topografii ale circutelor 
integrate, ale indicațiilor 

geografice protejate, 
denumirilor de origine 

protejate şi specialităţilor 
tradiţionale garantate,

registrele naţionale ale 
mandatarilor autorizaţi şi 

evaluatorilor în domeniul P 
I ;



5. Recepţionează şi examinează 
cererile pentru acordarea protecţiei, 

acordă şi elibe - rează, în numele 
statului, titluri de protecţie pentru 

obiectele de proprietate intelectuală;

6. Planifică din punct de vedere 
strategic şi implementează 
obiectivele de dezvol - tare a 
sistemului naţional de proprietate 
intelectuală;

8. avizează, monitorizează şi 
supraveghează activitatea 

organizaţiilor de gestiu - ne 
colectivă a dreptului de autor 
şi/sau a drepturilor conexe;

7. Organizează şi gestionează 
funcţionarea sistemului naţional de 
proprietate inte - lectuală în 
conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova şi cu tratatele internaţionale 
la care Republica Moldova este parte;



Obligaţiile Agenţilor economici în cazul produselor de folosinţă

îndelungată

1. Agenţii economici care importă şi/sau comercializează produse de
folosinţă îndelungată şi piese de schimb aferente sînt obligaţi să încheie cu
întreprinderile specializate în deservirea tehnică şi reparaţia produselor
respective contracte pentru deservirea tehnică a produselor
comercializate pe teritoriul ţării în perioada de garanţie şi postgaranţie.

2. Întreprinderile producătoare pot efectua de sine stătător
reparaţia şi deservirea produselor de folosinţă îndelungată

3. Agentul economic este obligat să plaseze pe piaţă numai produse,
servicii care corespund cerinţelor prescrise sau declarate, să nu
folosească practici comerciale abuzive şi să presteze servicii numai
în bază de contract negociat individual cu consumatorul.



1. protecţia 
drepturilor sale 

de către stat;

2. organizare în
asociaţii obşteşti
pentru protecţia
consumatorilor; 

Drepturile
fundamentale ale 
consumatorilor



4. protecţie împotriva 
riscului de a achiziţiona un 
produs, un serviciu care ar 

putea să-i afecteze viaţa, 
sănătatea, ereditatea sau 

securitatea ori să-i 
prejudicieze drepturile şi 

interesele legitime; 

3. informaţii
complete, corecte şi

precise privind
produsele, serviciile

achiziţionate; 



5. sesizarea asociaţiilor pentru 
protecţia consumatorilor şi 
autorităţilor publice asupra 

încălcării drepturilor şi intereselor 
sale legitime, în calitate de 

consumator, şi la înaintarea de 
propuneri referitoare la 

îmbunătăţirea calităţii produselor, 
serviciilor. 

6. remedierea sau 
înlocuirea gratuită, 

restituirea contravalorii 
produsului, serviciului 

ori reducerea 
corespunzătoare a 
preţului, repararea 

prejudiciului, inclusiv 
moral, cauzat de 

produsul, serviciul 
necorespunzător

7. organizare în
asociaţii obşteşti
pentru protecţia
consumatorilor; 

8. adresare în 

autorităţile publice 

şi reprezentarea în 

ele a intereselor 

sale; 



Vă mulțumim 
pentru ATENȚIE!


