MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTARII REGIONALE
$1 MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

SI

MHHHCTEPCTBO
CEJIbCKOEO X03RHCTBA,
PEEHOHAJIBHOrO PA3BHTHR H
OKPy2KAK)mEH CPEABI
PECnYBJIHKH MOJI^OBA

ORDIN
mun. Chisinau
“ '(3 ” ( t?

2021

Nr.

Cu privire la unele masuri organizatorice
de gestionare a marcilor proprietate a statului
pentru producfia alcoolica
/\

In scopul gestionarii eficiente a marcilor proprietate a statului pentru productia
alcoolica,
/\
In conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de folosire a
marcilor-proprietatea statului, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 852/2001
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 100-101, art. 886), cu
modificarile ulterioare,
ORDON:
1. Se aproba:
1) Contractul-model de licenta neexclusiva pentru dreptul de folosire a
marcilor proprietate a statului, conform anexei nr. 1;
2) Contractul-model de licenta neexclusiva pentru dreptul de folosire a marcii
proprietate a statului „Belii Aist”, conform anexei nr. 2;
3) Registrul-model de evidenta a Contractelor de licenta neexclusiva pentru
dreptul de folosire a marcilor-proprietate a statului, conform anexei nr. 3.
2. In contractele de licenta neexclusiva pentru dreptul de folosire a marcii
proprietate a statului „Belii Aist”, unde in calitate de licentiat figureaza S.A.
„Aroma” si S.A. „Barza Alba”, se va exclude clauza 2.17 din contractul model
prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Ordin.
3. Contractele de licenta neexclusiva pentru dreptul de folosire a marcilor
proprietate a statului, se contrasemneaza de catre Secretarul de Stat responsabil
de domeniu, sefiil Sectiei juridice, seful Serviciului politici si reglementari in

4.

5.

6.

7.

8.

domeniul produselor sectorului vitivinicol si bauturilor si directorul IP „Oficiul
National al Viei §i Vinului”.
Registrul contractelor de licenta neexclusiva pentru dreptul de folosire a
marcilor proprietate a statului se tine de catre Serviciul politici si reglementari
in domeniul produselor sectorului vitivinicol si bauturilor.
Se stabileste un ambalaj unic (etalon) de desfacere a divinului §i brandy „Bdii
Aist”, obligatoriu pentru toate intreprinderile vinicole, care au incheiat
contractul de licenta neexclusiva pentru dreptul de folosire a marcii de stat
nominalizate.
Intreprinderile vinicole indicate in punctul 5 al prezentului ordin vor:
1) utiliza butelia configurata cu elemente decorative, marca inregistrata la
AGEPI cu nr. 28448 (anexa nr. 4);
2) aplica o eticheta unica, marca inregistrata la AGEPI cu nr. 11898 (anexa nr.
5).
Se abroga:
1) Ordinul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. 77 din 21
aprilie 2010 cu privire la organizarea gestionarii marcilor produselor
alcoolice - proprietate a statului;
2) Ordinul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. 174 din 29
septembrie 2011 cu privire la aprobarea etalonului unic al prezentarii
exterioare (ambalajului de desfacere) a divinului §i brandy „Belii Aist”, cu
modificarile ulterioare.
Controlul asupra executarii prezentului ordin se pune in sarcina Secretarului de
Stat responsabil de domeniu.

Ministru

ion PERJU

Anexanr. 1
la Ordinul nr. ^0 din

cO/. 2021

CONTRACT
de licen^a neexclusiva pentru dreptul de folosire a marcilor
proprietate a statului
nr.
din „___”

2021

mun. Chi§inau

Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i Mediului numit in
continuare „Licentiar”, in persoana Ministrului dlui ,, Numele/Prenumele ” care
activeaza in baza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotararea Guvemului
Republicii Moldova nr. 695/2017, pe de o parte, §i „denumirea intreprinderii ” numit
in continuare „Licentiat”, in persoana directorului „ Numele/Prenumele ”, care
activeaza in baza Statutului, pe de alta parte, ambele numite in continuare „Parti”, au
incheiat prezentul Contract in urmatoarele condi^ii:
1.

OBIECTUL CONTRACTULUI §1 DREPTURILE
LICENJIARULUI
1.1. Licen^iarul acorda Licenpatului pe termenul de valabilitate a prezentului
Contract, dreptul neexclusiv de utilizare a marcilor proprietate a statului Conform
anexei nr. 1.
1.2. Licenparul este titularul marcilor §i i§i exercita drepturile asupra lor in
conformitate cu actele normative.
1.3. Licen^iarul men^ine dreptul de a acorda pe teritoriul Republicii Moldova
drepturi neexclusive altor persoane teife.
1.4. Licenjiarul i§i rezerva dreptul de stabilire a pla^ilor, aprobate in modul
stabilit, pentru dreptul neexclusiv de utilizare a marcilor proprietate a statului, servind
drept temei pentru modificarea prezentului Contract.
2.
OBLIGATIUNILE LICENJIATULUI
2.1. Sa nu transmits dreptul asupra marcilor respective teifelor persoane fizice §i
juridice.
2.2. Sa produca producpe in cantitaple indicate in anexa nr. 1 a prezentului
Contract.
2.3. Sa respecte termenul de valabilitate a Contractului.
2.4. Calitatea producjiei fabricate in baza licence! sa corespunda actelor
normative indicate la anexa nr. 1.
2.5. Sa nu utilizeze marcile in alte domenii de activitate §i sa nu extinda lista de
produse alcoolice fara acordul Licenjiarului.
2.6. Sa nu utilizeze marci similare pana la gradul de confuzie cu prezentele
marci.

2.7. Sa nu creeze dificultaji altor agen{i economici ce folosesc marcile
respective legal.
2.8. Sa respecte cerin^ele privind fabricarea productiei alcoolice, marcate cu
marcile respective.
2.9. Sa nu intreprinda masuri de inregistrare a marcii respective in alte {ari fara
acordul Licenjiarului.
2.10. Sa permita accesul liber a reprezentanjilor Licen^iarului pentru verificarea
corectitudinii utilizarii marcilor, precum §i verificarii calita^ii §i volumului de

produce.
2.11. Sa prezinte semestrial Licentiarului, rapoarte privind volumul produc^iei
alcoolice fabricate §i comercializate in baza Contractului de licen^a, §i anual sinteza
rapoartelor, conform formei stability de Licen^iar.
2.12. Sa-§i asume responsabilitatea deplina pentru folosirea corecta a marcii.
2.13. Sa respecte prevederile art. 323 din Legea viei §i vinului nr. 57/2006
referitor la alocarea contribupilor obligatorii in Fondul Viei §i Vinului.
2.14. Sa prezinte, la incheierea Contractului respectiv, informa^ie despre lipsa
datoriilor faja de Fondul Viei §i Vinului, conform formei stabilita de Licen^iar.
OBLIGAJIUNILE LICENJIARULUI
3.1 Sa nu creeze dificultaji in activitatea Licen^iatului la fabricarea producjiei
respective.
3.2. Sa exercite controlul folosirii legale a marcii, precum §i controlul calita^ii
produc^iei.
3.3. Sa men^ina titlurile de protec^ie pe durata valabilita{ii prezentului Contract.
3.

4.

RETRAGEREA DREPTULUI DE
FOLOSIRE A MARCII
4.1. Licenparul este in drept sa rezilieze prezentul Contract, in urmatoarele
cazun:
• incalcarea prevederilor stipulate in punctul 2 al prezentului Contract.
• prezentarea catre Licen^iar a informatiei eronate sau incorecte.
• alte incalcari stipulate in Contract sau Regulamentul cu privire la modul de
folosire a marcilor proprietate a statului, aprobat prin Hotararea Guvemului
nr. 852/2001.
4.2. Despre decizia de reziliere a Contractului de licen^a Licenjiarul va informa
Licenpatul, in termen de 15 zile.
5.

PUBLICITATEA
5.1. Licenpatul are dreptul sa faca publicitate producpei fabricate in condi^iile
prezentului Contract.
6.

TERMENUL DE VALABILITATE

6.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre par^i §i este
valabil timp de 1 (unu) ani.
7. FORJA MAJORA §1 SOLUJIONAREA LITIGIILOR
7.1. Parple nu due raspundere pentru ne indeplinirea par{iala sau deplina a
obligapunilor conform prezentului Contract, daca acestea au avut loc din cauza
imprejurarilor neprevazute §i anume: inunda^ii, cutremur de pamant, razboi sau
blocada, sau in urma altor imprejurari necontrolate de ambele parfi contractual care
pot aparea dupa semnarea prezentului Contract. Termenul executarii Contractului se
prelunge^te corespunzator actionarii acestor imprejurari.
7.2. In cazul aparijiei litigiilor intre Licen^iar §i Licen^iat cu privire la
prevederile prezentului Contract, Parple le vor solu^iona pe cale amiabila.
7.3. in cazul depistarii unor incalcari a condi^iOor stipulate in prezentul
Contract comise de Licen^iat, Licentiarul ii poate acorda un termen de pana la 15 zile
pentru inlaturarea acestor incalcari. Refuzul sau neindeplinirea cerin{elor
Licenparului serve^te temei pentru rezilierea Contractului.
7.4. In cazul imposibilitapi soluponarii litigiilor prin negocieri ele vor fi
soluponate in instan^a de judecata competenta a Republicii Moldova.
/V

8.
DISPOZITII FINALE
8.1. Rezilierea anticipate a prezentului Contract duce la pierderea de catre
Licenpat a dreptului de utilizare a marcilor sub orice forma.
8.2. Alte condipi neprevazute in prezentul Contract sunt reglementate de
legislapa Republicii Moldova.
8.3. Toate modificarile §i amendamentele la prezentul Contract vor fi perfectate
in scris §i semnate de ambele Parp.
8.4. Anexele la prezentul Contract constituie partea componenta al acestuia.
8.5. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare a cate 4 (patru) file,
ambele avand aceea§i putere juridica.
9
ADRESELE JURIDICE ALE PARJILOR CONTRACTULUI
LICENJIAR:
LICENJIAT:
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale §i Mediului
C/F 1008601000570,
MD-2004, mun. Chipnau,
bd. §tefan cel Mare p Sfant, 162

Ion PERJU,
Ministru al agriculturii,
dezvoltarii regionale p mediului
L.$.

Anexa nr. 1
la Contractul de licenfa neexclusiva
pentru dreptul de folosire a marcilor
propriejtate a statului
la nr. Y iQAm „
2021
A

In temeiul punctului 1.1. al Contractului de licen^a neexclusiva pentru dreptul de
folosire a marcilor proprietate a statului Licen^iarul acorda Licen^iatului pe termenul
de valabilitate a Contractului, licen^a neexclusiva de utilizare a marcii (marcilor):

Nr/o Denumirea marcii

Cantitatea,
mil dal

Actul normativ

Nr.
Certificat
AGEPI

Menliuni

1.
2.
3.
4.
Prezenta anexa este parte integranta a Contractului de licenja neexclusiva pentru
dreptul de folosire a marcilor proprietate a statului nr.
din „
2021.
5?

LICENJIAR:
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale §i Mediului
C/F 1008601000570,
MD-2004, mun. Chisinau,
bd. Stefan cel Mare §i Sfant, 162

Ion PERJU,
Ministru al agriculturii,
dezvoltarii regionale $i mediului
L.§.

LICENJIAT:

Anexa nr. 2
la Ordinul nr./fr# din /3 .<9 y. 2021
CONTRACT
de licen^a neexclusiva pentru dreptul de folosire a marcii
proprietate a statului „Bdii Aist”
nr.
din „___”

2021

mun. Chi§inau

Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i Mediului numit in
continuare „Licen{iar”, in persoana Ministrului dlui „Numele/Prenumele ” care
activeaza in baza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotararea Guvemului
Republicii Moldova nr. 695/2017, pe de o parte, §i „denumirea intreprinderii ” numit
in continuare „Licenpat”, in persoana directorului ,. Numele/Prenumele ”, care
activeaza in baza Statutului, pe de alta parte, ambele numite in continuare „Parp”, au
incheiat prezentul Contract in urmatoarele condi^ii:
1.

OBIECTUL CONTRACTULUI §1 DREPTURILE
LICENJIARULUI
1.1. Obiectul prezentului Contract este transmiterea de catre Licenjiar, pe
termenul de valabilitate a prezentului Contract, a dreptului neexclusiv de utilizare de
catre Licenjiat a marcii proprietate a statului „Belii Aist” la fabricarea §i
comercializarea divinului „Belii Aist”, cu varsta 5 ani §i/sau 6 ani (denumit in
continuare - Produs), in cantitate conform anexei nr. 1.
1.2. Licenparul este titular al marcii „Belii Aist” §i i§i exercita drepturile
asupra ei in conformitate cu actele normative.
1.3. Licenjiarul i§i menjine dreptul de acordare pe teritoriul Republicii
Moldova a drepturilor neexclusive §i altor persoane ter{e.
1.4. Licenparul i§i rezerva dreptul de stabilire a unor plap, aprobate in mod
stabilit, pentru dreptul neexclusiv de utilizare a marcii proprietate a statului
nominalizate, servind drept temei pentru modificarea prezentului Contract.
2.
OBLIGATIUNILE LICENJIATULUI
2.1. Sa nu transmits dreptul asupra marcii „Belii Aist” teitelor persoane fizice
§i juridice.
2.2. Sa fabrice §i sa comercializeze produsul nominalizat in cantitaple indicate
in anexa nr. 1 la prezentul Contract.
2.3. Sa respecte termenul de valabilitate al Contractului.
2.4. Sa asigure calitatea produsului fabricat in corespundere cu actele
normative menponate in anexa nr. 1 la prezentul Contract §i sa efectueze verificarea
acesteia la IP „Laboratorul central de testare a bauturilor alcoolice/nealcoolice §i a
produselor conservate”.

2.5. Sa nu utilizeze marca nominalizata in alte domenii de activitate sau pentru
alte produse alcoolice.
2.6. Sa nu utilizeze marci similare pana la gradul de confuzie cu prezenta
marca.
2.7. Sa nu creeze dificultati altor agen^i economici care utilizeaza legal marca
respectiva.
2.8. Sa respecte cerin^ele privind fabricarea produsului in cauza, marcat cu
marca respectiva.
2.9. Sa nu intreprinda masuri de inregistrare a marcii men^ionate in alte |ari.
2.10. Sa permita accesul liber al reprezentanplor Licenjiarului pentru
verificarea corectitudinii utilizarii marcii, precum §i pentru evaluarea calita^ii §i
volumului de produs.
2.11. Sa prezinte trimestrial Licen^iarului rapoarte privind volumul produsului
fabricat §i comercializat in baza Contractului de licenja §i anual sinteza rapoartelor,
conform formei stabilite de Licenpar.
2.12. Sa-§i asume responsabilitatea deplina pentru folosirea corecta a marcii.
2.13. Sa depna capacitap de fabricare, promovare §i comercializare a
produsului (cu stabilirea unui % de alocari din cifra de afaceri pentru promovarea
produsului).
2.14. Sa depna stocuri de distilate autohtone de virsta 5 ani §i/sau 6 ani pentru
indeplinirea programului de producere solicitat.
2.15. Sa respecte prevederile art. 323 din Legea viei si vinului nr. 57/2006
referitor la alocarea contributiilor obligatorii in Fondul Viei si Vinului.
2.16. Sa nu admita, din momentul obpnerii Licenjei neexclusive pentru dreptul
de folosire a marcii proprietate a statului nominalizate de catre intreprinderile private,
fabricarea divinului „Belii Aist” cu nerespectarea prevederilor indicate la pet. 2.14
din prezentul Contract.
2.17. Sa nu comercializeze produsul pe pia$a Republicii Moldova.
2.18. Sa menponeze obligatoriu in declarapa vamala, la rubrica 31, prezentata
Serviciului Vamal al Republicii Moldova, descrierea produsului cu indicarea marcii
dupa cum urmeaza: „Divin cu denumire speciala Belii Aist, 5 ani §i/sau 6 ani”.
2.19. Sa produca, divin „Belii Aist”, cu varsta de maturare 5 ani §i/sau 6 ani, cu
utilizarea marcii proprietate a statului, exclusiv din distilate autohtone, cu asigurarea
integrals a trasabilitapi produsului.
2.20. Sa utilizeze butelia configurata cu elemente decorative, marca inregistrata
la AGEPI cu nr. 48448, §i eticheta configurata unica, marca inregistrata la AGEPI cu
nr. 11898.
2.21. Sa stabileasca de sine statator prepil de comercializare (de la producator)
a divinului „Belii Aist”, cu utilizarea marcii proprietate a statului, dar nu mai mic de
1,80 Euro per sticla de 0,5 1 pentru varsta de 5 ani §i nu mai mic de 2,0 Euro per sticla
de 0,5 1 pentru varsta de 6 ani, la condipi de EXW producator (fara cheltuieli de
transport, taxe, proceduri vamale, etc.).

2.22. Sa prezinte, la incheierea Contractului respectiv, informa{ie despre lipsa
datoriilor fata de Fondul Viei §i Vinului, conform formei stabilita de Licentiar.
3.
OBLIGATIUNILE LICENJIARULUI
3.1. Sa nu creeze dificultati in activitatea Licentiatului la fabricarea produsului
respectiv.
3.2. Sa exercite controlul folosirii legale a marcii, precum $i controlul calitatii
produsului.
3.3. Sa mentina titlul de protectie a marcii proprietate a statului pe durata
valabilitatii prezentului Contract.
4.

RETRAGEREA DREPTULUI DE
FOLOSIRE A MARCII
4.1. Licentiarul este in drept sa rezilieze unilateral prezentul Contract, in
urmatoarele cazuri:
• incalcarea prevederilor stipulate in punctul 2 din prezentul Contract;
• prezentarea catre Licentiat in rapoartele mentionate la pet. 2.12 a informatiei
eronate sau incorecte;
• neasigurarea integrals a trasabilitatii produsului;
• alte incalcari stipulate in Contract sau Regulamentul cu privire la modul de
folosire a marcilor proprietate a statului, aprobat prin Hotararea Guvemului nr.
852/2001.
4.2. Despre decizia de reziliere a Contractului de licenta, Licentiarul va
notifica Licentiatul in termen de 5 zile.
4.3. Contractul inceteaza de drept la implinirea a 15 zile calendaristice din
momentul notificarii Licentiatului.
4.4. Dupa implinirea termenului stabilit in pet. 4.3 Licentiatul nu este in drept
sa fabrice §i comercializeze produsul sub marca „Belii Aist”.
5.
PUBLICITATEA
5.1. Licentiatul are dreptul sa faca publicitate produsului fabricat.
6.
TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI
6.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti §i este
valabil timp de 2 (doi) ani.
7. FORJA MAJORA §1 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
7.1. Parjile nu due raspundere pentru ne indeplinirea paifiala sau deplina a
obligatiunilor conform prezentului Contract, daca acestea au avut loc din cauza
imprejurarilor neprevazute §i anume: inundatii, cutremur de pamant, razboi sau
blocada, sau in urma altor imprejurari necontrolate de ambele parti contractuale, care
pot aparea dupa semnarea prezentului Contract. Termenul executarii Contractului se
prelunge§te corespunzator cu durata actionarii acestor imprejurari.

7.2. In cazul apari^iei litigiilor intre Licenfiar §i Licenjiat cu privire la
prevederile prezentului Contract, Partile le vor solu{iona pe cale amiabila.
7.3. In cazul depistarii unor incalcari a conditiilor stipulate in prezentul
Contract comise de Licen^iat, Licentiarul ii poate acorda un termen de pana la 15 zile
pentru inlaturarea acestor incalcari. Refuzul sau neindeplinirea cerin^elor
Licenparului serve§te temei pentru rezilierea Contractului.
7.4. In cazul imposibilitatii solutionarii litigiilor prin negocieri, ele vor fi
solu{ionate in instan^a judecatoreasca competenta a Republicii Moldova.
8.
DISPOZITH FINALE
8.1. Rezilierea anticipate a prezentului Contract duce la pierderea de catre
Licenpat a dreptului de utilizare a marcilor proprietate a statului „Belii Aist”.
8.2. Alte condipi neprevazute in prezentul Contract sunt reglementate de
legislapa Republicii Moldova.
8.3. Toate modificarile §i amendamentele la prezentul Contract vor fi
perfectate in scris §i semnate de ambele Parp.
8.4. Anexa nr.l la prezentul Contract constituie parte componenta al acestuia.
8.5. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare, ambele avand aceea§i
forpl juridica.
9. ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR CONTRACTULUI
LICENJIAR:
LICENJIAT
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale Mediului
C/F 1008601000570,
MD-2004, mun. Chipnau,
bd. §tefan cel Mare p Slant, 162

Ion PERJU,
Ministru al agriculturii,
dezvoltarii regionale p mediului
L.§.

Anexa nr. 1
la Contractul de licen^a neexclusiva
pentru dreptul de folosire a marcii
proprietate a statului „Bdii Aist”
la nr. VWdin “ 43 "
2021
In temeiul pet. 1.1. al Contractului de licen^a neexclusiva pentru dreptul de
folosire a marcilor proprietatea statului Licen^iarul acorda Licenjiatului, pe termenul
de valabilitate a Contractului, licenja neexclusiva de utilizare a marcii proprietate a
statului, conform tabelului de mai jos.
Cantitatea
Nr/o

Denumirea marcii

mii dal

sticle

Actul normativ

Nr. de
inregistrare
marcii la
AGEPI

Mentiuni

1.
2.

* Se va respecta etalonul unic de prezentare, aprobat de catre Licenpar (butelia
§i eticheta).
Prezenta anexa este parte integranta a Contractului de licenja neexclusiva
pentru dreptul de folosire a marcii proprietate a statului „Belii Aist” nr.
din
u
2021.

LICENTIAR:
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale §i Mediului
C/F 1008601000570,
MD-2004, mun. Chi§inau,
bd. §tefan cel Mare §i Sfant, 162

Ion PERJU,
Ministry al agriculturii,
dezvoltarii regionale §i mediului
L.$.

LICENJIAT

Anexa nr. 3
la Ordinul nr..//£din

^2021

REGISTRUL
de evidenta a Contractelor de licenta neexclusiva pentru dreptul de folosire a
marcilor-proprietate a statului
Nr.
d/o

Agentul
economic

Adresa
juridica

Denumirea
marcii
proprietate a
statului

Cantitatea,
mii dal

Numarul
contractului
§i data
inregistrarii

Semnatura
utilizatorului,
data

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. /££>din
Etalonul buteliei configurate

BriHfrVKmN

'{3 ><9X. 2021

Anexa nr. 5
la Ordinul nr./YDdin
Etalonul etichetei unice de forma configurata

/3><D/ 2021

