Republica Moldova

OFICIUL NAȚIONAL AL VIEI ȘI VINULUI
ORDIN Nr. OIPONVV01/2017
din 10.01.2017

referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a
licenţei
neexclusive pentru utilizarea mărcilor înregistrate „VINUL MOLDOVEI
O LEGENDĂ VIE”, „ВИНО МОЛДОВЫ ЖИВАЯ
ЛЕГЕНДА”, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE”
şi a mărcii figurative cu nr. de înregistrare 26104
din 18.09.2014

Publicat : 20.01.2017 în MONITORUL OFICIAL Nr. 19-23 art. 79 Data intrării în vigoare

Întru executarea art. 321 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 57- XIV din 10.03.2006 viei şi
vinului,
ORDON:
1. A aproba Regulamentul cu privire la modul de acordare a licenţei neexclusive
pentru utilizarea mărcilor înregistrate „VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE”, „ВИНО
МОЛДОВЫ ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА”, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE” şi a mărcii
figurative cu nr. de înregistrare 26104 din 18.09.2014, conform anexei.
2. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei
Viticultură şi Vinificaţie a Instituţiei Publice Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.
3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
Directorul INSTITUŢIEI PUBLICE
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului Gheorghe ARPENTIN
Nr. 01. Chişinău, 10 ianuarie 2017.

REGULAMENT
cu privire la modul de acordare şi gestionare a licenţei neexclusive
pentru utilizarea mărcilor înregistrate „VINUL MOLDOVEI O
LEGENDĂ VIE” , „ВИНО МОЛДОВЫ ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА”
, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE” şi a mărcii
figurativecu nr. de înregistrare 26104 din 18.09.2014
I. Dispoziții generale
1. Regulamentul cu privire la modul de acordare a licenţei neexclusive pentru
utilizarea mărcilor înregistrate „VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE”, „ВИНО МОЛДОВЫ
ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА”, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE” şi a mărcii figurative cu nr.
de înregistrare 26104 din 18.09.2014 (în continuare Regulament) este elaborat în
conformitate cu prevederile Legii nr. 57-XVI din 10.03.2006 viei şi vinului, Reglementării
tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din
11.06.2015, Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale
produselor vitivinicole prin analiză senzorială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 810
din 29.10.2015, Hotărîrea Guvernului nr. 725 din 16.09.2013 cu privire la Oficiul Naţional al
Viei şi Vinului.
2. Titularul mărciilor înregistrate „VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE” cu nr. de
înregistrare 26539 din 24.12.2014, „ВИНО МОЛДОВЫ ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА” cu nr. de
înregistrare 26540 din 24.12.2014, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE” cu nr. de
înregistrare 26541 din 24.12.2014 şi a mărcii figurative cu nr. de înregistrare 26104 din
18.09.2014 este Instituţia Publică Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (în continuare ONVV).
3. Mărcile înregistrate „VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE”, „ВИНО МОЛДОВЫ
ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА”, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE” şi marca figurativă cu nr. de
înregistrare 26104 din 18.09.2014 (în continuare Mărci) sunt mărci de garanţie şi control a
calităţii vinurilor şi/sau produselor obţinute pe bază de vin, avînd statut de brand de ţară.
4. ONVV este în drept să transmită, subiecţilor stabiliţi de Regulament, lincenţa
neexclusivă pentru utilizarea Mărcii (în continuare Licenţă neexclusivă), în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
5. Licenţa neexclusivă presupune transmiterea dreptului de folosinţă a Mărcilor, în
condiţiile prezentului Regulament. Utilizatorul Mărcilor nu poate transmite terţilor dreptul
de folosinţă sau alte drepturi reale asupra Mărcilor. Mărcile nu pot constitui obiectul unei
cesiuni, unui gaj sau unei alte garanţii reale, precum şi nu pot fi urmărite în cadrul
acţiunilor de executare silită.
6. Mărcile pot fi utilizate pentru următoarele categorii de produse sau în cadrul
prestării următoarelor categorii de servicii:

a) vinuri; produse obţinute pe bază de vin (în continuare produse vinicole);
b) hîrtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit)
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţămînt (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
c) publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
d) educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
II. Acordarea Licenţei neexclusive
Secţiunea I
Criterii generale
7. Licenţa neexclusivă se transmite utilizatorilor în baza contractelor de licenţă, cu
titlu gratuit, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
8. ONVV este în drept să acorde Licenţa neexclusivă următoarelor categorii de
solicitanţi:
a) producătorilor de produse vinicole, produse pe teritoriul Republicii Moldova,
înregistraţi în Registrul vitivinicol;
b) entităţilor (persoane fizice sau juridice) care distribuie sau comercializează, pe
piaţa internă sau pe pieţele externe, produse vinicole care au fost produse pe teritoriul
Republicii Moldova de producătorii de produse vinicole înregistraţi în Registrul vitivinicol şi
pe care a fost aplicat însemnul Mărcilor;
c) entităţilor (persoane fizice sau juridice) cu realizări remarcabile în promovarea, pe
teritoriul Republicii Moldova şi/sau peste hotarele acesteia, a produselor vinicole care au
fost produse pe teritoriul Republicii Moldova de producătorii de produse vinicole înregistraţi
în Registrul vitivinicol şi pe care a fost aplicat însemnul Mărcilor.
9. Producătorii de produse vinicole sunt în drept să solicite ONVV acordarea Licenţei
neexclusive la întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) să fie înregistraţi în Registrul vitivinicol;
b) să nu dispună de creanţe faţă de Fondul Viei şi Vinului;
c) să nu dispună de antecedente contravenţionale şi/sau penale pentru falsificarea
produselor vinicole.
10. Producătorii de produse vinicole sunt în drept să solicite ONVV acordarea
Licenţei neexclusive pentru toate categoriile de produse şi servicii, stabilite în pct. 6 al

Regulamentului.
11. Pentru categoriile de produse şi servicii stabilite pct. 6 lit. b), c), d) al
Regulamentului, producătorilor de produse vinicole li se va acorda Licenţa neexclusivă doar
pentru categoriile de produse şi servicii relevante produselor vinicole pentru care aceştia
deja au obţinut Licenţa neexclusivă şi pe ale căror sticle au fost aplicate însemnele Mărcilor
(în continuare însemnul Mărcilor).
12. Entităţile (persoane fizice sau juridice) care distribuie şi/sau comercializează, pe
piaţa internă şi/sau pe pieţele externe, produse vinicole care au fost produse pe teritoriul
Republicii Moldova de producătorii de produse vinicole înregistraţi în Registrul vitivinicol,
pe care a fost aplicat însemnul Mărcilor, sunt în drept să solicite ONVV acordarea Licenţei
neexclusive, la întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) să distribuie şi/sau să comercializeze produse vinicole, pe care au fost aplicate
însemnele Mărcilor, în confomitate cu prezentul Regulament, produse pe teritoriul
Republicii Moldova, a cel puţin 3 producători de produse vinicole înregistraţi în Registrul
vitivinicol;
b) să dispună de o solicitare motivată, în formă scrisă, adresată ONVV, de la cel puţin
un producător de produse vinicole, înregistrat în Registrul vitivinicol, ale cărui produse
vinicole, marcate cu însemnul Mărcilor, sunt distribuite şi/sau comercializate de acesta.
13. Entităţile (persoane fizice sau juridice) care distribuie şi/sau comercializează, pe
piaţa internă şi/sau pe pieţele externe, produse vinicole care au fost produse pe teritoriul
Republicii Moldova de producătorii de produse vinicole înregistraţi în Registrul vitivinicol,
marcate cu însemnul Mărcilor, sunt în drept să solicite ONVV acordarea Licenţei
neexclusive doar pentru categoriile de produse şi servicii, stabilite în pct. 6 lit. b), c), d) al
Regulamentului, relevante produselor vinicole pe care a fost aplicat însemnul Mărcilor.
14. Entităţilor (persoane fizice sau juridice) cu realizări remarcabile în promovarea,
pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau peste hotarele acesteia, a produselor vinicole care au
fost produse pe teritoriul Republicii Moldova de producătorii de produse vinicole înregistraţi
în Registrul vitivinicol, marcate cu însemnul Mărcilor, sunt în drept să solicite ONVV
acordarea Licenţei neexclusive doar pentru categoriile de produse şi servicii, stabilite în pct.
6 lit. b), c), d) al Regulamentului, relevante produselor vinicole pe care a fost aplicat
însemnul Mărcilor.
Secţiunea II
Condiţiile de acordare a Licenţei neexclusive pentru produsele vinicole
15. Licenţa neexclusivă se atribuie doar produselor vinicole la întrunirea cumulativă
a următoarelor condiţii.
a) produsele vinicole care au fost produse în conformitate cu prevederile Legii viei şi
vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006 şi Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11.06.2015;

b) produsele vinicole care au fost evaluate cu minimum 72,00 puncte, obţinute în
urma evaluării organoleptice, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul
de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză
senzorială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 810 din 29.10.2015;
c) suplimentar la condiţiile stipulate în pct. 15 lit. a)-b), vinurile seci albe urmează să
dispună de concentraţia alcoolică, exprimată în procente de volum, de minimum 11,5, iar
vinurile seci roşii de minimum 12,5;
d) cu titlu de excepţie, produselor vinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP) şi
denumire de origine protejată (DOP), li se acordă licenţa neexclusivă fără întrunirea
condiţiilor stipulate anterior.
16. Pentru obţinerea Licenţei neexclusive, producătorii de produse vinicole vor
depune la ONVV următoarele acte:
a) cererea de acordare a Licenţei neexclusive, cu indicarea lotului de produse
vinicole, numărului de sticle din lotul respectiv, data îmbutelierii, denumirea şi categoria, în
corespundere cu certificatului de conformitate, conform anexei nr. 1 la Regulament;
b) copia certificatului de conformitate, certificat în modul corespunzător, sau a
declaraţiei de conformitate pe propria răspundere;
c) extrasul din procesul-verbal cu rezultatele comisiei de degustare, în condiţiile
Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor
vitivinicole prin analiză senzorială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 810 din
29.10.2015;
d) declaraţia pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor
contravenţionale şi/sau penale pentru falsificarea produselor vinicole, conform anexei nr. 2
la Regulament;
e) acte confirmative care atestă lipsa creanţelor faţă de Fondul Viei şi Vinului.
17. Actele stipulate în pct. 16 vor fi depuse pentru fiecare lot de produse vinicole.
Secţiunea III
Condiţiile de acordare a Licenţei neexclusive pentru alte categorii de produse
şi servicii cu excepţia produselor vinicole
18. Pentru obţinerea Licenţei neexclusive, entităţile (persoane fizice sau juridice)
care distribuie şi/sau comercializează, pe piaţa internă şi/sau pe pieţele externe, produse
vinicole, care au fost produse pe teritoriul Republicii Moldova de producătorii înregistraţi în
Registrul vitivinicol, şi au fost marcate cu însemnele Mărcii, vor depune la ONVV
următoarele acte:
a) cererea de acordare a Licenţei neexclusive pentru alte categorii de produse şi
servicii cu excepţia produselor vinicole, cu indicarea detaliată a modului de utilizare şi, după

caz, anexarea proiectelor, conform anexei nr. 3 la Regulament;
b) actele care să ateste calitatea de distribuitor şi/sau comerciant a produselor
vinicole, pe care au fost aplicate însemnele Mărcilor, în conformitate cu prezentul
Regulament, produse pe teritoriul Republicii Moldova, a cel puţin 3 producători de produse
vinicole înregistraţi în Registrul vitivinicol;
c) solicitarea motivată, în formă scrisă, adresată ONVV, de la cel puţin un producător
de produse vinicole, înregistrat în Registrul vitivinicol, ale cărui produse vinicole, marcate
cu însemnul Mărcilor sunt distribuite şi/sau comercializate de acesta.
19. Pentru obţinerea Licenţei neexclusive, entităţile (persoane fizice sau juridice) cu
realizări remarcabile în promovarea, pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau peste hotarele
acesteia, a produselor vinicole care au fost produse pe teritoriul Republicii Moldova de
producătorii de produse vinicole, înregistraţi în Registrul vitivinicol, şi pe care a fost aplicat
însemnul Mărcilor, vor depune la ONVV următoarele acte:
a) cererea de acordare a Licenţei neexclusive pentru alte categorii de produse şi
servicii cu excepţia produselor vinicole, cu indicarea detaliată a modului de utilizare şi, după
caz, anexarea proiectelor, conform anexei nr. 4 la Regulament.
20. Actele stipulate în pct. 18-19 vor fi depuse pentru fiecare caz în parte.
21. ONVV, în contractul de licenţă, este în drept să stabilească şi alte condiţii de
acordare a Licenţei neexclusive pentru alte categorii de produse şi servicii cu excepţia
produselor vinicole.
Secţiunea IV
Contractul de licenţă
22. ONVV, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii actelor stabilite în pct.
16, 18–19 ale Regulamentului, va informa solicitantul despre decizia de a acorda sau refuzul
de a acorda Licenţa neexclusivă.
23. În cazul adoptării deciziei de acordare a Licenţei neexclusive se va încheia un
contract de licenţă, conform modelelor aprobate de ONVV.
24. Contractul de licenţă va conţine doar condiţii generale de utilizare a Mărcilor şi
va fi semnat la prima solicitare.
25. Dreptul de utilizare a Mărcilor va fi acordat de ONVV pentru fiecare lot de
produse vinicole, în parte, în baza unui certificat de acordare a dreptului de utilizare a
Mărcilor (în continuare certificat), conform modelului aprobat de ONVV, care va fi
considerat ca anexă a contractului de licenţă.
26. În condiţii similare, dreptul de utilizare a Mărcilor va fi acordat de ONVV pentru
fiecare categorie de produs sau serviciu, stabilite în pct. 6 lit b)-d) al Regulamentului, în
parte, în baza unui certificat de acordare a dreptului de utilizare a Mărcilor (în continuare
certificat), conform modelului aprobat de ONVV, care va fi considerat ca anexă a

contractului de licenţă.
27. Actele depuse de solicitanţi, decizia ONVV cu privire la acordarea sau refuzul de
a acorda Licenţa neexclusivă, contractul de licenţă şi certificatele vor fi îndosariate pentru
fiecare solicitant în parte.
28. ONVV va asigura ţinerea Registrului unic de evidenţă a contractelor de licenţă şi
certificatelor, conform modelului aprobat de ONVV.
29. Termenul de păstrare a dosarelor este de 5 ani din momentul expirării termenului
de acordare a dreptului de utilizare a Mărcilor, stabilit în ultimul certificat, sau de la
prezentarea ultimei dări de seamă a însemnelor Mărcilor.
30. După expirarea termenului stabilit în pct. 29 al Regulamentului, dosarele vor fi
arhivate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Secţiunea V
Condiţiile, caracteristicile, modul de aplicare
şi utilizare ale Mărcilor
31. Designul însemnului Mărcilor va fi aprobat de către ONVV.
32. Însemnul Mărcilor reprezintă o etichetă, cu grade de protecţie şi număr
individual de ordine, de strictă evidenţă.
33. Însemnele Mărcilor vor fi păstrate de către persoana desemnată conform
Ordinului ONVV şi vor fi eliberate conform certificatelor.
34. ONVV va asigura ţinerea Registrului unic de evidenţă a însemnelor Mărcilor,
conform modelului aprobat de ONVV.
35. Cheltuielile de producere a însemnelor Mărcilor vor fi suportate de ONVV, în
primii doi ani de la aprobarea prezentului Regulament. În termenul nominalizat, ONVV va
elibera gratis însemnele Mărcilor către deţinătorii Licenţei neexclusive şi certificatelor (în
continuare titularii licenţei), iar după expirarea termenului, cheltuielile de producţie vor fi
suportate de titularii licenţei.
36. Modul de aplicare a însemnelor Mărcilor va fi aprobat prin ordin de către ONVV.
37. Aplicarea şi cheltuielile de aplicare a însemnelor Mărcilor pe sticle le revine
titularilor licenţei.
38. Titularii licenţei sunt obligaţi, la finalizarea marcării lotului din certificat, să
prezinte ONVV o dare de seamă cu privire la însemnele Mărcilor utilizate şi deteriorate,
conform anexei nr. 5. Însemnele Mărcilor deteriorate urmează a fi prezentate concomitent
cu darea de seamă.
39. Utilizarea Mărcilor pentru categoriile de produse şi servicii stabilite în pct. 6 lit.

b), c), d) al Regulamentului va fi efectuată în conformitate cu Brandbook-ul, elaborat şi
aprobat de ONVV.
40. Utilizarea Mărcilor pentru categoriile de produse şi servicii stabilite în pct. 6 lit.
b), c), d) urmează a fi coordonată şi aprobată de ONVV, pentru fiecare caz aparte.
III. Drepturile şi obligaţiile ONVV şi ale titularilor licenţei
41. Titularii licenţei au dreptul:
a) să utilizeze Mărcile, în condiţiile prezentului Regulament, contractelor de licenţă şi
certificatelor;
b) să aplice însemnele Mărcilor sau să utilizeze Mărcile doar pentru categoriile de
produse şi servicii pentru care deţin certificate;
c) să renunţe la utilizarea Mărcilor, înaintea termenului acordat, cu anunţarea
prealabilă a ONVV şi restituirea însemnelor Mărcilor neutilizate, în baza unui act de
predare-primire;
d) să participe la acţiunile de promovare, organizate de ONVV, în conformitate cu
prevederile Regulamentului elaborat şi aprobat de ONVV;
e) să facă referire la Marcă, în acţiunile de promovare, corespondenţă, contracte sau
alte acte relevante activităţii desfăşurate doar pentru categoriile de produse şi servicii
pentru care deţin certificate;
f) să fie incluşi în Lista deţinătorilor de licenţă neexclusivă de utilizare a Mărcilor
înregistrate „VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE”, „ВИНО МОЛДОВЫ ЖИВАЯ
ЛЕГЕНДА”, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE” şi a mărcii figurative cu nr. de
înregistrare 26104 din 18.09.2014, publicată pe site-ul oficial al ONVV.
42. Titularii licenţei sunt obligaţi:
a) să utilizeze Mărcile în condiţiile prezentului Regulament, contractelor de licenţă şi
certificatelor;
b) să aplice însemnele Mărcilor şi să utilizeze Mărcile doar pentru categoriile de
produse şi servicii pentru care deţin certificate, fără a genera circumstanţe echivoce în
raport cu alte produse sau servicii;
c) să ducă evidenţa strictă a însemnelor Mărcilor;
d) să prezinte ONVV, conform prevederilor Regulamentului, dările de seamă cu
privire la însemnele Mărcilor utilizate şi deteriorate, cu prezentarea însemnelor deteriorate;
e) să anunţe ONVV despre modificarea calităţii produselor vinicole şi să se abţină de
la aplicarea însemnelor Mărcilor pînă la reevaluarea calităţii şi obţinerea avizului de la
ONVV;

f) să anunţe ONVV despre orice situaţie ce vizează calitatea (pretenţii ce derivă din
relaţiile contractuale ale titularului licenţei, suspecţii de falsificare ş.a.) produselor vinicole
şi să se abţină de la aplicarea însemnelor Mărcilor pînă la soluţionarea circumstanţelor şi
obţinerea avizului ONVV;
g) să anunţe în prealabil ONVV despre renunţul la utilizarea Mărcilor şi să restituie
însemnele Mărcilor neutilizate, în termen de 5 zile;
h) să utilizeze cu bună credinţă Mărcile pentru a nu aduce prejudicii patrimoniale sau
nepatromoniale ONVV sau Mărcilor;
i) să restituie ONVV toate prejudiciile generate de necorespunderea calităţii
produselor vinicole pe care au fost aplicate însemnele Mărcilor, precum şi prejudiciile
generate de utilizarea necorespunzătoare a Mărcilor pentru alte categorii de produse şi
servicii;
j) să creeze ONVV condiţiile pentru verificările, inclusiv inopinate, ale calităţii
produselor vinicole pe care au fost aplicate însemnele Mărcilor, precum şi verificarea
modului de utilizare a Mărcilor pentru alte categorii de produse şi servicii, stabilite în pct. 6
lit. b)-d) al Regulamentului;
k) să înlăture neajunsurile constatate de ONVV în cadrul verificărilor în termen de 15
zile de la repecţionarea notificării ONVV;
l) să întrerupă, imediat, de la recepţionarea notificării ONVV, aplicarea însemnelor
Mărcilor sau utilizarea Mărcilor în cazul interzicerii aplicării şi utilizării acestora de către
ONVV;
m) să retragă, imediat, de la recepţionarea notificării ONVV, de pe piaţa internă
şi/sau pieţele externe produsele vinicole pe care au fost aplicate însemnele Mărcilor şi în
raport cu care au fost constatate neconformităţi ale calităţii;
n) să retragă, imediat, de la recepţionarea notificării ONVV, produsele şi/sau să
înceteze prestarea serviciilor pentru care au fost utilizate Mărcile în cazul constatării
ncălcării termenelor şi condiţiilor de utilizare a acestora;
o) să nu transmită terţilor dreptul de folosinţă sau alte drepturi reale asupra Mărcilor
sau să instituie Mărcile ca obiect al unei cesiuni, unui gaj sau unei alte garanţii reale,
precum şi ca obiect urmărit în cadrul acţiunilor de executare silită.
43. ONVV are dreptul:
a) să acorde dreptul de utilizare a Mărcilor în condiţiile prezentului Regulament,
contractelor de licenţă şi certificatelor;
b) să supravegheze aplicarea însemnelor Mărcilor şi utilizarea Mărcilor de către
titularii licenţelor în conformitate cu prezentul Regulament, contractele de licenţă şi
certificatele;
c) să efectueze verificări, planificate sau inopinate, ale calităţii produselor vinicole pe

care au fost aplicate însemnele Mărcilor, precum şi verificarea modului de utilizare a
Mărcilor pentru alte categorii de produse şi servicii, stabilite în pct. 6 lit. b)-d) al
Regulamentului;
d) să preleveze, de sine stătător sau prin intermediul misiunilor diplomatice,
eşantioane de pe piaţa internă şi/sau pieţele externe ale produselor vinicole pe care au fost
aplicate însemnele Mărcilor, în baza proceselor-verbale de prelevare a probelor, conform
modelului aprobat de ONVV;
e) să solicite efectuarea încercărilor de laborator, de către un organism naţional sau
internaţional acreditat, a eşantioanelor prelevate de pe piaţa internă şi/sau pieţele externe
ale produselor vinicole pe care au fost aplicate însemnele Mărcilor;
f) să acorde titularilor de licenţă posibilitatea înlăturării neajunsurilor constatate în
urma verificărilor;
g) să interzică titularilor de licenţă aplicarea însemnelor Mărcilor sau utilizarea
Mărcilor în cazul constatării încălcării termenilor şi condiţiilor de aplicare şi utilizare a
acestora;
h) să solicite titularilor de licenţă retragerea imediată de pe piaţa internă şi/sau
pieţele externe a produselor vinicole pe care au fost aplicate însemnele Mărcilor şi în raport
cu care au fost constatate neconformităţi ale calităţii;
i) să solicite titularilor de licenţă retragerea imediată a produselor şi/sau încetarea
prestării serviciilor pentru care au fost utilizate Mărcile în cazul constatării încălcării
termenelor şi condiţiilor de utilizare a acestora;
j) să solicite titularilor de licenţă achitarea prejudiciilor cauzate de necorespunderea
calităţii produselor vinicole pe care au fost aplicate însemnele Mărcilor, precum şi
prejudiciile generate de utilizarea necorespunzătoare a Mărcilor pentru alte categorii de
produse şi servicii;
k) să sesizeze organele de resort în cazul depistării elementelor constitutive ale
contravenţiilor sau infracţiunilor ce vizează falsificarea sau contrafacerea produselor
vinicole pe care au fost aplicate însemnele Mărcilor;
l) să îşi apere pe cale judiciară drepturile ce derivă din statutul de titular al Mărcilor;
m) să solicite organelor de resort protecţia proprietăţii intelectuale a Mărcilor.
44. ONVV este obligat:
a) să permită utilizarea Mărcilor titularilor de licenţă în condiţiile stipulate de
prezentul Regulament, contractelor de licenţă şi certificatelor;
b) să ducă evidenţa strictă a însemnelor Mărcilor;
c) să promoveze Mărcile ca pe o marcă de calitate.

anexa nr.1
anexa nr.2
anexa nr.3
anexa nr.4
anexa nr.5

