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Dr. Kamil IDRIS,
Director General
al Organizaþiei Mondiale
de Proprietate Intelectualã
(OMPI) cu ocazia
Zilei Mondiale
a Proprietãþii Intelectuale
26 aprilie 2002
“Încurajarea
creativitãþii” tema formulatã
în anul acesta
pentru Ziua
Mondialã a
Proprietãþii Intelectuale - izvorãºte din convingerea Organizaþiei Mondiale de Proprietate Intelectualã cã inventivitatea umanã, pusã în valoare
de sistemul de proprietate intelectualã, este cheia prosperitãþii,
a creºterii standardului de viaþã ºi
a îmbogãþirii moºtenirii noastre
culturale comune.

nãstãrii în folosul tuturor.
Componentele sistemului de
proprietate intelectualã - brevetele, mãrcile ºi dreptul de autor, sunt instrumente puternice,
menite sã capteze valoarea
creativitãþii ºi a ºtiinþei în scopul
promovãrii, dezvoltãrii economice
ºi culturale.
Misiunea noastrã la OMPI este
aceea de a încuraja utilizarea
acestui sistem, pentru a concretiza potenþialul creativ ce existã în
fiecare dintre noi. Numai astfel
vom reuºi sã transformãm aceastã
lume într-un loc mai bun pentru
generaþia de astãzi ºi pentru cele
ce vor veni.

Capacitatea de a genera idei
utile ºi originale, de a imagina
un viitor mai bun, au alimentat
progresul uman încã de la
începuturi, generând un val
neîntrerupt de realizãri menite sã
ne îmbunãtãþeascã existenþa în
domenii ca protecþia mediului,
siguranþa alimentarã ºi sãnãtatea,
precum ºi un univers mai variat în
domeniul muzicii, cinematografiei
ºi literaturii artistice.
OMPI se dedicã dezvoltãrii unei
culturi universale a creativitãþii, în
care sistemul proprietãþii intelectuale
contribuie într-o mãsurã substanþialã
la susþinerea performanþei economice ºi la facilitarea creãrii bu-

(În AGEPI INFO nr. 2/2002 vom reveni cu informaþii ºi imagini despre celebrarea
Zilei Mondiale a Proprietãþii Intelectuale în Republica Moldova)

Stimaþi colegi!
Vã felicit cordial cu ocazia
ZILEI MONDIALE A PROPRIETÃÞII INTELECTUALE sãrbãtoarea noastrã profesionalã!
Energia, talentul ºi fidelitatea faþã de ideea prosperãrii Agenþiei,
la care munciþi cu toatã dãruirea, îmi întãreºte convingerea
cã vom ieºi victorioºi pe calea ascensiunii ºi progresului.
Vã urez multã sãnãtate, inspiraþie ºi realizãri de prestigiu
în activitatea Dvs. nobilã întru stabilitatea
tânãrului nostru stat Republica Moldova.
Nicolae Taran,
Director General
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PROTECÞIE, STABILITATE, PROGRES

Numirea în funcþie a noului
Director General AGEPI
Î n conformitate cu hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 278
din 11 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 39 din
16.03.2002) cu privire la
numirea în funcþia de Director General al AGEPI a
dlui Nicolae Taran, la 18
martie curent în sala de
conferinþe AGEPI s-a derulat
adunarea reprezentativã a
colectivului, în cadrul cãreia
dl Pantelei Tîltu, Directorul
Cancelariei de Stat, a fãcut
prezentãrile de rigoare,
urându-i succese ºi încadrare plenarã în activitatea AGEPI dlui Nicolae
TTaran.
aran
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Bilanþul activitãþii AGEPI
în anul 2001
Pe 17

ianuarie curent la AGEPI s-a
derulat ºedinþa consacratã totalizãrii
activitãþii desfãºurate de colectivul Agenþiei
în anul trecut, la care a fost prezent ºi dl
Andrei Afanasiev, Directorul General al
Agenþiei de Stat pentru Drepturile de Autor
(ADA). Din raportul prezentat de dl Ion
Daniliuc, Prim-vicedirector general,
conchidem cã cel de-al nouãlea an din
“istoria” oficiului nostru s-a soldat cu
rezultate meritorii la toate capitolele
activitãþii sale de bazã. Astfel, în anul 2001
la AGEPI au parvenit 5139 cereri de
protecþie a obiectelor de proprietate
industrialã. Comparativ cu anul 2000,
numãrul total de cereri s-a majorat cu
15,2%: cu 49,2% - numãrul cererilor
depuse de solicitanþii naþionali ºi cu 6,4%
- numãrul cererilor depuse de solicitanþii
strãini. Solicitanþii naþionali ºi strãini au
depus: 446 cereri de brevet de invenþie,
23 cereri de brevet pentru soiuri de plante,
13 cereri de înregistrare a modelelor de
utilitate; 3986 cereri de înregistrare a
mãrcilor; 671 cereri de înregistrare a
desenelor ºi modelelor industriale.
Numãrul cererilor depuse conform
procedurii naþionale a crescut faþã de anul
2000 cu 375 (27,5%), constituind 1740

cereri, iar numãrul cererilor depuse
conform procedurilor internaþionale a
crescut cu 303 (9,8%) ºi o constituit 3399
cereri.
Un moment deosebit în anul de bilanþ
îl constituie ratificarea Protocolului de
aderare a Republicii Moldova la Acordul
de la Marrakech privind constituirea
Organizaþiei Mondiale a Comerþului
(OMC), semnat la 8 mai 2001. În
conformitate cu funcþiile sale, AGEPI a
elaborat ºi a implementat o serie de mãsuri
privind executarea angajamentelor asumate
de Republica Moldova faþã de OMC,
pregãtind materialele ce vizeazã procesul
de aderare. În acest context, o atenþie
deosebitã a fost acordatã modificãrii ºi
completãrii regulamentelor de aplicare a
legilor în conformitate cu normele stabilite
în Acordurile TRIPS, TLT, PLT, contribuind
astfel la implementarea principiilor unice
de interpretare ºi aplicare a diverselor
reglementãri ale drepturilor de proprietate
industrialã.
În vederea extinderii ºi consolidãrii
relaþiilor de colaborare în domeniu, a fost
perfectat ºi aprobat de cãtre Guvernul
Republicii Moldova setul de materiale
referitoare la 3 acorduri CSI.
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O dovadã convingãtoare a colaborãrii
cu organele specializate, ale cãror sfere
de activitate se intercaleazã cu domeniul
proprietãþii industriale, serveºte participarea
activã a specialiºtilor AGEPI la coordonarea ºi avizarea unor importante proiecte
de acte normative.

activitãþii informaþional-publicitare ºi
expoziþionale, organizarea simpozioanelor,
seminarelor ºi conferinþelor specializate,
prognozarea tendinþelor generale în
domeniul PPI.

În anul de referinþã a continuat
procesul de achiziþionare ºi
dezvoltare a colecþiei de brevete,
care în prezent numãrã peste
15,7 mln. exemplare de documente pe diferite suporturi,
inclusiv documente de brevet 15,6 mln ex., literaturã juridicã,
metodico-normativã ºi de
referinþã -12,6 mii ex.

Activitatea în domeniul contenciosului
în anul 2001 a inclus mãsuri privind
soluþionarea litigiilor în relaþiile legate de
proprietatea industrialã, examinarea
contestaþiilor depuse la AGEPI.
În perioada 1994 - 2001 la AGEPI au
fost înregistrate 371 contracte de transmitere a drepturilor asupra OPI, dintre care
53 - contracte de licenþã ºi 318 - de
cesiune.
Marketingul în procesul managerial al
activitãþii AGEPI s-a materializat printr-o
serie de acþiuni, dintre care cele mai
esenþiale au fost urmãtoarele:
elaborarea ºi implementarea sistemului de cooperare în domeniu cu
cercurile de business, organizaþiile nonguvernamentale, agenþii economici;
elaborarea ºi implementarea bazei
metodice ºi a sistemului de studiu continuu
în domeniul PPI ºi activitãþii inovaþionale
pentru specialiºtii din diferite ramuri ale
economiei naþionale;
informarea autorilor, solicitanþilor,
titularilor ºi utilizatorilor obiectelor de PI din
Republica Moldova prin intensificarea

S-a mãrit esenþial numãrul documentelor pe suport electronic (DVD-ROM, CDROM) colecþionate în baza acordurilor
bilaterale cu oficiile de brevete din 34 þãri
ºi 4 organizaþii internaþionale. La dispoziþia
utilizatorului sunt puse 39 baze de date în
domeniul brevetelor, 3 - în domeniul
mãrcilor, 4 - în domeniul legislaþiei. Prin
aceastã sursã au fost achiziþionate 1056
discuri optice. Colecþia de documente pe
suport electronic a bibliotecii constituie
6556 discuri.
Un loc important în activitatea AGEPI
îl ocupã organizarea ºi prestarea serviciilor
agenþilor economici. Pe parcursul anului
au fost în proces de realizare 65 de
contracte de colaborare pe termen lung
cu întreprinderi, instituþii ºi organizaþii,
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dintre care 20 întreprinderi - din industria
alimentarã, 4 - din industria hârtiei ºi mobilei, 7 - din industria constructoare de
maºini, 5 - din industria uºoarã, 7 - instituþii
ºi centre din domeniul cercetare dezvoltare, 22 - alte întreprinderi ale
business-ului mic ºi mijlociu, gospodãrii
de fermieri. Concomitent, circa 200 de
întreprinderi, instituþii ºi organizaþii solicitã
servicii ce þin de informarea din brevete.

“AGEPI-Mobil” a contribuit la identificarea
potenþialilor solicitanþi ai protecþiei obiectelor
de proprietate industrialã, au fost vizitate
48 întreprinderi din diferite zone ale þãrii ºi
diverse ramuri ale economiei naþionale ºi
acordate servicii ºi consultaþii în domeniu,
seminare specializate pentru fermieri ºi
conducãtorii întreprinderilor mici ºi mijlocii,
pentru colaboratorii ministerelor ºi
departamentelor, pentru specialiºtii unor
întreprinderi (de exemplu, “Flamingo”,
“Tvardiþa”, „Orhei-vit”, „Carmez” º.a.).

În anul de referinþã, Biblioteca AGEPI
a primit statut de Centru biblioteconomic
republican în domeniul proprietãþii
industriale. Colaboratorii reprezentanþelor
AGEPI în teritoriu pe parcursul anului au
stabilit relaþii de colaborare cu agenþii
economici ºi solicitanþii titlurilor de protecþie
asupra obiectelor proprietãþii industriale,
au acordat asistenþã metodologicã centrelor
de informare în domeniul proprietãþii
industriale, create de AGEPI în bibliotecile
publice din teritoriu. Activitatea reprezentanþelor a cuprins 278 de întreprinderi ºi
firme din toate judeþele ºi UTA Gãgãuzia.
Au fost acordate 717 consultaþii referitoare
la redactarea documentelor cereri de
înregistrare a OPI, protecþia drepturilor
asupra OPI, legislaþia ºi actele normative
în domeniu, clasificarea internaþionalã,
evaluarea OPI.
În comun cu organizaþiile administraþiei
publice locale, agenþilor economici ºi
reprezentanþelor AGEPI în teritoriu,

Cu sprijinul logistic ºi material
al AGEPI, în 2001 au fost
organizate 5 expoziþii naþionale
de invenþii, materiale ºi tehnologii noi ºi asiguratã participarea inventatorilor la 5 expoziþii internaþionale. Inventatorii
din þara noastrã au prezentat la
aceste expoziþii ºi saloane 72
invenþii ºi cicluri de invenþii,
16 dintre ele fiind apreciate cu
medalii de aur, 26 cu medalii de
argint ºi 21 cu medalii de bronz,
iar 11 participanþi au fost
destinºi cu premii ale juriului.
AGEPI a participant la expoziþia
interstatalã, consacratã aniversarii a 10-a
de la crearea Comunitãþii Statelor Independente, precum ºi la expoziþiile “Small
business”, “Moldagroteh”, “Farmer”,
desfãºurate la Centrul Internaþional de
Expoziþii “Moldexpo”.
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COOPERARE INTERNAÞIONALÃ

ªedinþa Comisiei comune
a statelor-membre la Acordul pentru
combaterea încãlcãrii drepturilor de PI
În perioada 5-6 martie curent în oraºul Minsk, Republica Belarus, ºi-a desfãºurat lucrãrile cea de-a IV-a ºedinþã a Comisiei
comune de lucru a statelor-membre la Acordul de colaborare
pentru combaterea încãlcãrii drepturilor de PI, la care a participat Prim-vicedirectorul general AGEPI dl Ion Daniliuc.

La reuniunea nominalizatã au participat reprezentanþi ai Armeniei, Republicii
Belarus, Georgiei, Kazahstanului, Republicii
Moldova, Federaþiei Ruse, Tadjikistanului,
Turkmenistanului ºi Ucrainei.
În cadrul ºedinþei au fost puse în
dezbatere rezultatele executãrii Planului de

lucru al Comisiei pentru anii 2000-2001,
alegerea Preºedintelui ºi Vicepreºedintelui
Comisiei, Planul de lucru al Comisiei pentru
anii 2002-2003.
S-au discutat propunerile membrilor
Comisiei referitoare la tehnologiile de
soluþionare a problemelor formulate în
7

regulamentul Comisiei ºi în Planul de lucru
al Comisiei.

cãrilor drepturilor de PI pentru perioada
2002-2003 ºi de a le prezenta Comitetului
Executiv al CSI pânã la 1 septembrie curent.

De asemenea, a fost aprobat Planul de
lucru pentru anii 2002-2003, s-a decis de
a însãrcina organele responsabile ale
guvernelor þãrilor-membre sã elaboreze
recomandãri ºi propuneri referitoare la
colaborarea în scopul combaterii încãl-

A fost elaborat ºi proiectul de concepþie
privind schimbul interstatal de informaþie ºi
crearea bazei de date unice pentru
asigurarea combaterii încãlcãrii drepturilor
de PI.

La propunerea dlui Ion Daniliuc, Prim-vicedirector general AGEPI,
Comisia a decis sã organizeze în Republica Moldova un seminar
comun cu tema: “Armonizarea legislaþiilor þãrilor CSI în domeniul
protecþiei proprietãþii intelectuale în conformitate cu prevederile
Acordului TRIPs”.

Conferinþã consacratã Sistemului
Internaþional de Brevete
Organizaþia Mondialã de Proprietate

þionarea sistemului de protecþie a invenþiilor
gestionate de cãtre oficiile naþionale,
regionale ºi de cãtre PCT, ºi anume:
propuneri în ceea ce priveºte perfecþionarea
infrastructurii, fãcând-o în mãsurã sã
promoveze cu eficienþã procesele de
administrare, de elaborare ºi implementare
a actelor ce ar asigura realizarea dreptul
brevetelor. S-au propus noi cãi de elaborare
ºi de aliniere a punctelor de vedere privind
recunoaºterea reciprocã a documentãrilor
ºi examinãrilor.
Sesiunile plenare s-au axat nemijlocit
ºi pe problemele tensionate dintre sistemul
de brevete, interesul public ºi cel moral în

Intelectualã (OMPI) a organizat în perioada
25–27 martie curent la Geneva, în incinta
Centrului internaþional de conferinþe o
reuniune privind Sistemul Internaþional
de B
Brevete
revete.
Evenimentul respectiv a fost unul dintre
primele acþiuni din cadrul programului
internaþional de elaborare a unui proiect
strategic de dezvoltare a sistemului
internaþional de brevete.
În cadrul reuniunii în cauzã a avut loc
o serie de sesiuni plenare ºi grupuri de
lucru, la care s-au abordat diverse aspecte
ale legislaþiei capabile sã asigure func8

momentul impactului cu noile tehnologii,
pe reorganizarea sistemului în lumina
necesitãþilor utilizatorilor ºi a cerinþelor
înaintate de ei faþã de oficiile de brevete,
utilizãrii la maximum a sistemului în cauzã
de cãtre þãrile în curs de dezvoltare.

cheltuielile de obþinere a brevetelor,
alternativele privind rezolvarea litigiilor,
rolul oficiilor de brevete.
Problemele abordate la conferinþã vor
fi incluse în raportul pregãtit de cãtre
Secretariat pentru Adunarea Generalã
OMPI din septembrie 2002.
La conferinþã au fost invitaþi reprezentanþi ai guvernelor ºi directori de
întreprinderi particulare. Republica
Moldova a fost reprezentatã la conferinþã
de cãtre dl Ion Daniliuc, Prim-vicedirector
general AGEPI.

De asemenea, grupurile de lucru s-au
concentrat asupra politicii în domeniul
brevetelor, cu referire la sãnãtatea publicã,
resursele genetice, cunoºtinþele tradiþionale.
Spre atenþia utilizatorilor menþionãm cã, sau discutat astfel de subiecte ca brevetele
în calitate de instrumente financiare,

Reprezentanþii Bãncii Mondiale sondeazã
dezvoltarea sectorului privat
La 14 februarie curent la AGEPI au

inclusiv de activitatea de promovare a
proprietãþii industriale pe piaþa naþionalã
ºi cea internaþionalã. Un deosebit interes
le-a suscitat oaspeþilor programul de
realizare ºi implementare a invenþiilor, spre
exemplu Business - incubatorul
“ELIRI”.
Reprezentanþii BM au prezentat proiectele de finanþare pentru dezvoltarea
sectorului privat în Republica Moldova,
susþinând cã protecþia proprietãþii industriale are un rol definitoriu în constituirea
business-ului privat.

efectuat o vizitã de documentare reprezentanþii
Bãncii Mondiale în Republica Moldova: dl
Yasuo Izumi, manager pentru dezvoltarea
sectorului privat ºi financiar în regiunile
Europei ºi Asiei Centrale, dna Irina Astrakhan,
lider de program pentru dezvoltarea sectorului
privat în Republica Moldova, ºi dna Lucia
Buzdugan, coordonator de proiecte pentru
dezvoltarea sectorului privat ºi financiar în
Republica Moldova.
Oaspeþii au luat cunoºtinþã de
activitatea ºi funcþiile de bazã ale AGEPI,
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Seminar privind realizarea drepturilor
de proprietate industrialã

În scopul realizãrii Programului de cooperare cu Departamentul
de Comerþ al SUA ºi a Programului pentru Dezvoltarea
Legislaþiei Comerciale (CLDP) în Republica Moldova, la 15
februarie curent, în incinta AGEPI s-a desfãºurat seminarul cu
genericul “Studii de caz în realizarea drepturilor de proprietate
industrialã (cu referire la indicaþii geografice, denumiri de origine
a produselor, mãrci notorii)”.

Seminarul a fost coordonat de dl
Roman CHIRCÃ, reprezentant CLDP în
Republica Moldova, ºi dna Doris LONG,
profesor la John Marshall School of Low,
SUA, fiind destinat specialiºtilor din
domeniul mãrcilor de produse ºi servicii,
reprezentanþilor în proprietate industrialã
care activeazã în republicã, juriºtilor.

Au fost prezentate cazuri virtuale similare
celor existente deja în practica examinatorilor
AGEPI privind înregistrarea mãrcilor,
denumirilor de origine, indicaþiilor geografice. Profesorul Doris LONG a propus
specialiºtilor sã practice noi modalitãþi de
protecþie a mãrcilor de produse ºi servicii,
utilizate cu succes de experþii din SUA.
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a mãrcilor notorii”,, destinate colaboratorilor Curþii Supreme de Justiþie,
Procuraturii Generale, Curþii de Apel,
Departamentului Vamal, Ministerului
Justiþiei, Ministerului Afacerilor Interne,
Judecãtoriei Economice, mandatarilor
autorizaþi.

Reamintim cã specialiºtii CLDP nu sunt
pentru prima oarã când organizeazã astfel
de seminare la AGEPI. În anul 2001 s-au
desfãºurat seminarele “Instrumente
legale de protecþie a proprietãþii
intelectuale” ºi “Protecþia indicaþiilor
geografice, denumirilor de origine ºi

Reprezentanþii TACIS propun
un nou proiect de promovare a PI

La 14 martie curent au efectuat o vizitã
de documentare la AGEPI reprezentanþii
Proiectului TACIS în Republica Moldova dl
John LIPTON, consilier juridic al Proiectului
TACIS, privind implementarea APC, ºi dna
Oxana GUÞU, consilier juridic al Proiectului TACIS, privind implementarea APC în
Republica Moldova.
Dl John LIPTON a venit cu ideea de a
dezvãlui posibilitãþile oferite de acest proiect
ºi de a invita la colaborare Agenþia de Stat
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pentru Protecþia Proprietãþii
Industriale în vederea lansãrii
unui nou proiect de promovare
a protecþiei proprietãþii intelectuale ºi industriale în Republica Moldova.
Reprezentanþii Proiectului
TACIS au propus de a organiza o serie de seminare în
domeniul respectiv, destinate
nemijlocit colaboratorilor Curþii Supreme
de Justiþie, Procuraturii Generale, Curþii de
Apel, Departamentului Vamal, Ministerului
Justiþiei, Ministerului Afacerilor Interne,
Judecãtoriei Economice.
Oaspeþii au luat cunoºtinþã de activitatea ºi funcþiile de bazã ale AGEPI, inclusiv
de activitatea de promovare a proprietãþii
industriale pe piaþa naþionalã ºi internaþionalã.

Acordul moldo-belarus
în domeniul PPI - în faza negocierilor
La invitaþia dlui Valerii Cudaºov, Director General al Centrului Naþional de
Proprietate Intelectualã al Comitetului
pentru ªtiinþã ºi Tehnicã de pe lângã
Guvernul Republicii Belarus, dl Nicolae
Taran, Director General al AGEPI, a
efectuat în perioada 2-6 aprilie curent o

vizitã de lucru la Minsk.
În cadrul vizitei au avut loc negocieri
preliminare ce vizeazã semnarea Acordului
de colaborare în domeniul protecþiei
proprietãþii industriale între Guvernul
Republicii Moldova ºi Guvernul Republicii
Belarus.

Colaborarea moldo-ucraineanã
capãtã noi valenþe
Preºedintele

Republicii Moldova a
semnat la 4 martie 2002 Decretul privind
promulgarea Legii pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova ºi Cabinetul de Miniºtri al
Ucrainei privind colaborarea în domeniul
protecþiei proprietãþii industriale, adoptatã
de Parlamentul RM la 14 februarie 2002.
Conform art. 3 al acestei legi, Agenþiei de

Stat pentru Protecþia Proprietãþii Industriale
îi revine misiunea de a întreprinde mãsurile
necesare în vederea executãrii prevederilor
Acordului menþionat.
Acordul a fost semnat la Chiºinãu la
16 noiembrie 2000 ºi prevede un ºir de
mãsuri menite sã confere noi valenþe
colaborãrii moldo-ucrainene în domeniul
PPI.
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PERSPECTIVA & PRESTANÞA SISTEMULUI
Aranjamentul de la Haga:
obiective, trãsãturi majore, avantaje

Evoluþia Aranjamentului de la Haga:
Actul de la Geneva din 1999
Deºi facilitãþile oferite de Aranjamentul
de la Haga au fost utilizate mai mult de
70 de ani spre satisfacþia deþinãtorilor de
modele ºi desene industriale, numãrul
þãrilor-parte la acest Aranjament continuã
sa fie nesemnificativ limitat din punct de
vedere geografic, deoarece anumite state,
ale cãror legi prevãd examinarea modelelor ºi desenelor industriale privind stadiul
tehnicii, considerã cã Aranjamentul în
cauzã nu rãspunde cerinþelor lor.
Din acest considerent, începând cu
anul 1991, un comitet de experþi preocupaþi
de dezvoltarea sistemului Aranjamentului
de la Haga au iniþiat o serie de ºedinþe. La
2 iulie 1999, la Geneva a avut loc o
conferinþã diplomaticã care a adoptat în
unanimitate un nou Act al Aranjamentului
de la Haga. La 6 iulie 1999, la sfîrºitul
lucrãrilor conferinþei diplomatice, Actul de
la Geneva al Aranjamentului menþionat a
fost semnat de reprezentanþii plenipotenþiari
a 24 de state.
Obiectivele Actului de la Geneva din
1999 sunt:
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pe de o parte, extinderea sistemului de
la Haga prin aderarea la acesta a
noilor membri, în special a celor, a
cãror oficii desfãºoarã examinarea
privind stadiul tehnic al modelelor ºi
desenelor industriale. În acest scop,
Actul de la Geneva a introdus în
sistemul de la Haga un numãr de
elemente noi, prevederi orientate spre
facilitarea aderãrii statelor la acest Act,
precum ar fi posibilitatea de a extinde
perioada de refuz la 12 luni sau fixarea
unei taxe mai mari de desemnare;
pe de altã parte, de a menþine caracterul simplu al Sistemului de la Haga ºi
de a-l face mai atractiv pentru utilizatori.
Totodatã, noul Act va permite de a
stabili o legãturã între sistemul internaþional
de depozitare ºi sistemele regionale,
precum ar fi viitorul sistem de desene ºi
modele al Comunitãþii Europene sau
Sistemul Organizaþiei Mondiale de

Proprietate Intelectualã (deoarece permite
unor anumite organizaþii interguvernamentale de a deveni parte la Act).
Acest nou Act al Aranjamentului de la
Haga va intra în vigoare la 3 luni dupã
depunerea de cãtre 6 state a instrumentelor
de ratificare sau aderare (conform art.28
al Tratatului), cu condiþia cã cel puþin 3
dintre acestea au un nivel satisfãcãtor de
activitate în domeniul modelelor ºi

desenelor industriale. Scopul acestei
prevederi este de a asigura faptul cã
procedura de înregistrare internaþionalã,
conform Actului din 1999, va fi utilizatã
din momentul intrãrii sale în vigoare.
Conform prevederilor Actului 1934 ºi
Actului 1960, inovaþiile majore introduse
de Actul de la Geneva 1999 cu privire la
sistemul curent constituie subiectul unei
publicaþii OMPI (nr. 453(E)).

Modificãri în taxele de înregistrare
internaþionalã a desenelor ºi modelelor
industriale
Luând în consideraþie publicarea pe CD-ROM a cererilor pentru
înregistrarea internaþionalã a desenelor ºi modelelor industriale
prin procedura Aranjamentului de la Haga, de la 1 ianuarie 2002
se aplicã o nouã metodã de calcul a taxelor de publicare
internaþionalã.
Esenþa acestei metode constã în
perceperea unei taxe mici pentru o
reproducere (graficã sau fotografie) ºi a unei
taxe mari pentru o paginã adiþionalã la
prima paginã. Taxa mare pentru o reproducere determinã solicitantul sã limiteze
numãrul de reproduceri ale obiectului depus pentru protecþie. Totodatã, taxa mare
pentru paginile adiþionale este determinatã
de faptul cã solicitanþii practicã prezentarea
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figurilor pe pagini separate. Aceste douã
momente ar trebui sã determine solicitanþii
sã comprime reproducerile la maximum.
Micºorarea taxelor va avea efect asupra
majoritãþii depozitelor simple (aproximativ
85%), fãrã a cauza o creºtere semnificativã
pentru depozitele multiple. Totodatã, se
micºoreazã ºi raportul dintre taxele pentru
publicare în alb-negru ºi color de la 1:8
la 1:6,25.

Pentru comparaþie:
Taxele anterioare

Taxele actuale

33 franci - publicarea în alb-negru pentru

12 franci pentru o reproducere în

un set din patru pătrate standarde*

alb-negru

264 franci - publicarea color pentru un set

75 franci

din patru pătrate standarde*

color

-----------------------------------------

150 franci pentru o pagină adi-

pentru o reproducere

ţională la prima pagină

* pãtratul standard este de 4´4 cm

Implementarea noii metode de calcul
a taxelor de publicare va micºora
cheltuielile pentru înregistrarea internaþionalã a desenelor ºi modelelor industriale
prin procedura Aranjamentului de la
Haga.
O informaþie mai detaliatã la aceastã
temã poate fi gãsitã pe adresa electronicã
http://www.wipo.int/hague/en/index.html

Trebuie de menþionat cã o datã cu
micºorarea taxelor se aplicã absolut un alt
principiu de calcul al taxei de publicare:
se renunþã la metoda de calcul dupã
pãtratele ocupate, iar taxa de publicare se
calculeazã dupã numãrul de reproduceri.
Se admit pânã la 25 de reproduceri
pe o paginã, fiecare reproducere având
un chenar de 5 mm împrejur.

Simion Leviþchi
ºef Secþie DMI

Scurtã retrospectivã
asupra descoperirilor ºi invenþiilor secolului XX
(Continuare, începutul în AGEPI Info nr. 1-2, 2001)

1963
- Lansarea pe orbitã a satelitului “Telstar 2“
1964
- Lansarea cosmonavei “Mariner IV” - în direcþia planetei Marte
- Inaugurarea tunelului rutier pe sub Saint-Bernard
15
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Baza de date Hague Express
Aducem la cunoºtinþa persoanelor
interesate cã prin intermediul site-ului
Bibliotecii digitale de proprietate intelectualã OMPI se pot efectua documentãri
în domeniul modelelor industriale în baza
de date (BD) Hague Express. Adresa
acesteia este: http://ipdl.wipo.int/en/
search/search.shtml.
BD Hague Express poate fi accesatã
atât de persoane anonime, prin introducerea cuvântului guest (oaspete), cât ºi
de persoane autentificate, prin înregistrarea personalã în scopul determinãrii
cercului de utilizatori.
Baza de date Hague Express oferã
datele bibliografice pentru toate modelele
industriale pe care le conþine, iar la cele
depuse conform Actului de la Haga din anul
1960 sunt accesibile reproducerile modelelor industriale ale depozitului inter-

naþional introduse în Registrul internaþional
al modelelor industriale, ºi publicate în
Buletinul Internaþional de Desene ºi Modele
cu începere de la nr. 1, anul 1999.
Informaþiile oferite de BD Hague Express sunt
actualizate pânã la data de 2001.12.31.
La elaborarea BD s-a fãcut totul ca sã
se asigure reflectarea corectã a informaþiei
din Registrul internaþional al modelelor
industriale. Însã unica publicaþie oficialã
rãmâne a fi Buletinul, iar unica confirmare
oficialã a Biroului Internaþional despre
conþinutul Registrului internaþional referitor
la o înregistrare internaþionalã concretã
rãmâne a fi confirmarea-extras din Registru,
prezentatã la cererea Biroului internaþional.
Cu ajutorul BD Hague Express se pot
realiza atât documentãri structurate (Hague
Structured Search Page), cât ºi documentãri
simple (Simple Search Page).

Scurtã retrospectivã
asupra descoperirilor ºi invenþiilor secolului XX
1970
- Avionul supersonic cu decolare/aterizare verticalã (Anglia)
1971
- Prima linie video-telefonicã europeanã - Germania

→
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Modificãri ale procedurii PCT
Noile schimbãri de procedurã PCT se referã la modificarea art. 22 PCT
ºi a regulii 90 bis a Regulamentului de aplicare a PCT, conþinând decizia
privind intrarea lor în vigoare ºi câteva dispoziþii tranzitorii.
Modificarea art. 22 PCT se referã la prelungirea termenului
de deschidere a fazei naþionale: de la 20 la 30 de luni.
Modificarea regulii 90 bis a Regulamentului de aplicare a PCT
se referã la prelungirea termenului de efectuare a procedurilor legate
de retragerea cererii, a desemnãrilor ºi a prioritãþii invocate pânã
la expirarea a 30 de luni de la data prioritãþii.

Aceste modificãri au intrat în vigoare

cauzã cât mai repede posibil.
Agenþia de Stat pentru Protecþia
Proprietãþii Industriale a Republicii
Moldova a þinut cont de notificarea PCT
respectivã ºi a luat mãsurile necesare.
Modificarea privind termenul de deschidere
a fazei naþionale în conformitate cu art.
22 PCT a fost introdusã în Regulamentul
de aplicare a Legii nr. 461/1995 privind
brevetele de invenþie.

din 1 aprilie 2002.
Dispoziþiile tranzitorii preconizeazã cã
în situaþia când modificãrile în cauzã nu
sunt compatibile cu legislaþia naþionalã a
unora dintre oficiile desemnate, ele urmau
sã informeze despre aceasta Biroul
Internaþional pânã în 31 ianuarie 2002,
urmând ca legislaþia acestor þãri sã fie
adusã în conformitate cu modificãrile în

Scurtã retrospectivã
asupra descoperirilor ºi invenþiilor secolului XX
1972
- Lansarea sondei spaþiale “Pioneer 10” - care a depãºit limitele sistemului nostru solar
- Prototipul trenului feroviar de mare vitezã cu turbinã de gaze
- Construirea primului elicopter românesc
- Inaugurarea hidrocentralei de la Porþile de Fier
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Modificare a normelor privind identificarea
datelor bibliografice ale OPI
În

contextul alinierii la cerinþele
directivelor OMPI privind respectarea
standardelor ºi aplicarea normelor în
vigoare, la AGEPI se modificã ºi se
completeazã normele privind codurile INID
pentru identificarea datelor bibliografice
referitoare la OPI, aprobate prin Ordinul
Directorului General AGEPI.
În scopul implementãrii normei OMPI
ST.60, în compartimentul 3 „Codurile INID
pentru identificarea datelor bibliografice
referitoare la mãrci” al ordinului vizat se
introduc codurile:
(550)* - Indicarea faptului cã semnul
este marcã a statului
(580) – Data înscrierii oricãrui tip de
tranzacþie privind cererile de înregistrare

sau înregistrãrile (schimbare de titular,
modificare de nume sau adresã,
renunþare, cesiune a protecþiei, expirarea protecþiei)
(641) – Numãrul ºi data depunerii cererii
anterioare la care prezentul domeniu
este divizionar
Codul (646) – (numãrul ºi data altor
înregistrãri înrudite juridic) se exclude.
Modificãrile respective se pun în
aplicare de la data de 19 februarie 2002,
iar în Regulamentul de aplicare a Legii nr.
588/1995 privind mãrcile ºi denumirile de
origine ale produselor (partea referitoare
la mãrci) se vor opera modificãrile ºi
completãrile respective.

Efectuarea documentãrilor în BD de brevete
Veºnica contradicþie între creºterea intensã a volumului de informaþie ºi posibilitãþile tehnice perimate de diseminare, popularizare
ºi însuºire a ei devine odatã cu scurgerea timpului tot mai acutã.
În prezent se pare cã se întrevede o soluþie ºi pentru ea.

La finele secolului XX a fost creatã, în
baza tehnologiilor informaþionale moderne,
reþeaua mondialã de comunicaþii Internet.
Anume ea ºi oferã o ºansã realã de
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soluþionare a contradicþiei despre care am
vorbit.
Chiar din momentul naºterii sale ca
mijloc de comunicare între subiecþii aflaþi

la mare distanþã unul de altul, ca mijloc
de furnizare ºi cãutare a informaþiei din
cele mai diverse sfere de activitate, Internetul a generat discuþii aprinse vizavi de
avantajele ºi neajunsurile sale, de
posibilitãþile ºi perspectivele pe care le
deschide. Fãrã a intra în aceste discuþii,
þinem sã afirmãm cã în domeniul informãrii
tehnico-ºtiinþifice ºi de brevete Internet-ul
îºi fortificã poziþiile în întreaga lume, oferind
posibilitãþi tot mai mari.
În procesul documentãrilor, Internet-ul
- ca sistem de transmitere ºi acces la
informaþie - are o importanþã deosebitã
pentru þãrile care dispun de resurse
informaþionale limitate. ªi Republica
Moldova, care ºi-a început activitatea de
creare a sistemului informaþional de brevete
abia acum 10 ani, întâmpinã anumite
dificultãþi în asigurarea cu informaþia
necesarã atât a specialiºtilor din domeniul
examinãrii invenþiilor, cât ºi a celorlalþi
utilizatori de informaþie de brevete. Fondul
retrospectiv de brevete, colecþia naþionalã
de brevete, documentaþia de brevet tipãritã
sau în alte forme, achiziþionatã din diverse
þãri ºi oficii, nu satisface pe deplin exigenþele
crescânde ale utilizatorilor.
Multe dintre problemele legate de
asigurarea informaþionalã a sistemului de
protecþie a proprietãþii industriale pot fi
soluþionate folosind colecþiile de documente
de brevet, la care multe oficii de brevete
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din lume acordã acces liber prin intermediul
Internet-ului.
Specialiºtii Secþiei Strategii informaþionale ºi Internet a AGEPI au pregãtit
pentru tipar un interesant studiu – îndrumar
pentru examinatori privind documentarea
în bazele de date de brevete din Internet.
Acest tip de documentare deschide noi
perspective odatã cu crearea de cãtre
OMPI a unei biblioteci digitale de
proprietate intelectualã (IPDL).
Biblioteca digitalã a OMPI oferã largi
posibilitãþi de documentare în bazele de date
(BD) ale diverselor oficii de brevete. Conform
Programului ºi proiectelor OMPI, crearea
IPDL prevede disponibilizarea BD care
conþin informaþii referitoare la brevete, modele de utilitate, modele industriale ºi mãrci,
informaþie tehnico-ºtiinþificã ºi de drept, cu
acces la documentele retrospective, inclusiv
la textele complete ale brevetelor.
Republica Moldova, care a aderat la
proiectul OMPI de creare a IPDL, asigurã
în prezent accesul la baza naþionalã de
brevete gestionate de cãtre Agenþia de Stat
pentru Protecþia Proprietãþii Industriale, la
documentele de brevet din 1993 (de la
înfiinþarea Agenþiei) pânã în prezent – prin
site-ul sãu (http://www.agepi.md).
Îndrumarul ce va apãrea la tipografia
AGEPI va putea fi folosit de toþi specialiºtii
în domeniul protecþiei proprietãþii
industriale, de orice persoanã care doreºte

sã consulte documente de brevete în BD
din site-urile AGEPI, Oficiului European
de Brevete (OEB), Oficiului de brevete al
Germaniei, Oficiului de brevete al Japoniei,
Oficiului de brevete al SUA ºi al OMPI.
Fiecare compartiment descrie documentaþia de care dispune site-ul corespunzãtor ºi cum poate fi ea folositã în
scopul documentãrilor, ce intervale
temporale cuprinde, posibilitãþile ºi
particularitãþile documentãrilor în baza de
date respectivã.

Compararea posibilitãþilor de care
dispune fiecare dintre aceste BD îi va permite utilizatorului sã aleagã atât BD cea
mai potrivitã, cât ºi metodica efectuãrii
documentãrii, în funcþie de scopurile ºi
sarcinile puse, pentru a obþine cele mai
bune rezultate.
Galina Clazacev,
specialist principal,
Secþia Strategii informaþionale
ºi Internet

La AGEPI a fost depusã
a 3000-a cerere de brevet!
Sistemul naþional de protecþie a proprietãþii industriale a intrat
în al 10-lea an de funcþionare. Multe din activitãþile desfãºurate
pe parcursul perioadei ce s-a scurs au devenit deja tradiþionale
ºi indispensabile procesului de consolidare a sferei date. Este
semnificativ faptul cã procesul inovativ din Republica Moldova
este în continuã ascensiune. La AGEPI a fost depusã a 3000-a
cerere de brevet de invenþie. Evenimentul a avut loc la 21 martie
curent solicitantul fiind Universitatea Tehnicã a Moldovei.

În anul de bilanþ, unul din indicii de

Numãrul cererilor de brevet de invenþie,
depuse de solicitanþii naþionali ºi strãini, a
constituit 446 sau cu 200 (81,3%) mai
multe decât în anul 2000.
Raportul dintre numãrul cererilor depuse
de persoane fizice ºi de persoane juridice

referinþã ai activitãþii inovatoare din þarã numãrul cererilor de brevet de invenþie - a
atins cel mai înalt nivel din ultimii 7 ani ºi
a constituit 437 cereri, cu 197 (82%) mai
multe decât în anul 2000.
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este de 56,6% la 43,4% (în 2000 - 53,7%
la 46,3%).

1004 bonuri pentru 327 de inventatori. În
baza acestor bonuri au fost depuse 257
cereri de brevet de invenþie ºi 21 cereri de
brevet pentru soiuri de plante.

În anul 2001 inventatorii din Republica
Moldova au beneficiat de bonuri de
facilitate oferite de cãtre AGEPI, care leau dat dreptul sã depunã gratuit trei cereri
de brevet. În acest scop, au fost repartizate

Dintre instituþiile de învãþãmânt superior cele mai active în domeniul brevetãrii
invenþiilor au fost:

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Tehnicã din Moldova
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
“N. Testemiþanu”

- 34 cereri;
- 25 cereri;
- 18 cereri.

Din cadrul Academiei de ªtiinþe menþionãm urmãtoarele institute:
Institutul de Geneticã
Institutul de Microbiologie
Institutul de Fizicã Aplicatã
Institutul de Chimie

- 14 cereri;
- 11 cereri;
- 9 cereri;
- 7 cereri.

Cele mai productive, din punct de vedere inovativ, instituþii de cercetare-dezvoltare
din cadrul ministerelor au fost:
Institutul de Cercetãri pentru Protecþia Plantelor
Institutul Naþional al Viei ºi Vinului
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice pentru Mecanizarea
ºi Electrificarea Complexului Agroindustrial “MECAGRO”
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul
Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Cele mai multe cereri de brevet s-au
referit la secþiunile: A (Necesitãþi curente
ale vieþii); B (Tehnici industriale diverse.

- 4 cereri;
- 4 cereri;
- 3 cereri;
- 3 cereri.

Transport); C (Chimie ºi metalurgie); F
(Mecanicã. Iluminat. Încãlzire).
În anul 2001 au fost recepþionate ºi au
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trecut faza naþionalã de examinare,
conform procedurii PCT, 8 cereri internaþionale de brevet.
În conformitate cu prevederile Convenþiei privind Brevetul Eurasiatic (CBEA)
au fost depuse 1275 cereri de brevet
eurasiatic (în 2000 - 1259), inclusiv 1103
cereri PCT. În anul de bilanþ au fost
eliberate 287 (în 2000 - 320) brevete
eurasiatice valabile pe teritoriul Republicii
Moldova.

Din totalul brevetelor, eliberate în anul
de bilanþ, 182 (80,5%) au fost remise pe
rãspunderea solicitanþilor (în 2000 - 183),
iar cu efectuarea examinãrii în fond - 44
(19,5%) (în 2000 - 51). Titularilor naþionali
le-au fost eliberate 195 (86%) brevete, iar
celor strãini - 31 (14%).
În anul de bilanþ au fost depuse 23 de
cereri de brevet pentru soiuri de plante
(aproape de 2 ori mai multe decât în anul
2000), majoritatea absolutã provenind de
la solicitanþii naþionali.

Scurtã retrospectivã
asupra descoperirilor ºi invenþiilor secolului XX
1979
- Inaugurarea celui mai lung tunel feroviar din lume - 22,2 km
(Japonia)
1980
- Prima reþea telefonicã cu fibre optice - 80. 000 de comunicãri
simultane - SUA
- Instalarea celui mai mare radiotelescop din lume în New Mexico SUA
- Darea în folosinþã a celui mai lung tunel rutier din lume - 16,3 km Gothard
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ÎN VIZOR: REALIZAREA DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INDUSTRIALÃ

Folosirea ilicitã a unei mãrci
înregistrate se pedepseºte conform legii
Asigurarea drepturilor asupra mãrcii
comerciale - unul dintre cele mai rãspândite obiecte de proprietate industrialã
- reprezintã un mecanism important de
realizare a legislaþiei privind protecþia
proprietãþii industriale, fãrã de care este
imposibilã crearea relaþiilor economiei de
piaþã moderne.
Ca proprietar al unui obiect de proprietate
industrialã, titularul mãrcii se implicã în
raporturile existente în societate ºi, evident,
aceste raporturi pot condiþiona apariþia unor
cazuri imposibil de soluþionat fãrã participarea
instituþiilor statale respective.
Potrivit art. 6 din Legea nr. 588/1995
privind mãrcile ºi denumirile de origine a
produselor, titularul unei mãrci în termen
de valabilitate are dreptul exclusiv de a
dispune cum doreºte de marcã pe teritoriul
Republicii Moldova ºi de a interzice altor
persoane sã foloseascã, fãrã consimþãmântul sãu, în operaþiunile comerciale
semne identice ori similare pentru produse
sau servicii identice sau similare celor
pentru care a fost înregistratã marca sa.
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Folosirea ilicitã a unei mãrci sau a
semnelor similare pentru marcarea
produselor sau serviciilor, pentru care s-a
obþinut protecþie, poate crea situaþii de
concurenþã neloialã, deoarece se vor atinge interesele ºi reputaþia titularului respectiv.
În asemenea cazuri titularul poate solicita instanþelor corespunzãtoare atragerea
la rãspundere civilã, administrativã sau
penalã a persoanelor care au atentat la
drepturile sale.
În ultimul timp sunt frecvente cazuri în
care partea lezatã în drepturi apeleazã în
instanþele judecãtoreºti pentru a interzice
folosirea neautorizatã a mãrcilor ºi pentru
repararea pagubelor cauzate.
Un asemenea caz a fost examinat
recent în Judecãtoria Economicã de
circumscripþie din mun. Chiºinãu. Compania elveþianã “NESTLE
“NESTLE” a solicitat
instanþei interzicerea folosirii de cãtre
Întreprinderea mixtã moldo-turcã “NEFIS”
a elementelor ce se conþin în marca
“NESTLE”, protejatã pe teritoriul Republicii
Moldova.

În baza dovezilor prezentate,
instanþa de judecatã a constatat cã
Întreprinderea mixtã “NEFIS” este
deþinãtorul mãrcii verbale “NEFIS”,,

crea obstacole comerciale pentru compania “NESTLE”, blocând producþia
acesteia.
Folosirea ilegalã a unei mãrci cu
elemente asemãnãtoare elementelor
figurative din marca “NESTLE” a fost
calificatã ca un act de concurenþã neloialã
ºi, conform art. 10 bis al Convenþiei de la
Paris, art. 8 din Legea Republicii Moldova
“Cu privire la protecþia concurenþei” ºi art.
6(1) din Legea privind mãrcile ºi denumirile
de origine a produselor, a fost interzisã
Întreprinderii Mixte “NEFIS” folosirea pe
teritoriul Republicii Moldova a mãrcii
“NEFIS” cu elementele asemãnãtoare
mãrcii “NESTLE”..

înregistratã la AGEPI, pentru produsele
din clasa 30 (produse de cofetãrie, cafea,
cacao, ceai etc.). Compania elveþianã
“NESTLE” dispune de înregistrarea
internaþionalã a mãrcii combinate (verbalã
ºi figurativã) “NESTLE” pentru produsele
din clasa 30.
Pe parcursul anilor 2000-2001 Î.M.
“NEFIS” a utilizat pe ambalajul unor
produse proprii marca “NEFIS” cu
elemente figurative identice mãrcii
“NESTLE”, ceea ce a fost considerat cã
ar induce consumatorii în eroare ºi ar putea

Ion Radu,
ºef Secþie Contencios

Scurtã retrospectivã
asupra descoperirilor ºi invenþiilor secolului XX
1981
- Lansarea navetei spaþiale americane “Columbia” - de la Cape
Canaveral
1982
- Realizarea sistemului integral de dirijare, la nivel mondial, a
navigaþiei marine ºi aeriene “Omega”
- Recunoaºterea tehnicii rezonanþei magnetice nucleare - RMN
(Boston - SUA)
- Lansarea primului avion românesc de pasageri - ROMBAC 1-11
(în colaborare cu Anglia)
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INFOTRASEE

“Fabricat în Moldova” - o expoziþie
revelatoare de produse moldoveneºti
În perioada 13-16 februarie curent
Camera de Comerþ ºi Industrie a Republicii
Moldova în colaborare cu Asociaþia
Naþionalã a Producãtorilor a organizat în
incinta Palatului Naþional din Chiºinãu
expoziþia cu genericul “Fabricat în
Moldova”, ce s-a desfãºurat sub patronajul Prim-Ministrului Republicii Moldova,
dlui Vasile Tarlev.
La expoziþie au participat peste 65 de
întreprinderi producãtoare din Moldova din
toate domeniile industriei uºoare ºi celei
alimentare: S.A. “Topaz”, S.A. “Sigma”,
CSP “TIS”, S.A. “Electromaºina”, “ELIRI”
S.A. Industria uºoarã a fost reprezentatã
de fabrica de confecþii “Ionel”, S.A. “Piele”,
S.A. “Steaua”, S.A. “Tirotex” etc., iar
industria alimentarã - de cãtre fabrica

“Bucuria”, S.A. “Franzeluþa”, S.A. “Carmez”, “Vitanta Intravest”, S.A. “Aroma”,
S.A. “Orhei-Vit”, S.A. “Incomlac” etc.
Specialiºtii AGEPI, prezenþi la Expoziþie,
au acordat participanþilor consultanþã
calificatã cu privire la modalitãþile de
protecþie în þarã ºi peste hotare a produselor
ce includ obiecte de proprietate industrialã,
aspectele legislaþiei privind concurenþa
loialã, mãsurile la frontierã, valoarea
drepturilor de proprietate industrialã.
În cadrul Expoziþiei “Fabricat în
Moldova” s-a derulat o “masã rotundã”,
fiind puse în discuþie probleme ce vizeazã
dezvoltarea comerþului, competitivitatea
produselor naþionale, business-ul mic etc.,
la care a luat parte ºi dl Ion Daniliuc, Primvicedirector general AGEPI.

“Moldova invitã la colaborare”
Reprezentanþii a 16 camere de comerþ
ºi industrie din statele-membre ale
Cooperãrii Economice la Marea Neagrã
(CEMN) (România, Rusia, Ucraina,
Republica Moldova) au participat la “masa
rotundã” cu genericul “Moldova invitã
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la colaborare”, organizatã la 19-20
februarie curent de cãtre Camera de
Comerþ ºi Industrie (CCI) a Republicii
Moldova.
La ºedinþã au participat peste 30 de
personalitãþi politice din republicã, precum

ºi reprezentanþii a 45 de societãþi strãine
din domeniile silviculturii, agriculturii,
construcþiilor, transporturilor, comunicaþiilor
etc., precum ºi peste 60 de oameni de
afaceri strãini ºi 130 de la noi. Printre
participanþi s-a aflat ºi dl Ion Daniliuc,
Prim-vicedirector general al AGEPI.
Preºedintele CCI a Republicii Moldova,
dl Gheorghe Cucu, a menþionat cã scopul
primordial al acestei întruniri a fost
valorificarea potenþialului colaborãrii

economice dintre statele-membre ale
Cooperãrii Economice la Marea Neagrã,
identificarea oportunitãþii de afaceri,
posibilitãþilor de colaborare între oamenii
de afaceri din cadrul CEMN.
Prezent la conferinþã, Premierul Vasile
Tarlev a specificat importanþa acesteia în
cadrul procesului de tranziþie a Republicii
Moldova la economia de piaþã ºi de
integrare în economia europeanã ºi cea
mondialã.

Aspecte generale ale brevetãrii invenþiilor
în Republica Moldova
a organizat la 27 februarie
2002 seminarul cu genericul
“Aspecte generale ale
brevetãrii invenþiilor în
Republica Moldova”..
La seminar au participat
reprezentanþi ai diverselor
centre de proiectãri ºi construcþii din republicã, ai
instituþiilor de cercetãri ºtiinþifice în domeniul construcþiilor,
ai firmelor de arhitecturã ºi proiectãri. Au
fost prezenþi ºi reprezentanþii Ministerului
Ecologiei, Construcþiei ºi Dezvoltãrii
Teritoriului.

În scopul familiarizãrii inventatorilor ºi
specialiºtilor din ramura construcþiilor cu
procedura de obþinere a protecþiei
invenþiilor în Republica Moldova, AGEPI
26

PROMOVARE, SERVICII, INSTRUIRE
Institutul de Proprietate Intelectualã

AGEPI s-a inclus în acþiunile Sãptãmânii
ºtiinþei ºi tehnicii pentru copii ºi adolescenþi

În scopul promovãrii creativitãþii ºi
activitãþii inovative în rândul elevilor ºi
tinerilor cu spirit inventiv, Centrul de creaþie
tehnico-ºtiinþificã a elevilor din Moldova,
în conlucrare cu Ministerul Învãþãmântului,
Academia de ªtiinþe, Academia micã pentru
copiii dotaþi “VIITORUL” ºi Asociaþia SocioCulturalã “Creativitate-Integrare” din
Republica Moldova, a organizat în
perioada 11-15 martie curent Sãptãmâna
internaþionalã a ºtiinþei ºi tehnicii pentru
copii ºi adolescenþi.
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Pe parcursul acestei
sãptãmâni elevii au avut
posibilitatea de a participa
la mai multe seminare,
conferinþe ºi diverse acþiuni
consacrate tematicii anunþate. La 12 martie în cadrul
Academiei de ªtiinþe a fost
organizatã Conferinþa tehnico-ºtiinþificã “Renovarea
gândirii umane prin intermediul realizãrii ºtiinþei ºi tehnicii contemporane”, la 14 martie s-a desfãºurat
Conferinþa de susþinere a proiectelor
tehnice inovative.
Institutul de Proprietate Intelectualã (IPI)
din cadrul AGEPI s-a inclus cu plenitudine
în aceastã manifestare legatã de creativitate ºi inovaþie. La 13 martie IPI i-a avut
ca invitaþi pe aceºti tineri dotaþi. Colaboratorii AGEPI au susþinut un seminar de
iniþiere în domeniul proprietãþii industriale,
la care tinerii au audiat comunicãri privind

activitatea AGEPI ºi IPI, aspecte ale
examinãrii cererilor de protecþie juridicã a
invenþiilor, valoarea drepturilor de
proprietate industrialã în contextul
exploatãrii comerciale a proiectelor
inovative, relatate de cãtre dnii Ion
Daniliuc, Prim-Vicedirector general AGEPI,
Veaceslav Crecetov, ºef Direcþie examinare
a cererilor de protecþie a obiectelor de
proprietate industrialã, Andrei Moisei, ºef
Secþie legislaþie, Vitalie Rusanovschi,

Directorul IPI.
Bineînþeles, din program nu au lipsit
nici discuþiile, momentele de relaxare ºi
comunicare.

O astfel de manifestare reprezintã o modalitate oportunã
privind stimularea potenþialului intelectual al tinerilor
inventatori ºi inovatori.

Nicolae Paustian, cel mai tânãr
inventator din Moldova
“Þara, care nu contribuie la dezvoltarea creaþiei tinerilor tehnicieniinventatori, n-are viitor…”
(A. Karnauhov)

La

numai 16 ani, chiºinãuianul
Nicolae Paustian este considerat cel mai
tânãr inventator din Republica Moldova.
Cu acest calificativ a fost apreciat la
Expoziþia Internaþionalã Specializatã
“INFOINVENT 2001” care a avut loc anul
trecut, în incinta C.I.E. “MOLDEXPO”.
Pentru aceastã prestigioasã manifestare
expoziþionalã Nicolae s-a pregãtit timp de
douã luni ºi jumãtate ºi a expus juriului
cele patru invenþii înscrise în palmaresul
sãu: indicatoare pentru verificarea
dispozitivelor, baterie galvanicã de
capacitate, baterie de energie solarã cu

semiconductori ºi un ciclu de modele de
utilitate din domeniul construcþiei de
aparate. “Invenþiile mele sunt un
amestec de materiale vechi. În odaia
mea poþi gãsi diferite ºuruburi, baterii
ºi tot felul de materiale uzate necesare pentru o eventualã inovaþie.
Aceasta din urmã trebuie sã fie
caracterizatã prin maxim de funcþionalitate ºi minim de cheltuieli”,
declarã Nicolae cu simplitate, dar ºi cu
modestie.
În prezent tânãrul inventator se
pregãteºte pentru o nouã expoziþie care va
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avea loc în luna martie curent. Atunci va
prezenta o altã creaþie tehnicã. E vorba de
o nouã baterie solarã. Existã un ºir de argumente în favoarea resuscitãrii interesului
pentru energetica solarã, ea putând sã
aducã avantaje certe pentru economia þãrii
noastre, precum: reabilitarea activitãþii
economice a unor întreprinderi industriale,
creºterea atractivitãþii unor întreprinderi
pentru investitorii strãini ºi altele.

pentru a lua premiul mare. “Dar îmi
dau bine seama cã acest vis are
cam puþine ºanse de realizare.
Pentru a participa la o expoziþie
internaþionalã, este nevoie de
bani”, constatã cu regret Nicolae.
Statul nostru, însã, demonstreazã, de
mai mult timp, indiferenþã faþã de
inventatorii autohtoni, aceºtia fiind nevoiþi
sã caute susþinere în altã parte.

Visul acestei tinere personalitãþi este de
a ajunge cu invenþiile sale pânã la Bruxelles

Eugenia Buzu
“Tineretul Moldovei”

Scurtã retrospectivã
asupra descoperirilor ºi invenþiilor secolului XX
1983
- Construirea primului tren pe pernã magneticã (Japonia)
- Prima uzinã fãrã muncitori, echipatã cu 18 sisteme de roboþi
(Japonia)
1984
- Primul termometru cu microunde - Anglia
1985
- Comenzi verbale ce acþioneazã roboþi industriali (Anglia)
- Cel mai performant microscop electronic din lume cu care s-au
obþinut primele fotografii ale unui atom (Japonia)
- Construirea de calculatoare cu circuite logice, capabile sã execute
3 miliarde de operaþii pe secunde (Japonia)
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DivertisMENT
Mãrci celebre

Deºi Cincinnati era o piaþã stabilã,

În 1837, nici William Procter, nici James
Gamble nu au intenþionat sã se stabileascã
în Cincinnati. Deºi la începutul secolului
XIX oraºul era un centru comercial ºi industrial aglomerat, William, emigrat din
Anglia ºi James, venind din Irlanda, se
îndreptau tot mai mult spre vest.
Dar, în ciuda intenþiilor lor, ambii
bãrbaþi ºi-au încheiat cãlãtoriile atunci
când au ajuns la Queen City of the West
— William pentru a o îngriji pe soþia sa
suferindã Martha, care în curând a ºi
murit, iar James pentru a-ºi îngriji propria
sãnãtate. În scurt timp William Procter a
început sã producã lumânãri. James
Gamble ºi-a fãcut ucenicia la un producãtor de sãpun. Cei doi nu s-ar fi întâlnit
poate niciodatã, daca nu se cãsãtoreau
cu douã surori, Olivia ºi Elizabeth Norris,
al cãror tatã i-a convins pe noii sãi gineri
sã devinã parteneri de afaceri. Astfel, în
1837, ca urmare a sugestiei lui Alexander
Norris, se nãºtea o nouã întreprindere
curajoasã: Procter & Gamble. La 12
aprilie 1837, William Procter ºi James
Gamble au început sã producã ºi sã

naþiunea era atinsã de panica financiarã.
Sute de bãnci din toatã þara s-au închis.
Exista o îngrijorare generalã privind
falimentul Statelor Unite. Totuºi, Procter ºi
Gamble au înfiinþat noua lor întreprindere,
fiind preocupaþi mai mult de cum sã
concureze cu ceilalþi 14 producãtori de
sãpun ºi lumânãri din oraºul lor, decât de
panica financiarã care le zguduia þara.
Calmul lor în mijlocul acestei furtuni
economice a reflectat viziunea lor asupra
abordãrii afacerii - o abordare care a
devenit emblematicã pentru compania
Procter & Gamble. În anii 1850, de
exemplu, în pofida zvonurilor unui rãzboi
civil iminent în Statele Unite, ei au construit
o nouã fabricã care sã le susþinã avântul
afacerii. Mai târziu, ei au iniþiat unul din
primele programe de parteneriat ºi s-au
situat între primele industrii americane care
au investit în laboratoare de cercetare.
Pânã în 1890, parteneriatul dintre Procter
ºi Gamble s-a concretizat într-o corporaþie
multi-milionarã în dolari. ªi totuºi, P&G
þintea spre viitor.
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comercializeze sãpun ºi lumânãri. La 22
august au formalizat relaþia de afaceri, cu
un capital de $3596,47.
În 1992 P&G a primit Medalia de Aur
a Centrului Internaþional al Mediului pentru
realizãri în domeniul mediului.
1993 vânzãrile companiei au
depãºit $30 miliarde. Pentru prima
oarã în istoria Companiei, peste 50%
din vânzãri au fost realizate în afara
SUA.
Compania a lansat un program
important menit sã îmbunãtãþeascã eficienþa
organizatoricã ºi sã asigure competitivitatea
Companiei pe piaþa mondialã. A fost cea
mai largã abordare de acest fel din istoria
companiei. Ca rezultat, P&G a putut sã
aplice cele mai bune idei de comercializare
mai rapidã ºi mai eficientã din punct de
vedere al costurilor, furnizând consumatorilor produse cu valoare îmbunãtãþitã.
Departamentul Muncii din SUA a
acordat companiei P&G premiul ”Opportunity 2000”, care se dã anual unei
companii angajate în instituirea ºanselor
egale de muncã ºi în crearea unei forþe de
muncã diversificate.

P&G a primit Medalia Naþionalã pentru Tehnologie (National Medal of Technology) cel mai înalt premiu pe care
Statele Unite îl acordã pentru
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realizãri în tehnologie - pentru
crearea, dezvoltarea ºi aplicarea tehnologiilor avansate
în domeniul bunurilor de
consum, care au contribuit la
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii
pentru miliarde de consumatori din întreaga lume.

În 1996 Administraþia Statelor Unite
pentru Alimente ºi Medicamente (U.S. Food
and Drug Administration) a acordat
aprobarea pentru Olestra, care sã fie
utilizatã în biscuiþii sãraþi, de tip snacks ºi
crackers. Olestra, comercializatã sub
marca Olean , este un înlocuitor de
grãsime, fãrã calorii care asigurã gustul
complet de grãsime fãrã adaos de grãsime
sau calorii.
Compania a continuat sã se extindã la
nivel global prin achiziþionarea mãrcii
americane de scutece Baby Fresh completând afacerea globalã cu scutece
a companiei ºi afacerea europeanã foarte
solidã cu Pampers Baby Wipes, precum
ºi achiziþionarea mãrcii de materiale de
curãþat locuinþa, Lavan San ºi a mãrcii
de înãlbitori Magia Blanca din America
Latinã - asigurând o poziþie solidã pentru
P&G în aceastã categorie importantã a
produselor de curãþat.

Cu privirea spre viitor
P&G comercializeazã aproximativ 300
de mãrci de produse la circa cinci miliarde
de consumatori în peste 140 de þãri. Aceste
mãrci includ Tide, Crest, Pantene,
Tampax, Pringles, Pampers, Oil of
Olay, Folgers, Jif, Cover Girl, Downy,,

Dawn, Bounty, Charmin ºi IAMS
(hrana pentru animale).
P&G este de asemenea o importantã
forþã pentru creºterea economicã ºi
bunãstare în toatã lumea, prin angajarea
a circa 110 000 de persoane. Dar, ca ºi
William Procter ºi James Gamble în urmã
cu peste un secol, bãrbaþii ºi femeile

angajate la Procter & Gamble sunt
concentraþi pe viitor. Obiectivele de creºtere
ale P&G includ: dublarea volumului în 10
ani, realizarea dezvoltãrii majoritãþii
categoriilor de produse ºi livrarea profitului
tuturor acþionarilor, ceea ce a situat P&G
de-a lungul timpului în topul primelor trei
companii din acelaºi grup.

Dar cel mai important, scopul
P&G este sã continue
sã furnizeze consumatorilor
din întreaga lume produse
de calitate superioarã
la preþuri cât mai scãzute.

Scurtã retrospectivã
asupra descoperirilor ºi invenþiilor secolului XX
1986
- Observarea “pe viu” a moleculei de AND (Japonia)
- Primul ordinator optic (Franþa)
1987
- Testarea primului tren de mare vitezã - 520 km/h - Japonia
- Prima fotografie electronicã (Japonia)
- Lansarea benzii magnetice audio-numericã (DAT) - Japonia
1996
- W. Oelert º.a. produc în premierã atomi de antimaterie (Germania)
- Günter Nimtz realizeazã transmiterea informaþiilor prin “tuneluri”, cu
o vitezã superioarã celei a luminii
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