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Sumar

Fenomenul contrafacerii este cunoscut tuturor societăţilor, 

doar că volumul şi consecinţele sunt diferite. Cu cât respectul 

faţă de valorile sociale şi legislaţia ţării sunt mai pronunţate, cu 

atât nivelul contrafacerii este mai redus. În acest context, men-

ţionăm că analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere 

este realizată ţinându-se cont atât de factorii care infl uenţează 

personalitatea umană, cât şi de motivele dezvoltării acestei in-

fracţiuni şi transformării ei într-un fenomen antisocial naţional 

şi mondial. 
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Summary

The criminological analysis of the off ences of coun-

terfeit. The counterfeit as social phenomenon. Counter-

feiting is known to all companies, only the volume and the 

consequences are diff erent. More the respect for social values   

and laws of the country are highlighted, the lower is the level 

of counterfeiting. In this context, it is notable to mention that 

the criminological analysis of counterfeiting is performed ba-

sed on both factors that infl uence human personality and the 

grounds of developing and transformation of this crime into a 

national and global anti-social phenomenon.

Key-words: counterfeiting, phenomenon, reasons, impact, 

measures, victim, rights holders, intellectual property, enforcement

„Pedepsește în vederea viitorului, pentru ca

 vinovatul să nu mai cadă în greșeală și pentru ca 

pedeapsa lui să-i îngrijoreze pe ceilalţi”1

Amploarea fenomenului de contrafacere consti-

tuie un motiv pertinent întru studierea profundă a 

fenomenului criminal. Evaluarea menţionată este 

1 Platon „Dialoguri, Protagoras”, Paris, ed. Les Belles Lettres, 1966, p. 

342.

importantă pentru a identifi ca cauzele și condiţii-

le comiterii infracţiunilor de contrafacere, conse-

cinţele acestui fenomen și strategia de reacţie din 

partea societăţii.

Lipsa sau incorectitudinea informaţiilor privind 

cauzele și efectele contrafacerii nu permit autorită-

ţilor, dar și societăţii, să reacţioneze prompt și efi ci-

ent în vederea combaterii acestui fl agel. Motiv pen-

tru care, un complex de valori socio-umane riscă să 

fi e afectat. În același timp, situaţia descrisă favori-

zează crearea și dezvoltarea unor scheme crimina-

le de contrafacere a produselor, scopul cărora este 

obţinerea de avantaje materiale, în detrimentul in-

tereselor legale ale consumatorului, ale titularilor 

de drepturi, ale statului și ale societăţii, în general.

Creșterea valorii proprietăţii intelectuale repre-

zintă un indicator de succes al oricărei instituţii 

sau întreprinderi, dar și al ţării, fi rește2. În rezultat, 

companiile sau societăţile deschise spre inovare și 

promovare a principiilor proprietăţii intelectuale, 

conduc detașat în cursa competitivităţii econo-

mice și a nivelului de trai3. Astfel, doar în Uniunea 

Europeană, cota contribuţiei sectoarelor în care se 

utilizează pe scară largă drepturile de proprietate 

intelectuală este de aproximativ 39% din totalul 

activităţii economice (4,7 miliarde EUR anual), asi-

gurând în mod direct aproximativ 26% din totalul 

locurilor de muncă (56 milioane locuri de muncă).4 

Rolul statului, în acest proces, este de a implemen-

ta instrumente juridice, economice și sociale pen-

tru dezvoltarea și corelarea tuturor elementelor sis-

temului de proprietate intelectuală, inclusiv celor 

privind asigurarea drepturilor. Or, mediul de afaceri 

susţine investiţiile în valorile intelectuale, atât timp 

cât un stat promovează mecanisme de protejare a 

drepturilor de proprietate intelectuală împotriva 

acţiunilor de contrafacere a produselor. 

Atitudinea pasivă a autorităţilor publice poate 

contribui la evoluţia unor fenomene social-pericu-

loase, care atentează la securitatea economică și 

2 Ion Ţîganaș, „Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și 

rolul observatorului naţional în combaterea acestui fenomen”, re-

vista Intellectus, nr. 3, Chișinău, ed. AGEPI, 2013, p. 6.
3 Global Innovation Intex.
4 Studiul „Sectoarele în care se utilizează pe scară largă drepturile 

de proprietate intelectuală: contribuţia la performanţa economi-

că și la ocuparea forţei de muncă în Europa”, EPO, OHIM, 2013.
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socială a statului, periclitează spiritul concurenţei 

loiale, limitează motivaţia inovaţională și periclitea-

ză siguranţa și sănătatea consumatorilor.

Trebuie să recunoaștem că amploarea fenome-

nului de contrafacere nu se limitează doar la terito-

riul ţării noastre. Problema, în ultimii ani, a devenit 

una de interes universal, luând în consideraţie ca-

racterul transnaţional și multidimensional al aces-

tei forme de criminalitate. Conform datelor Came-

rei Internaţionale de Comerţ, 5%-7% din circuitul 

economic mondial reprezintă comerţul cu mărfuri 

contrafăcute, ceea ce reprezintă aproximativ 600 

miliarde dolari5, iar cel mai îngrijorător aspect este 

că în ultimii treizeci de ani această cifră a crescut 

constant, fără atestarea unor indicatori de stabili-

zare a situaţiei. 

În pofi da faptului că subiectul a fost abordat în 

cadrul forurilor internaţionale, face obiectul unor 

strategii naţionale ale statelor, iar titularii de drep-

turi contribuie la organizarea unor ample campanii 

de sensibilizare a societăţii, totuși indicii contrafa-

cerii produselor devin tot mai alarmanţi.

Prin prisma celor descrise, devine imperios ne-

cesar realizarea unor cercetării știinţifi ce naţionale 

și regionale privind motivele apariţiei și dezvoltă-

rii contrafacerii, măsurarea stării de fapt și a dina-

micii fenomenului infracţional, precum și identifi -

carea măsurilor de răspuns a societăţii împotriva 

structurilor criminale, care gestionează acest pro-

ces.

Merită atenţie faptul că din 2012, prin interme-

diul Observatorului privind respectarea drepturilor 

de proprietate intelectuală, se realizează un Raport 

naţional privind contrafacerea și pirateria6, în încer-

carea de a oferi răspuns problemelor menţionate.

Pentru elucidarea cauzelor apariţiei și dezvol-

tării fenomenului contrafacerii, vom face, mai 

întâi, referire la personalitatea umană, care este in-

fl uenţată, de-a lungul vieţii, de mai mulţi factori, și 

anume:

– familia și cercul de prieteni – mediul familial este 

determinant pentru orice persoană. Or, „cei șap-

te ani de acasă” infl uenţează personalitatea co-

pilului și felul lui de a acţiona sau a inacţiona în 

diferite situaţii. Luând în consideraţie faptul că 

părinţii reprezintă exemple de urmat pentru co-

piii lor, mediul familial trebuie să se caracterizeze 

prin moralitate, educaţie, comunicare, echilibru. 

Pe când în familiile cu unul sau ambii părinţi de-

5 The Counterfeit Intelligence Bureau Raport, 2008.
6 Raport naţional privind respectarea drepturilor de proprietate 

intelectuală în Republica Moldova, 2012 (http://stoppirateria.

md/pdf/raport_national_2012-ro.pdf ).

cedaţi, șomeri, consumatori de băuturi alcoolice 

sau substanţe psihotrope, există riscul apariţiei 

unor manifestări antisociale la copiii lor. Predi-

lecţia pentru mediul infracţional crește în fami-

liile cu un puternic grad de imoralitate, violenţă, 

delicvenţă și comportament infracţional agresiv;

– instituţia de învăţământ – în majoritatea cazuri-

lor, copiii sunt antrenaţi în mediul educaţional 

cea mai mare parte a zilei. De aceea, grădiniţa, 

școala sau universitatea trebuie să fi e un câmp 

de observaţie asupra comportamentului co-

piilor, iar cazurile de indisciplină, absenţă sau 

violenţă, urmează a fi  sistematizate și analizate 

corespunzător. Nu sunt rare cazurile implicării 

tinerilor în procesul de contrafacere a produ-

selor, având în vedere forţa de muncă ieftină a 

acestora; 

– mediul profesional – locul de muncă poate fi , 

uneori, mediul în care o persoană este antrena-

tă în circuitul infracţional. Lipsa de experienţă și 

informaţie, precum și dorinţa obţinerii unui ve-

nit rapid, sunt consideraţi factorii principali, care 

determină o persoană să accepte participaţia 

la infracţiune. Fiind întrebaţi despre produsele 

contrafăcute pe care le transportă, cei mai mulţi 

șoferi afi rmă că nu știu despre caracterul ilegal al 

acţiunii. 

Suplimentar celor menţionate, se invocă unele 

păreri minoritare, care demonstrează că personali-

tatea infracţională poate fi  infl uenţată și de factorul 

genetic. Totuși, deși au fost unele încercări în anii 

’60-’70 de a argumenta că bărbaţii purtători ai unui 

cromozom Y suplimentar (sindromul 47,XYY) erau 

predispuși la apariţia unui comportament antisoci-

al și criminal, studiile7 realizate ulterior au infi rmat 

această ipoteză, chiar dacă continuă să fi gureze în 

unele manuale de biologie actuale8.

În general, personalitatea umană are capacita-

tea de a fi  infl uenţată negativ și este predispusă să 

asimileze valori antisociale. Totuși, acordând aten-

ţie sporită factorilor menţionaţi, activitatea infrac-

ţională va fi  neatractivă pentru tânăra generaţie și 

ar putea fi  evitată cu desăvârșire.

Chiar dacă mediul în care crește și se dezvoltă 

sunt elementele determinante în formarea perso-

nalităţii viitorului infractor, o societate lipsită de 

valori pozitive oferă motive suplimentare tinerilor 

delicvenţi să iniţieze noi forme de criminalitate. Fe-

7 Firth, H., Hurst, J., Oxford Desk Reference – Clinical Genetics, Ox-

ford University Press, New York, 2006, p. 498.
8 Corneanu, G., Ardelean, A., Mohan, Gh., Biologie – manual pen-

tru clasa a XII-a, ed. Corint, București, 2007, p. 70.
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nomenul contrafacerii este cunoscut tuturor socie-

tăţilor, doar că volumul și consecinţele sunt diferite. 

Cu cât respectul faţă de valorile sociale și legislaţia 

ţării este mai pronunţat, cu atât nivelul contraface-

rii este mai redus.

În acest context, menţionăm că analiza crimi-

nologică a infracţiunii de contrafacere urmează 

a fi  realizată ţinându-se cont atât de factorii care 

infl uenţează personalitatea umană, cât și de moti-

vele dezvoltării acestei infracţiuni și transformării 

ei într-un fenomen antisocial naţional, regional și 

mondial.

Baza creșterii constante9 a indicatorului de con-

trafacere nu este determinată de o singură cauză, ci 

de un conglomerat de motive prielnice dezvoltării 

acestei forme de criminalitate. În același timp, cau-

zele creșterii își găsesc răspunsul și în amplasarea 

geografi că a statului, nivelul de dezvoltare, puterea 

de cumpărare, rata șomajului, cultura juridică a so-

cietăţii etc.

Motivele de creștere a fenomenului de contrafa-

cere pot fi  următoarele:

- profi turi enorme – conceptul de producere a 

mărfurilor contrafăcute rezultă din scopul ob-

ţinerii veniturilor maxime. Avantajul schemelor 

criminale este că nu investesc mijloace umane și 

fi nanciare în elaborarea produselor noi10, ci uti-

lizează obiecte de proprietate intelectuală deja 

create, dezvoltate și promovate de titularii de 

drepturi. Filosofi a acestora este „de ce să creez 

ceva nou, dacă nu sunt sigur de succesul material; 

mai bine investesc sume mici în imitarea produse-

lor cunoscute și apreciate de consumator, în așa 

fel, profi turile îmi sunt garantate”. Un alt avantaj 

este că în producerea contrafacerilor sunt utiliza-

te substanţe improprii, impurităţi, substanţe to-

xice și alte componente de provenienţă dubioa-

să11. Pe lângă încălcarea normativelor de calitate, 

grupurile criminale racolează forţă de muncă 

ieftină și necalifi cată, care lucrează în condiţii in-

salubre și fără a respecta tehnologia de fabricare 

a produselor. Potrivit unor studii, un euro investit 

în contrafacerea produselor, aduce persoanelor 

implicate venituri de până la 10 euro, ceea ce 

reprezintă profi turi uriașe necontabilizate de au-

9 Report on EU customs enforcement of intellectual property ri-

ghts, Results at the UE border – 2010, p. 11.
10 Conform cercetătorilor de la Tufts University, costul mediu nece-

sar pentru inventarea și promovarea unui medicament este de 1 

miliard dolari.
11 Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, se estimea-

ză că din cauza administrării unor medicamente contra malariei 

contrafăcute, anual se înregistrează aproximativ 200000 de de-

cese.

torităţile statului. Pentru a completa claritatea 

tabloului, menţionăm că, potrivit revistei Forbes, 

cele mai profi tabile sectoare economice sunt 

cele care s-au încadrat, anul precedent, între 

10%-16%. Toate argumentele menţionate sunt 

extrem de atractive pentru criminalitatea gulere-

lor albe. De aceea, societatea urmează, în cel mai 

corect mod, să dea un răspuns pe măsură. Prin-

cipiul struţului activează în detrimentul valorilor 

pozitive ale societăţii; 

- implicarea crimei organizate și a elementului co-

rupţional – fenomenul contrafacerii produselor 

este caracteristic, în mod special, grupurilor cri-

minale organizate sau organizaţiilor criminale; 

fapt pentru care legislaţiile naţionale12 prevăd că 

infracţiunile de contrafacere comise de elemen-

te criminale organizate sunt catalogate drept 

circumstanţe agravante și sunt stabilite pedep-

se corespunzătoare. Avantajul crimei organizate 

este că dispune de o structură internă bine dez-

voltată și o disciplină de fi er, ceea ce-i permite 

să desfășoare diverse scheme ilegale. Similar 

companiilor ofi ciale, iniţial sunt analizate speci-

fi cul și volumul pieţei de desfacere a produselor 

contrafăcute, legislaţia privind asigurarea drep-

turilor, implicarea autorităţilor, în special la fron-

tieră și alte aspecte practice. Pașii următori ţin 

de identifi carea necesităţilor, alegerea rutelor de 

transport și stabilirea participanţilor la proces. În 

același context, menţionăm că nivelul de con-

trafacere într-o ţară este direct proporţional cu 

indicatorii de corupţie. Astfel încât, cifra neagră 

a criminalităţii, adică diferenţa dintre criminalita-

tea reală și criminalitatea aparentă, este mai pro-

nunţată în societăţile cu un respect redus faţă de 

legislaţia ţării;

- pedepse relativ ușoare – pornind de la afi rmaţia 

lui Aristotel „că o persoană comite o infracţiune, 

atunci când nu se așteaptă la nici o pedeapsă”, 

considerăm că sistemul juridic al unei ţări tre-

buie să dispună de sufi ciente instrumente le-

gale pentru a preveni comiterea infracţiunii de 

contrafacere. Anume profi laxia și prevenirea de-

lictelor, așa cum reiterau Cesare Lombroso și Ce-

sare Beccaria, sunt elementele care pot anticipa 

săvârșirea crimei. Totuși, principiile unui stat de 

drept obligă statele să reglementeze reacţii lega-

le, de pedepsire a făptașilor, în cazul actelor de 

criminalitate. Făcând abstracţie de legea talionu-

12 Art. 1852 alin. 7 al Codului Penal al Republicii Moldova, Monitorul 

Ofi cial, nr. 128-129/1012 din 13.09.2002.



33

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.4 ,  2014

3 3I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

lui13 sau răzbunarea sângelui, trebuie să vorbim 

despre reacţii echilibrate din partea societăţii. 

Art. 61 al Acordului TRIP statuează că „sancţiuni-

le vor include închisoare și/sau amenzi sufi cien-

te pentru a fi  descurajatoare și vor fi  la un nivel 

comparativ cu cele aplicate unor delicte grave 

similare. În cazurile adecvate, sancţiunile posibi-

le vor include și sechestrarea, confi scarea și dis-

trugerea mărfurilor în cauză, precum și a tuturor 

materialelor și instrumentelor, care au servit di-

rect la comiterea delictului, … în special atunci 

când acestea sunt comise în mod deliberat la 

scară comercială”. Deși, în Moldova pedeapsa 

pentru încălcarea drepturilor de proprietate in-

telectuală este sufi cient de aspră pentru a fi  și 

descurajatoare, totuși, la nivel mondial, este greu 

să găsești o altă infracţiune, de pe urma căreia 

profi turile ar fi  atât de mari, iar riscul reţinerii sau 

pedepsei penale, atât de mic. Orice formă de tra-

fi c de droguri, în cantităţi mai mici decât cele în-

tâlnite în cazul contrafacerii, are drept consecin-

ţă, în multe state, privaţiunea pe viaţă sau chiar 

pedeapsa capitală; pe când în cazul contrafacerii 

intelectuale, este sancţionată, de cele mai multe 

ori, cu o simplă amendă;

- progresul tehnologic al mijloacelor de comunicare 

deși, conform datelor Serviciului Vamal și Inspec-

toratului General de Poliţie, mărfurile contrafă-

cute sunt introduse în Moldova pe cale rutieră 

și aeriană, totuși, atragem atenţia că potrivit in-

formaţiilor din Comunitatea Europeană forma 

principală de transport este prin intermediul tra-

fi cului poștal. În 2010, au fost depistate cu 82% 

de cazuri mai multe decât în anul precedent, 

doar pe fi liera poștală14. Explicaţia, pe care o gă-

sim relevantă, este că creșterea spectaculoasă se 

datorează, în mod special, fl uxului comercial pe 

Internet, mai ales dacă ţinem cont de faptul că 

medicamentele, îmbrăcămintea și încălţămintea 

sunt principalele produse contrafăcute, care au 

fost transportate pe cale poștală. În acest con-

text, se impune o cooperare mai efi cientă cu 

companiile ce prestează servicii de transport 

poștal, precum și cu reprezentanţii sistemelor 

internaţionale de plăţi, ce asigură circuitul fi -

nanciar rezultat din comerţul electronic. Cifrele 

prezentate la această secţiune pot fi  înșelătoare, 

deoarece metoda poștală face conexiune directă 

13 „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior 

pentru picior, arsură pentru arsură, vânătaie pentru vânătaie”.
14 Report on EU customs enforcement of intellectual property ri-

ghts, Results at the UE border – 2010, p. 19.

cu consumatorul interesat să cumpere un număr 

limitat de produse, astfel că cuantumul artico-

lelor contrafăcute depistate pe ruta poștală re-

prezintă doar 1% din totalul produselor, pe când 

transportul maritim rămâne a fi  lider cu o cotă de 

peste 80%; 

- carenţe în coordonarea acţiunilor între autorităţi 

– este una dintre verigile slabe în contextul com-

baterii fenomenului de contrafacere, deoarece 

predomină desfășurarea acţiunilor individuale, 

iar unii reprezentanţi ai autorităţilor se conduc 

de principiul „eu știu cel mai bine”. Sigur că aceas-

tă formă de „conlucrare” favorizează grupările 

criminale organizate, care au o coordonare sufi -

cientă, atât pe verticală, cât și pe orizontală. Ela-

borarea planurilor comune de acţiuni, instituirea 

unui centru de analiză a datelor și coordonarea 

acţiunilor, inclusiv prin intermediul tehnologiilor 

informaţionale, reprezintă repere pe care trebuie 

să se bazeze strategia de apărare și de reacţie. Fi-

ind o ţară importatoare de produse contrafăcu-

te, pentru Moldova devine vitală axa de coope-

rare dintre serviciile de asigurare a drepturilor la 

frontieră, de anchetă preliminară și de urmărire 

penală. Un sistem modern de protecţie trebuie 

să se bazeze, în special, pe instrumentele vamale 

(acţiune în baza cererii de intervenţie la frontieră, 

acţiune în ex-offi  cio) și pe instrumentele poliţie-

nești (plângere din partea titularului de drepturi, 

acţiune în ex-offi  cio sau sesizarea consumatoru-

lui). Astfel încât, analiza datelor instituţiilor coo-

perante va mări substanţial efi cienţa acţiunilor, 

iar în cazul în care produsele contrafăcute reu-

șesc, totuși, să eludeze controlul vamal, sistemul 

să permită blocarea acestora până la etapa expu-

nerii spre comercializare;

- legislaţie neajustată situaţiei – legislaţia care nu 

corespunde realităţilor zilei reprezintă primul 

semnal transmis infractorilor, în rezultatul căruia 

aceștia decid intrarea pe piaţă. Este important, 

din punctul nostru de vedere, ca actul normativ 

să ofere pârghii sufi ciente pentru autorităţile de 

control întru asigurarea deplină a drepturilor de 

proprietate intelectuală. Considerăm că acţiunea 

ex-offi  cio este în măsură să asigure mecanismul 

legal de intervenţie al instituţiilor responsabile, 

în cazul lipsei sesizărilor din partea titularilor de 

drepturi. În aceeași ordine de idei, legiuitorul tre-

buie să instituie instrumente juridice, pentru ca 

titularii de drepturi să-și poată exercita dreptul 

de apărare, în cadrul procedurii civile, penale sau 

administrative; 
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- lipsa interesului din partea titularilor de drepturi 

– titularul de drepturi, în contextul acestui arti-

col, este persoana deţinătoare a drepturilor ex-

clusive asupra unui obiect de proprietate indus-

trială, în virtutea creării, înregistrării și utilizării 

acestuia. Calitatea respectivă oferă deţinătorului 

de drepturi posibilitatea utilizării, în condiţii de 

exclusivitate, a proprietăţii sale, dar și temeiuri 

legale pentru interzicerea utilizării abuzive din 

partea terţilor. Astfel, titularul de drepturi devi-

ne un subiect extrem de interesat în protejarea 

drepturilor sale, împotriva acţiunilor de contra-

facere. Or, fenomenul de contrafacere afectează, 

la modul cel mai direct, interesele legitime ale 

titularului. Totuși, datele statistice demonstrează 

că titularii de drepturi nu acţionează sufi cient în 

vederea protejării drepturilor lor, ci preferă să se 

poziţionează în calitate de victimă și să reacţio-

neze pasiv în cadrul procedurii de constatare a 

contrafacerii. Practica din ţara noastră confi rmă 

fenomenul descris, iar numărul cazurilor în care 

titularul de drepturi nu reacţionează la notifi ca-

rea autorităţilor de control este sufi cient de în-

grijorător. Analiza datelor statistice atestă faptul 

că în 32% din toate cazurile de reţinere a mărfu-

rilor presupuse a fi  contrafăcute, titularii de drep-

turi nu au reacţionat sau nu au fost interesaţi să 

se implice, mult peste media europeană15. 

- acceptarea fenomenului de către societate – în 

condiţiile în care fenomenul de contrafacere ia 

amploare, implicarea societăţii devine indispen-

sabilă. Organizaţiile criminale, care gestionează 

procesul de contrafacere a mărfurilor, vor avea 

succese pe teritoriul unei ţări atât timp cât soci-

etatea le va accepta prezenţa, va tolera fenome-

nul în complexitatea lui, va accepta cumpărarea 

produselor contrafăcute, nu va informa titularul 

de drepturi despre falsurile achiziţionate, nu va 

sesiza autorităţile competente. În pofi da riscuri-

lor la care se supun, societăţile slab dezvoltate 

tind să accepte fl agelul contrafacerii, fi ind infl u-

enţate de sărăcie, șomaj, mentalitate sau lipsa in-

formaţiei. În cadrul unui sondaj de opinie16 des-

15 Conform datelor Uniunii Europene, în 90% din cazurile reţinu-

te de ofi ciile vamale, mărfurile contrafăcute au fost distruse, cu 

acordul titularilor de drepturi. În 2,5% din cazuri, s-a constatat 

lipsa încălcării drepturilor, ceea ce demonstrează efi cienţa in-

strumentelor cu care operează inspectorii vamali și doar în 4,5% 

din totalul cazurilor, mărfurile presupuse a fi  contrafăcute au fost 

declarate liber de vamă, din considerentul lipsei de reacţie din 

partea titularului de drepturi la notifi carea ofi ciilor vamale.
16 Studiu privind cunoașterea de către consumatori a fenomenelor 

de contrafacere și piraterie (http://stoppirateria.md/pdf/studiu_

raport.pdf ).

fășurat în Moldova, 58% din intervievaţi nu știau 

ce înseamnă contrafacerea, 45% achiziţionau 

produse contrafăcute în mod conștient, deoare-

ce au un preţ redus, 73% au menţionat despre 

consecinţele negative a contrafacerilor, iar 59% 

dintre aceștia, nu au reacţionat în nici un fel. Într-

un sondaj17 similar desfășurat în Ungaria, rezul-

tatele demonstrează intoleranţă socială faţă de 

contrafaceri, iar persoanele care comit astfel de 

acţiuni sunt considerate infractori și trebuie pe-

depsite în modul cel mai drastic. Drept rezultat, 

Ungaria este una dintre ţările europene cu cea 

mai scăzută rată a contrafacerilor, iar motivul, 

cel mai plauzibil, este că autorităţile statului au 

avut suportul societăţii. Astfel că prin conjuga-

rea eforturilor tuturor subiecţilor interesaţi, s-a 

demonstrat că este posibil de redus la minim 

indicatorul de contrafacere. În asemenea cazuri, 

o forţă mobilizează pe celelalte, iar interesul co-

mun a prevalat în raport cu cel individual.

Victima infracţiunii de contrafacere. Impactul 

asupra consumatorilor

Victima directă a infracţiunii de contrafacere 

este persoana care achiziţionează un bun. De cele 

mai dese ori, procurarea unor mărfuri contrafăcute 

nu reprezintă un scop al acestora. Relaţia prin care 

infractorul își duce victima intenţionat în eroare 

se dezvoltă pe fondalul necunoașterii sau dezin-

formării victimei și al abilităţilor infractorului de a 

ajunge cu produsele contrafăcute pe o piaţă și de a 

face o oferta atractivă consumatorului. Există, însă, 

și cazuri în care victima, în mod deliberat, achiziţio-

nează un bun contrafăcut, în virtutea unor circum-

stanţe de ordin economic sau social.

Indiferent de relaţia dintre consumator și infrac-

tor, cert este că fenomenul de contrafacere repre-

zintă:

- furnizarea de produse de calitate dubioasă – prin 

defi niţie, statul este entitatea a cărei obligaţie 

directă este să-și protejeze cetăţenii, inclusiv 

contra riscurilor care tind să afecteze relaţiile 

socio-umane. Întru realizarea acestui deziderat, 

statele impun limite de calitate a mărfurilor sau 

serviciilor, obligând mediul de afaceri să inves-

tească în calitatea bunurilor. Prin această măsu-

ră, autorităţile asigură accesul pe piaţă în condi-

ţiile respectării standardelor minime de calitate 

și se protejează împotriva creșterii cheltuielilor 

bugetare destinate combaterii fenomenelor care 

atentează asupra acestor principii. Dacă în cazul 

17 Sondaj de opinie ”Contrafacerea în Ungaria”, 2010-2012.
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actelor de piraterie, violatorii drepturilor de au-

tor sunt în stare să asigure, în mare parte, o cali-

tate similară operelor și fonogramelor originale, 

atunci în cazul contrafacerilor, grupurile crimina-

le nu doresc și pot asigura standardele solicita-

te18. De altfel, aceștia percep victima doar prin 

prisma calităţii sale de consumator de produse, 

fără a se interesa de consecinţele nefaste19 în re-

zultatul utilizării mărfurilor contrafăcute; 

- înșelarea consumatorului – infracţiunea de con-

trafacere se realizează prin fabricarea fără per-

misiunea titularului de drepturi și includerea 

în circuitul civil a unor produse, care constituie 

sau includ un obiect de proprietate intelectuală 

protejat și a cărei intenţie este de a înșela consu-

matorul, prin comercializarea acestor produse în 

speranţa că consumatorul va crede că sunt măr-

furi originale, produse de titularul de drepturi. 

Astfel, victima este minţită pentru că i se oferă o 

imitaţie a produsului original. În plus, procurând 

un bun, care pe lângă faptul că nu-i satisface 

cerinţele așteptate, consumatorul achită costul 

deplin al acestuia. Pentru a nu trezi suspiciuni în 

rândul eventualelor victime, grupurile criminale 

organizate au dezvoltat o strategie potrivit căre-

ia preţul produselor contrafăcute nu trebuie să 

difere prea mult de a celor originale. Astfel, ex-

ceptând obiectele de lux, costul mărfurilor falsi-

fi cate este, adesea, identic sau similar cu produ-

sele titularului de drepturi; 

- riscuri pentru viaţa și sănătatea consumatorilor – 

reiterăm că obiect al contrafacerii poate fi  orice 

produs, indiferent de destinaţie, mărime, utilita-

te sau valoare, iar scopul urmărit de promotorii 

fenomenului de contrafacere nu se intersectează 

în nici un fel cu siguranţa, cu sănătatea sau cu 

viaţa consumatorului. Chiar dacă medicamente-

le contrafăcute20 sunt asociate, cel mai adesea, 

cu riscurile pentru viaţa și sănătatea consuma-

torilor, practica demonstrează că sunt și alte 

produse21 la fel de periculoase, care pot afecta 

18 Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 32% din me-

dicamentele contrafăcute depistate nu conţin nici o substanţă 

activă, 20,2% conţin alte doze ale substanţelor active decât cele 

declarate, 21,4% din produse conţin ingrediente greșite, iar 8,5% 

- impurităţi și substanţe nocive și toxice.
19 În 1995, după vaccinarea a peste 50000 de nigerieni afectaţi de 

epidemia de meningită, 2500 dintre ei au decedat, în rezultatul 

administrării medicamentelor contrafăcute.
20 Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 10% din pro-

dusele medicamentoase comercializate la nivel mondial sunt 

considerate contrafăcute. În ţările slab dezvoltate și în curs de 

dezvoltare, acest indicator se estimează a fi  de 30%.
21 Potrivit Uniunii producătorilor (UNIFAB), 10% din piesele auto de 

schimb comercializate în Uniunea Europeană sunt contrafăcute.

siguranţa publică22. Putem aduce exemplul pie-

selor auto de schimb. În ultimii ani, Inspecto-

ratul General de Poliţie bate alarma în legătură 

cu numărul alarmant de mare al accidentelor 

rutiere produse pe traseele publice23. În același 

timp, datele Serviciului Vamal pe 2013 menţio-

nează că 31% din totalul articolelor reţinute ca 

fi ind contrafăcute s-au dovedit a fi  piese auto de 

schimb, importate din Turcia și China. Ar fi  inco-

rect și prematur de a pune semnul egalităţii între 

cele două realităţi, dar cert este faptul că produ-

sele contrafăcute constituie o problemă majoră 

pentru sistemul circulaţiei rutiere; mai ales că în 

89,8% din toate accidentele înregistrate în 2012 

s-au produs din vina conducătorilor auto și tot 

în perioada menţionată au fost sancţionaţi con-

travenţional 10435 conducători auto, pentru 

exploatarea mijloacelor de transport cu defecţi-

uni tehnice. Astfel, stoparea importului de piese 

auto contrafăcute, de rând cu alte măsuri opera-

tive, poate reprezenta un instrument efi cient de 

prevenire a deceselor și traumatismelor în trafi c. 

Impactul asupra titularilor de drepturi

Concurenţa loială reprezintă un element să-

nătos și pozitiv în dezvoltarea oricărei companii, 

având în vedere caracterul motivaţional al acesteia. 

Practica europeană vine să confi rme că dezvoltarea 

principiilor concurenţei plasează companiile dintr-

un sector al economiei într-o competiţie corectă și 

echilibrată. Pe de altă parte, concurenţa neloială 

instituie un sistem economic ilegal, defectuos, dez-

echilibrat și cu o dezvoltare haotică, care se mate-

rializează prin: 

- reducerea vânzărilor – reprezintă primul semnal 

sesizat de către producătorul onest, în cazul apa-

riţiei pe piaţă a produselor contrafăcute. Aceas-

tă intervenţie abuzivă nu face altceva decât să 

transforme relaţia între producător și consuma-

tor, chiar dacă acesta din urmă nu realizează și 

nu intenţionează să modifi ce ceva. Treptat și 

paralel cu utilizarea elementelor de marketing, 

produsele contrafăcute reușesc să ia locul ce-

lor originale. Datorită posibilităţilor enorme de 

care dispun, grupurile criminale organizate sunt 

capabile de realizarea acestui proces într-o pe-

22 Conform Serviciului Vamal, din totalul produselor reţinute la 

frontieră ca fi ind contrafăcute, 39% au constituit telefoane mo-

bile și accesorii, 10% - produse cosmetice, 4% - jucării, iar 2% 

- ochelarii de soare, toate bunurile menţionate fi ind incluse în 

grupul produselor de risc al sănătăţii și siguranţei publice. 
23 Conform datelor Direcţiei poliţie rutieră, pe parcursul anului 

2012 au fost înregistrate 2712 accidente rutiere soldate cu 441 

persoane decedate și 3510 – traumatizate.



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.4 ,  2014

3 6 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

rioadă foarte scurtă de timp. Gravitatea situaţiei 

este că produsele contrafăcute intervin în cadrul 

unei pieţe după ce titularul de drepturi a investit 

un capital intelectual, uman și fi nanciar sufi ci-

ent pentru a dezvolta un produs ce corespunde 

standardelor de calitate și este acceptat și apre-

ciat de consumator; 

- reducerea locurilor de muncă – infl uenţa negativă 

asupra planului de afaceri al întreprinderii duce 

inevitabil la revizuirea politicii de cadre a compa-

niei. Disponibilizarea salariaţilor reprezintă con-

secinţa reducerii vânzărilor, pe care o suportă 

titularul de drepturi. Problema se poate agrava 

în situaţia în care sunt afectate mai multe com-

panii sau chiar sectoare ale economiei, având în 

vedere contribuţia acestora la formarea bugete-

lor naţionale și la echilibrul pieţei muncii;

- afectarea imaginii și a reputaţiei – obiectele de 

proprietate intelectuală contribuie masiv asupra 

dezvoltării imaginii și reputaţiei companiei. Une-

ori, marca sau modelul industrial sunt singurele 

elemente care formează și menţin relaţia produ-

cătorului cu clienţii săi, astfel încât aceștia din 

urmă ar putea să nu cunoască numele compani-

ei producătoare, chiar dacă îi cumpără produsele 

zilnic. De regulă, această relaţie se constituie în 

timp și se întărește prin satisfacţia consumatoru-

lui de a fi  cumpărat exact produsul solicitat. Re-

putaţia produsului original se axează pe o serie 

de elemente necunoscute, de obicei, societăţii, 

precum analiza pieţei, elaborarea conceptului 

de creaţie, investiţii în tehnologii performante, 

producerea bunurilor conform cerinţelor de ca-

litate, identifi carea și promovarea strategiei de 

marketing, etc. Instrumentele menţionate favo-

rizează apariţia unui produs, care se identifi că 

printr-o marcă puternică, valoroasă24 și ușor de 

recunoscut. În același timp, acestea sunt consi-

derate motive sufi ciente pentru titularii de drep-

turi în a-și proteja individual mărcile împotriva 

oricăror contrafaceri și de a solicita statelor să le 

asigure drepturile, care rezultă din proprietatea 

privată25;

- scăderea încrederii în produsele originale – para-

doxul gestionării afacerilor este că necesită in-

vestiţii enorme și eforturi maxime pentru a ob-

ţine încrederea consumatorului, dar e nevoie de 

24 Potrivit INTERBRAND, cea mai valoroasă marcă în 2013 a fost re-

cunoscută Apple, care este apreciată la 98,3 miliarde de dolari, 

cu o creștere de 28% faţă de anul precedent.
25 Preambulul Acordului TRIPs menţionează că adoptarea docu-

mentului se realizează în contextul „recunoașterii drepturilor de 

proprietate intelectuală în calitate de drepturi private”.

foarte puţin, pentru a o pierde. Intenţia, în cazul 

infracţiunii de contrafacere, se realizează prin 

utilizarea ilegală, integrală sau parţială a unui 

obiect de proprietate intelectuală de natură să 

creeze o confuzie26 cu cele folosite în mod legal. 

În rezultat, consumatorului i se induce o senzaţie 

de neîncredere în privinţa produselor ce i se ofe-

ră; 

- scăderea investiţiilor în cercetare-dezvoltare – ino-

vaţiile și creativitatea tind să remodeleze princi-

piile economice actuale. Investiţiile în cercetare-

dezvoltare reprezintă un deziderat al timpului, 

de aceea statele încurajează, prin diferite instru-

mente, transferul de tehnologii către mediul de 

afaceri. Economiile bazate pe principiile de con-

curenţă loială au conștientizat că la baza dezvol-

tării întreprinderilor sunt inovaţiile și tehnologii-

le noi. În același timp, companiile înţeleg că fără 

realizarea transferului tehnologic vor supravie-

ţui27 mai greu principiilor concurenţiale. Având 

în vedere costurile ridicate ale procesului de cer-

cetare, titularii de drepturi au nevoie de garanţii 

din partea statului, inclusiv în vederea reducerii 

indicatorilor de contrafacere.

Impactul asupra statului

Activitatea infracţională este caracteristică 

pentru orice societate, indiferent de maturitatea, 

complexitatea sau dezvoltarea acesteia. Însă, dacă 

rata criminalităţii depășește nivelul admisibilităţii, 

iar terenul favorizează creșterea acesteia, atunci 

situaţia poate deveni extrem de periculoasă. Con-

trafacere s-a dezvoltat masiv în ultimii 30 de ani, 

modelându-se dintr-o crimă izolată într-un proces 

administrat de organizaţiile criminale internaţio-

nale; de la o activitate ce asigura niște necesităţi 

locale, la un fl agel capabil să submineze principiile 

economice; de la falsifi carea unor produse de lux, 

greu accesibile, la contrafacerea în cantităţi enor-

me a întregului spectru de produse; de la un delict 

minor, la un fenomen complex. Dezvoltarea unei 

valori negative, într-un termen atât de scurt, merită 

implicarea și atenţia tuturor victimelor directe sau 

indirecte, fi e consumatori, titulari de drepturi, me-

diul de afaceri, state sau organizaţii internaţionale. 

Impactul asupra statului se refl ectă, în special, prin:

26 Art. 19 al Legii concurenţei, nr. 183/2012, Monitorul Ofi cial, nr. 

193-197 din 14.09.2012.
27 Exemplul fostei glorii a fotografi ei, compania Kodak, care a intrat 

în faliment, inclusiv și din considerentul că a redus investiţiile în 

tehnologiile noi. Totuși, după lungi dezbateri judiciare, a obţinut 

avizul instanţei de judecată pentru a ieși din faliment, iar restruc-

turarea portofoliului de brevete de invenţie a servit drept „colac 

de salvare”.
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– reducerea taxelor și impozitelor la buget – con-

form Camerei de Comerţ Internaţional, volumul 

mărfurilor contrafăcute se încadrează între 5% și 

7% din comerţul mondial sau aproximativ 600 

miliarde de dolari anual. Comisia Europeană 

menţionează într-un raport din 2010 că doar ser-

viciile vamale au reţinut peste 100 milioane de 

articole contrafăcute, ceea ce reprezintă peste 

1,1 miliarde de euro. Potrivit datelor Inspecto-

ratului General de Poliţie pe anul 2013, valoarea 

bunurilor ridicate se estimează la 3,6 milioane 

lei, iar în 2012, Serviciul Vamal a reţinut peste 86 

mii de articole contrafăcute. Cifrele prezentate 

fac parte din criminalitatea aparentă, adică doar 

delictele și infracţiunile înregistrate de autorită-

ţile de control. Dacă înţelegem că cifra neagră a 

criminalităţii este mai mare decât criminalitatea 

aparentă, atunci putem face o evaluare a taxelor 

și impozitelor ascunse de bugetul de stat. Cele 

mai substanţiale impozite de care este privat 

statul se referă la plăţile vamale, având în vedere 

că mărfurile contrafăcute sunt introduse în ţară 

prin eludarea controlului vamal și plăţile fi scale, 

ţinând cont că activitatea economică nu este le-

galizată;

– limitarea principiilor de concurenţă – concurenţa 

loială favorizează dezvoltarea unui business să-

nătos și puternic, care la rândul lui creează mai 

multe locuri de muncă, contribuie la bugetul 

de stat, atrage investiţii străine și poziţionează 

statul în lista ţărilor sigure, din punct de vedere 

comercial. Fenomenul contrafacerii, pe de altă 

parte, nu are nici o tangenţă cu valorile menţi-

onate, ci creează o concurenţă neloială în raport 

cu producătorii corecţi. În rezultat, benefi ciile 

economice și sociale ale întregii societăţi sunt re-

direcţionate către un număr restrâns de persoa-

ne, organizate în grupuri criminale;

– afectarea pieţii muncii – rata șomajului a fost din-

totdeauna un indicator al funcţionalităţii econo-

mice, motiv pentru care orice factor de destabi-

lizare a pieţei muncii trebuie examinat minuţios. 

Amploarea fenomenului de contrafacere asupra 

pieţei muncii a făcut obiectul mai multor studii28, 

care scot în vileag pierderile în rezultatul desfi -

inţării locurilor de muncă. Chiar dacă există au-

tori, care susţin că falsifi carea produselor creează 

totuși noi locuri de muncă, menţionăm că acest 

proces ilegal se desfășoară în lipsa garanţilor 

28 Cartea verde a Comisiei Europene menţionează că fenomenul 

contrafacerii produce desfi inţarea anuală a peste 200000 locuri 

de muncă în Europa și SUA.

sociale, a condiţiilor adecvate de muncă, a retri-

buţiei echitabile și are un caracter temporar. În 

plus, în condiţiile în care mărfurile contrafăcute 

sunt produse în afara Moldovei, nici măcar acest 

argument nu este sustenabil;

– reducerea investiţiilor străine – companiile străine 

analizează oportunitatea prezenţei lor pe terito-

riul unui stat prin prisma reglementărilor naţio-

nale și siguranţei desfășurării afacerii. Statele se 

îngrijesc să asigure aceste necesităţi prin politici 

vizionare, legislaţie clară, sisteme economice ac-

cesibile, instrumente juridice echilibrate etc. Do-

meniul proprietăţii intelectuale interesează, de 

obicei, pe majoritatea investitorilor străini. Mai 

mult ca atât, date ofi ciale refl ectă faptul că înre-

gistrarea și asigurarea proprietăţii intelectuale 

sunt realizate la o fază incipientă, până la dema-

rarea activităţii comerciale propriu-zise. La fel de 

importante sunt și aspecte precum rata contra-

facerilor sau efi cienţa combaterii lor de către au-

torităţi. Includerea ţării în listele negre ale statelor, 

care nu asigură un regim juridic sufi cient pe pro-

tecţie a proprietăţii intelectuale și nu luptă efi ci-

ent cu fenomenul contrafacerii, va reprezenta un 

impediment pentru un eventual investitor. În ul-

timul timp, subiectul asigurării proprietăţii inte-

lectuale este inclus pe agenda politică a statelor 

și face obiectul acordurilor economice bilaterale; 

– dezvoltarea economiei tenebre și creșterea crimi-

nalităţii – orice formă de criminalitate creează 

un disconfort social, de aceea statului îi revine 

rolul de a furniza siguranţă în rândul populaţiei 

și mediului de afaceri. Termenii de paradis infrac-

ţional sau zonă neagră sunt caracteristici ţărilor 

cu un mediu infracţional pronunţat și cu econo-

mie administrată, în mare parte, de elementele 

criminale. În condiţiile descrise, populaţia fi e ia 

poziţia de apărare, fi e acceptă contextul creat și 

se implică în lanţul infracţional, inclusiv la nivel 

de familie sau localitate. De exemplu, în 2007 

doi fraţi din China au fost acuzaţi de producerea 

pentru un grup criminal a 160000 de lame de 

ras contrafăcute, implicând în această activitate 

și pe membrii familiilor lor29. Gravitatea situaţiei 

este că tânăra generaţie se va naște și va crește 

într-un mediu, pe care îl va percepe ca un fapt 

normal, iar modifi carea acestei mentalităţi se va 

realiza peste câteva generaţii și va necesita efor-

turi colosale;

29 The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime 

Threat Assessment, United Nations Offi  ce on Drugs and Crime, 

2010, p. 180.
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– creșterea cheltuielilor pentru acţiunile de contraca-

rare – fenomenul de contrafacere trezește reacţii 

de apărare din partea tuturor victimelor sale. În 

condiţiile actuale, atât statele, cât și titularii de 

drepturi și-au ajustat strategiile de combatere 

a contrafacerii. Companiile au mărit bugetele 

destinate înfi inţării de reprezentanţe naţionale 

și instituirii de asociaţii internaţionale de protec-

ţie a drepturilor. Autorităţile guvernamentale au 

crescut cheltuielile în vederea dezvoltării capaci-

tăţilor instituţionale30, desfășurării acţiunilor de 

constatare a actelor de contrafacere, informării și 

sensibilizării societăţii privind riscurile și conse-

cinţele contrafacerilor.

Concluzii 

Studierea factorilor de dezvoltare a fenomenului 

de contrafacere. Baza creșterii constante a indica-

torului de contrafacere nu este determinată de o 

singură cauză, ci de un conglomerat de motive pri-

elnice dezvoltării acestei forme de criminalitate. În 

același timp, cauzele creșterii își găsesc răspunsul și 

în amplasarea geografi că a statului, nivelul de dez-

voltare, puterea de cumpărare, rata șomajului sau 

cultura juridică a societăţii. Totuși, motivele de creș-

tere a fenomenului de contrafacere trebuie căutate 

în profi turile enorme ce caracterizează această ac-

tivitate, în implicarea crimei organizate și a elemen-

tului corupţional, în sistemul de sancţiuni neechi-

librat și incapabil să reprezinte o reacţie adecvată 

a societăţii, în progresul tehnologic al mijloacelor 

de comunicare, în lipsa sau carenţa procesului de 

coordonare a acţiunilor între autorităţi, precum și 

între acestea și titularii de drepturi, în legislaţia ne-

ajustată realităţii, în lipsa interesului din partea ti-

tularilor de drepturi, dar și în acceptarea și tolerarea 

fenomenului de către societate.

Analiza impactului fenomenului de contrafacere 

asupra consumatorului. Victima directă a infracţi-

unii de contrafacere este persoana care achiziţi-

onează un bun. De cele mai dese ori, procurarea 

30 În 2008, prin Hotărârea Guvernului se constituie Comisia Naţi-

onală pentru Proprietatea Intelectuală; în 2010, în cadrul Servi-

ciului Vamal se instituie Secţia privind respectarea drepturilor de 

proprietate intelectuală; în 2011, se creează Secţia combaterea 

infracţiunilor din domeniul informaticii; în rezultatul reformării 

Ministerului Afacerilor Interne, în 2013 a fost înfi inţată Secţia de 

investigare a infracţiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale, 

iar în fi ecare Inspectorat Teritorial de Poliţie este desemnat un 

responsabil de coordonarea acţiunilor anti-contrafacere. Supli-

mentar, în cadrul Inspectoratului General de Poliţie s-a instituit 

Centrul pentru combaterea crimelor informatice; în 2011 se cre-

ează Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelec-

tuală. 

unor mărfuri contrafăcute nu reprezintă un scop al 

acestora. Relaţia prin care infractorul își duce vic-

tima intenţionat în eroare se dezvoltă pe fondalul 

necunoașterii sau dezinformării persoanei și al abi-

lităţilor infractorului de a ajunge cu produsele con-

trafăcute pe o piaţă și de a face o oferta atractivă 

consumatorului. Indiferent de relaţia dintre consu-

mator și infractor, cert este că fenomenul de con-

trafacere reprezintă furnizarea de produse de cali-

tate dubioasă, înșelarea consumatorului, precum și 

riscuri pentru viaţa și sănătatea consumatorilor.

Analiza impactului fenomenului de contrafacere 

asupra titularilor de drepturi. Concurenţa loială re-

prezintă un element sănătos și pozitiv în dezvolta-

rea oricărei companii, având în vedere caracterul 

motivaţional al acesteia. Practica europeană vine 

să confi rme că dezvoltarea principiilor concurenţei, 

plasează companiile dintr-un sector al economiei 

într-o competiţie corectă și echilibrată. Pe de altă 

parte, concurenţa neloială produsă de fenomenul 

de contrafacere instituie un sistem economic ilegal, 

defectuos, dezechilibrat și cu o dezvoltare haotică, 

care se materializează prin reducerea vânzărilor, re-

ducerea locurilor de muncă, afectarea imaginii și a 

reputaţiei, scăderea încrederii în produsele origina-

le și scăderea investiţiilor în cercetare-dezvoltare;

Analiza impactului fenomenului de contrafacere 

asupra statului. Activitatea infracţională este carac-

teristică pentru orice societate, indiferent de ma-

turitatea, complexitatea sau dezvoltarea acesteia. 

Însă, dacă rata criminalităţii depășește nivelul admi-

sibilităţii, iar terenul favorizează creșterea acesteia, 

atunci situaţia poate deveni extrem de periculoasă. 

Dezvoltarea unei valori negative, într-un termen 

atât de scurt, merită implicarea și atenţia tuturor 

victimelor directe sau indirecte, fi e consumatori, 

titulari de drepturi, mediul de afaceri, cercetători, 

state sau organizaţii internaţionale. Impactul asu-

pra statului se refl ectă, în special, prin reducerea 

taxelor și impozitelor la buget, limitarea principiilor 

de concurenţă, afectarea pieţii muncii, reducerea 

investiţiilor străine, dezvoltarea economiei tene-

bre și creșterea criminalităţii, creșterea cheltuielilor 

pentru acţiunile de contracarare.




