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a 25 mai 1992 Preºedintele Republicii Moldova semneazã Decretul nr.
120 cu privire la instituirea Agenþiei de Stat
pentru Protecþia Proprietãþii Industriale a
Republicii Moldova (AGEPI) pe lângã
Ministerul Economiei ºi Finanþelor al Republicii Moldova. Scopul acestei acþiuni –
organizarea ºi asigurarea protecþiei proprietãþii industriale în Republica Moldova.
La 8 septembrie 1992 Guvernul
aprobã Regulamentul, structura ºi per-
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care 16513 au fost depuse pe cale
naţională (de la solicitanţi naţionali
şi străini) şi 32277 de cereri – pe cale
internaţională (prin Aranjamentul
şi Protocolul de la Madrid).
Examinatorii AGEPI au eliberat
titularilor naţionali şi străini în cei
12 ani de muncă 11235 certificate
de marcă şi 587 de certificate
de desene /modele industriale.
Prin Aranjamentul de la Lisabona
în Republica Moldova au fost depuse
şi examinate 781 de cereri
de înregistrare a denumirilor
de origine a produselor.

sonalul aparatului AGEPI– organ al
administraþiei publice centrale ce elaboreazã strategia, determinã direcþiile ºi
asigurã realizarea politicii Republicii
Moldova în domeniul protecþiei proprietãþii industriale. Aceastã zi este consideratã drept data fondãrii Agenþiei de Stat
pentru Protecþia Proprietãþii Industriale a
Republicii Moldova.
Este relevant faptul că, pe an
ce trece, tot mai mulţi agenţi economici
autohtoni conştientizează necesitatea
protecţiei OPI atât în ţară,
cât şi peste hotare. Dacă ar fi
să punctăm unele rezultate, cu adevărat
remarcabile din activitatea
multilaterală a colectivului Agenţiei,
în primul rând ne-am referi la cele
ce exprimă activitatea de brevetare /
înregistrare a obiectelor
de proprietate industrială (OPI):
din anul 1993 până la ora actuală
la AGEPI au fost depuse 3689
de cereri de brevet de invenţie
şi eliberate 2270 de brevete; la AGEPI
sunt depuse actualmente 145
de cereri de înregistrare a soiurilor
de plante; 1787 de brevete
eurasiatice sunt valabile pe teritoriul
Republicii Moldova. Timp de 12 ani
au fost depuse 48790 de cereri
de înregistrare a mărcilor de produse
şi servicii din 55 ţări ale lumii, dintre

În ultima perioadã AGEPI, cu sprijinul
Guvernului ºi al Parlamentului, a promovat
o serie de acte normativ-legislative menite
sã faciliteze activitatea de creare, protecþie
juridicã ºi implementare a OPI în economia naþionalã. Menþionãm Strategia de
dezvoltare a sistemului naþional de protecþie
ºi utilizare a OPI pânã în anul 2010, document de perspectivã prin care se urmãreºte
promovarea ºi punerea în aplicare a unei
politici coerente de dezvoltare a sistemului
naþional de protecþie ºi utilizare a proprietãþii
industriale în economia þãrii, integrarea proprietãþii industriale în activitatea antreprenorialã.
Un impact deosebit de mare asupra activitãþii inovaþionale din þarã au Expoziþia Internaþionalã Specializatã “INFOINVENT” (în
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anul curent ajunsã la ediþia a VIII-a), concursurile „Invenþia anului”, “Marca comercialã a anului”, organizate cu concursul
AGEPI.
Continuã consolidarea ºi dezvoltarea
relaþiilor reciproc avantajoase cu organismele
internaþionale în domeniu, ºi anume cu
Organizaþia Mondialã de Proprietate
Intelectualã (la care Republica Moldova a
aderat în anul 1991), Organizaþia Mondialã a Comerþului, Consiliul Interstatal pentru
problemele protecþiei proprietãþii industriale,
al cãrui preºedinþie pânã în anul 2003 a fost
exercitatã de Republica Moldova, cu Oficiul
Eurasiatic de Brevete, Oficiul European de
Brevete, Coaliþia Internaþionalã Anticontrafacere, Coaliþia pentru Protecþia
Drepturilor de Proprietate Intelectualã º.a.
AGEPI conlucreazã fructuos cu oficiile
naþionale de specialitate din mai multe þãri
ale lumii: Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi
Mãrci din România, Oficiul Ungar de Brevete, Departamentul de Stat pentru Proprietatea Intelectualã al Ucrainei, Agenþia de
Stat pentru Brevete ºi Mãrci a Federaþiei Ruse
(Rospatent), Institutul Naþional de Proprietate
Industrialã al Franþei etc.
În calitate de indici incontestabili ai
eficienþei colaborãrii noastre internaþionale
pot servi numeroasele reuniuni pe probleme
actuale ale protecþiei ºi realizãrii drepturilor
de PI organizate la Chiºinãu cu concursul

OMPI, OEAB, OEB ºi, desigur, al AGEPI,
invitarea specialiºtilor noºtri la diverse acþiuni
cu caracter normativ-legislativ sau tehnicoºtiinþific organizate de forurile internaþionale.
Menþionãm cã în perioada 18 - 21 octombrie
curent la Chiºinãu va avea loc un seminar
internaþional sub egida OMPI ºi OMC cu
participarea delegaþiilor a circa 20 de state
ale Europei Centrale ºi de Est.
Un loc important în activitatea AGEPI
îl ocupã pregãtirea ºi perfecþionarea
cadrelor în domeniu, inclusiv a consilierilor,
reprezentanþilor în proprietate industrialã.
Fiind un domeniu nou ºi important pentru
Republica Moldova, cu un sistem complex
de realizare a procedurii de brevetare/
înregistrare a obiectelor de proprietate
industrialã, este necesar ca nivelul cunoºtinþelor specialiºtilor care activeazã în
domeniu sã corespundã cerinþelor stabilite
la nivel internaþional, asigurându-se astfel
integrarea în sistemul unic internaþional de
protecþie a proprietãþii industriale. Astfel,
AGEPI, de sine stãtãtor, precum ºi cu susþinerea organismelor internaþionale ºi regionale, organizeazã anual seminare, cursuri ºi training-uri specializate în domeniu
atât pentru angajaþii sãi, cât ºi pentru alþi
specialiºti din sistemul naþional de
proprietate industrialã, colaboratori ai
organelor de drept, lucrãtori ai sistemului
vamal º.a.
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Cu ocazia aniversãrii a 12-a de la fondarea Agenþiei, în sala de festivitãþi AGEPI,
în cadrul unei adunãri festive, dnii Nicolae
TARAN, Director General, Ion Daniliuc
Vicedirector General, ºi dna Ana Zavalistâi,
preºedinte al Comitetului Sindical AGEPI, au
felicitat membrii colectivului ºi pe toþi cei care
îºi aduc aportul la funcþionarea ei cu succes,
decernându-le premii ºi diplome.

În revista Organizaþiei Mondiale de Proprietate Intelectualã (WIPO Magazine), numãrul din septembrie-octombrie 2004, a fost publicat un articol
despre activitatea din domeniul protecþiei proprietãþii intelectuale în
Republica Moldova. Reproducem mai jos acest articol.

Piaþa economicã a Moldovei:
crearea infrastructurii proprietãþii intelectuale

Moldova – IP infrastructure creation
for a market economy

D uring the last fifteen years many

Committee for Inventions and Discoveries.
However, most of the republics had branch
offices, which provided limited services, to
the local population.

states with economies in transition to an
open market system have established and
built their intellectual property (IP) systems,
enacting many new laws and modernizing
their IP infrastructures. Previously, when
certain of these states were part of the Soviet
Union, industrial property-related matters
in the republics, particularly the protection
of inventions, were carried out by the State

The Republic of Moldova,
which had such an office, still had
a long way to go to establish its own
IP mechanisms when it gained
independence in 1991.
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The evolution of industrial property
protection in Moldova was interdependent
on the administrative, social and economic
changes necessary to the process of
establishing the state and acquiring
political and economic independence,
while transiting from a centrally-planned
economy to a market economy. In 1993
and 1994, the newly-independent state
declared itself bound, with retroactive effect
as of December 31, 1991, by the international treaties administered by WIPO to
which the Soviet Union was party. The
treaties included the:
u Convention Establishing the World
Intellectual Property Organization;
u Paris Convention for the Protection of
Industrial Property;
u Madrid Agreement Concerning the
International Registration of Marks;
u Budapest Treaty on the International
Recognition of the Deposit of Microorganisms for the purposes of Patent
Procedure; and
u Nairobi Treaty on the Protection of the
Olympic Symbol.
Moldova’s obligations under the
above conventions and treaties, its lack
of any national regulatory IP framework
and the fact that it had no specialized
body in the field of IP necessitated the

creation of a national intellectual property
institution. On May 25, 1992, Moldova
established the State Agency on Industrial Property Protection (AGEPI) under the
Ministry of Economy and Finance. In the
subsequent years, Moldova has successively joined most of the WIPO-administered treaties and acted as one of the founding states of the Eurasian Patent Organization.
AGEPI – Making a tool
for development
AGEPI’s predecessor, the Kishinev
branch office of the State Committee
for Inventions and Discoveries, only
provided services pertaining to the
drawing up of applications for
patents, industrial designs and
trademarks as well as patent
searching and documentation.
However, AGEPI proved up to the
challenge of developing a modern IP
system and by January 1994,
Moldova had granted its first
national patent to the inventor of a
new technology for producing a food
additive from vegetal raw material.
In February of the same year, the first
trademark certificate was issued
and in August the first industrial
design certificate was issued.
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Specialized Exhibition; AGEPI
Trophy for Innovational and
Creativity; Best Woman-Inventor, etc.
AGEPI has also supported
and encouraged the use of the IP
system in small and medium-sized
enterprises, for example, through
the elaboration of a chapter
on the “Integration of the Intellectual
Property System Into the
Development of Small Business”
included in the State Program
for Supporting the Small Business,
for the period 2002-2005.

In its first few years as an independent state
Moldova made great efforts to develop the
national IP system. From the beginning, the
country aimed to establish a modern,
competitive IP system, compatible with the international and regional systems. The first two
years after independence (1991-1992) were
spent creating the national system, and the
years that followed (1993-1997) were spent
on the regulatory and institutional development of the system. The next stage (1997-2000)
was mostly devoted to enforcement issues,
concurrent with Moldova’s accession to the
World Trade Organization (WTO) in 2001.
The last few years (from 2001 onward)
have been marked by efforts to make
intellectual property a tool for economic
and social development.

The most important accomplishment in
this area concerns the adoption of a Strategy for Developing the national System of
Protection and Use of Intellectual Property,
which will run until 2010. The principal
objectives of the strategy are:
u the enhancement of the legislative
framework of the IP protection system;
u the elaboration of a functional mechanism for repressing PI infringements;
u the improvement of activities relating to
the valuation of the IP;
u the education and upgrading of the
personnel;
u the extension of international cooperation of the IP field; and
u the development of an informational
network in the IP field.

In this period AGEPI increased
promotional activities
by disseminating information and
expanding its services, by organizing
seminars and training workshops for
different categories of existing and
potential IP users,
and by encouraging inventiveness
and creativity through the sponsorship
of the best invertors to international
specialized IP fairs
and the organization of national
competitions, for example
“Infoinvent” International
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The strategy identifies the main tools for
its implementation and has a precise plan
of action. To ensure its proper implementation, AGEPI has signed interdepartmental
agreements with almost all the state
institutions involved in IP protection and
enforcement (namely: Customs Department,
Chamber of Commerce and Industry,
Ministry of Agriculture, Ministry of Industry,
Agro-industrial Department Moldova-Vin,
Department of Information Technologies).
An Interdepartmental Council for intellectual property was created, which acts as an
advisory body in IP matters. The members
of the Council represent 15 ministries and
departments.

states that when the author is not a national
or the country of origin of the work for
which he is protected under the Convention,
he shall enjoy in that country the same
rights as national authors). In 2002, the
Copyright Law of Moldova was amended
to harmonize with he WIPO Copyright
Treaty and the WIPO Performances and
Phonograms Treaty, ratified by the Republic
in 1998.
The State Copyright Agency is responsible for copyright and related rights
protection in the territory. It determines state
policy in the field of copyright, drafts new
legislation in accordance with the international legislation, and supervises the activities of the collective management societies. Two collective management societies
of copyright were established, namely the
Society of Copyright and related Rights
(2000) and Society Copyright and Related
Rights’ Owners (1999).

Developing copyright
and related rights
Integral to the modernization of
Moldova’s intellectual property infrastructure was the development of its laws governing copyright and related rights. In 1994,
Moldova issued its first law concerning the
protection of copyright and related rights
for literary artistic and scientific works, and
in 1995, it joined the Berne Convention.
Thus Moldova applies the principle of
national treatment in the protection of works,
a basic tenet of copyright law (This principle

The future
Moldova’s immediate priority, in line
with the country’s overall policy, is to bring
its IP system into line with that of the
European Union (EU), with its eventual
subsequent integration in the EU intellectual property system.
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Codul cu privire la ºtiinþã ºi inovare

Prin Decretul Preºedintelui Republicii

ºtiinþifice ºi de inovare, cel mai înalt for ºtiinþific al þãrii ºi consultantul ºtiinþific al autoritãþilor publice ale Republicii Moldova.
Conform Codului cu privire la ºtiinþã ºi
inovare al Republicii Moldova, Agenþia de
Stat pentru Proprietatea Intelectualã, creatã
prin fuziunea Agenþiei de Stat pentru Protecþia Proprietãþii Industriale (AGEPI) ºi
Agenþiei de Stat pentru Drepturile de Autor
(ADA) va organiza ºi efectua protecþia juridicã a proprietãþii intelectuale sub formã
de proprietate industrialã, drepturi de autor ºi drepturi conexe pe teritoriul Republicii
Moldova, va elibera, în numele statului,
titluri de protecþie, va reprezenta Republica
Moldova în Organizaþia Mondialã de Proprietate Intelectualã, în alte organizaþii
internaþionale ºi interstatale de proprietate
intelectualã.

Moldova nr.1922-III din 20 iulie 2004 a
fost promulgat Codul cu privire la ºtiinþã ºi
inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004.
Codul reglementeazã raporturile juridice ce þin de elaborarea ºi promovarea
politicii de stat în sfera ºtiinþei ºi inovãrii,
de activitatea de cercetare ºtiinþificã, inovare ºi transfer tehnologic, de informaþiile
ºtiinþifico-tehnologice, de acreditarea
organizaþiilor în sfera ºtiinþei ºi inovãrii, de
atestarea cadrelor ºtiinþifice ºi ºtiinþificodidactice de înaltã calificare, de protecþia
proprietãþii intelectuale, de statutul juridic
al subiecþilor din sfera ºtiinþei ºi inovãrii.
În baza Codului menþionat Academia
de ªtiinþe a Moldovei, unica instituþie publicã de nivel naþional în sfera ºtiinþei ºi inovãrii,
este coordonator plenipotenþiar al activitãþii

США исключили Молдову
из “черного списка” по контрафактной продукции
Ã åíåðàëüíûé äèðåêòîð AGEPI

êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè”. Îðãàíèçàòîðàìè ñåìèíàðà âûñòóïèëè
ðóìûíñêèé ôèëèàë åâðîïåéñêîé ñåòè
áîðüáû ñ ïîääåëêàìè REACT-Romania â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ãîñóäàðñòâåííûì àãåíòñòâîì ïî îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè AGEPI è ÀÎ
“Òóòóí-ÊÒÊ”. Îïûòîì ñâîåé ðàáîòû

Íèêîëàå Òàðàí ïðåäëàãàåò ââåñòè
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ â îáëàñòè èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè
Â Êèøèíåâå 14-15 èþíÿ ïðîøåë
ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð-òðåíèíã íà
òåìó “Ìåòîäû áîðüáû ñ ôåíîìåíîì
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потоки, образующиеся
от реализации контрафакта, порядка $100 млрд в год.

â áîðüáå ñ êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèåé ïîäåëèëèñü ñîòðóäíèêè Òàìîæåííîãî äåïàðòàìåíòà, Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, Ãåíåðàëüíîé
ïðîêóðàòóðû. Î ïðèìåðàõ ïîääåëêè
òîâàðîâ ðàññêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè
êîìïàíèé Epson, Puma, Reebok,
Lancaster, L’Oreal, Bic, Nokia. Â ðàáîòå ñåìèíàðà òàêæå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè, Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà
ïî àâòîðñêèì ïðàâàì, ðàáîòíèêè
Àïåëëÿöèîííîé ïàëàòû, Âûñøåé
ñóäåáíîé ïàëàòû, Äåïàðòàìåíòà
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.

Êàê ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð AGEPI, äîêòîð õàáèëèòàò
òåõíè÷åñêèõ íàóê Íèêîëàå Òàðàí, â
íà÷àëå òåêóùåãî ãîäà ïîäîáíûé
ñåìèíàð ïðîâîäèëñÿ â Äóáàè (ÎÀÝ).
Îí áûë îðãàíèçîâàí Ìåæäóíàðîäíîé
êîàëèöèåé ïî çàùèòå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (CIPR). Íà ñåìèíàðå áûë ïðåäñòàâëåí ñïèñîê ñòðàí,
â êîòîðûõ íàðóøàþòñÿ ïðàâà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (â îñíîâíîì â ÷àñòè ðåàëèçàöèè êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè), ñîñòàâëåííûé
ïðàâèòåëüñòâîì ÑØÀ íà 2003 ãîä.
Â íåì íàøà ðåñïóáëèêà áûëà îòíåñåíà ê òåì ãîñóäàðñòâàì, â êîòîðûõ
ïðîáëåìà êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè
ñòîèò íàèìåíåå îñòðî.
Ëèäèðóþùèå ïîçèöèè “÷åðíîãî”
ñïèñêà çàíèìàþò Óêðàèíà, Ïàêèñòàí,
Êèòàé è Ðîññèÿ. Îòñóòñòâóþò â ïåðå÷íå òàêèå ñòðàíû ÑÍÃ, êàê
Êèðãèçèÿ è Ãðóçèÿ. Êàê îòìåòèë Í.
Òàðàí, ðåéòèíã ñòðàí ïî îáúåìàì
ïðîèçâîäñòâà êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè îïðåäåëÿþò ìåæäóíàðîäíûå
ýêñïåðòû. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äàííûõ
ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ ôîðìèðóåò
ñïèñîê, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëü-

Проблемой успешной борьбы
с контрафактной продукцией
всерьез озабочены многие
государства, в том числе и
развитые страны. По данным
международных структур,
призванных целенаправленно
заниматься этой проблемой,
контрафактная продукция
занимает от 5 до 7% объема
мировой торговли. Причем,
диапазон производства и сбыта
контрафакта поистине грандиозен - от товаров широкого спроса
для населения до отдельных
частей для сборки самолетов.
Также впечатляют и финансовые
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íûì äîêóìåíòîì äëÿ ÂÒÎ è ïðèçíàí
âñåìè ñòðàíàìè-÷ëåíàìè ýòîé îðãàíèçàöèè. ×åðåç ÂÒÎ ÑØÀ, íà îñíîâå
ýòîãî ñïèñêà, íàëàãàþò øòðàôíûå
ñàíêöèè íà íàèáîëåå çëîñòíûõ
íàðóøèòåëåé ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Òàê, íàïðèìåð, â êà÷åñòâå ñàíêöèé âî âñåõ îáëàñòÿõ
Óêðàèíû áûëè ââåäåíû ïîëèöåéñêèå
ïîñòû äëÿ íàäçîðà çà ñîáëþäåíèåì
ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ïîçæå, íà ñîâåùàíèè ñòðàí ÑÍÃ
ïî âîïðîñàì îõðàíû ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè â Áèøêåêå, ïðîäîëæàåò Í. Òàðàí, ñîñòîÿëîñü ïðåäñòàâëåíèå îáíîâëåííîãî ñïèñêà 2004
ãîäà, èç êîòîðîãî ïðàâèòåëüñòâî
ÑØÀ èñêëþ÷èëî Ðåñïóáëèêó Ìîëäîâà.
“Насколько этот список объективен - трудно сказать,
и бесспорно, что США через этот
список защищают прежде всего
свои интересы. Российская
Федерация, например, не признает
этого списка. Вместе с тем,
положение в РФ с контрафактной продукцией действительно
сложное, поскольку даже
российский министр экономики
и реформ Герман Греф
констатировал, что правитель10

ство его страны теряет по этой
причине в год около $100 млн.”.
Вместе с тем, подчеркнул
Н. Таран, проблема контрафактной
продукции существует не только
в странах СНГ. Даже в США
ежегодный ущерб от наличия
контрафакта составляет
$20 млрд. То есть надо понимать,
что контрафактная продукция
в условиях глобализации
экономики стала негативным
международным явлением.

Èñêëþ÷åíèå Ìîëäîâû èç “÷åðíîãî” ñïèñêà - âàæíîå ñîáûòèå, êîòîðîå
áëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà èìèäæå
ðåñïóáëèêè. Ïî ñëîâàì Í. Òàðàíà, â
1990-å ãîäû ïðàêòè÷åñêè âåñü îòå÷åñòâåííûé ðûíîê áûë çàïîëíåí
êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèåé. Ê íåé îòíîñèëîñü áîëüøå ïîëîâèíû âñåé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé â
ðåñïóáëèêå. Ïîäïîëüíûå öåõà ðàáîòàëè
íà ïîëíóþ ìîùü, âî âñåõ ïðèãîðîäàõ
ñòîëèöû, íàïðèìåð, ïðîèçâîäèëè ïîääåëüíóþ àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ. Îò
ðåàëèçàöèè òàêîãî ïîòîêà ñóùåñòâåííî
ñòðàäàëà ýêîíîìèêà ãîñóäàðñòâà, â
ñëó÷àå ñ àëêîãîëåì ñåðüåçíî ïîäðûâàëîñü çäîðîâüå íàñåëåíèÿ.
Ñ 1998 ãîäà ñèòóàöèÿ â ýòîé
îáëàñòè ïîñòåïåííî ìåíÿëàñü ê

ëó÷øåìó. Êàê îòìåòèë Í. Òàðàí, â
ðåñïóáëèêå çàâåðøèëîñü ïåðâîíà÷àëüíîå íàêîïëåíèå êàïèòàëà, êîãäà
áèçíåñìåíû ãîòîâû áûëè ïîëó÷àòü
ïðèáûëü ëþáûìè ñïîñîáàìè. Òåïåðü
èì ñàìèì óæå ñòàëà íåîáõîäèìà
çàùèòà îò ïèðàòñòâà. Â óíèñîí ñ
ðàçâèòèåì ðûíêà ðàçâèâàëàñü è
çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà. Ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà áûëè ïðèíÿòû æåñòêèå
ìåðû ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñèòóàöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå âñåì ïîíÿòíî, ÷òî öèâèëèçîâàííûé îòêðûòûé
ðûíîê ïðåäïî÷òèòåëüíåå äèêîãî è
ðàáîòàòü íàäî íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ. Ïîñòåïåííî ïðèøëî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî òîëüêî êà÷åñòâåííàÿ
ïðîäóêöèÿ ìîæåò áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîé. Ïåðñïåêòèâà ðàáîòû íà
âíåøíèõ ðûíêàõ òàêæå ãîâîðèëà â
ïîëüçó ëåãàëüíîé ïðîäóêöèè. “Åñëè
ðàíüøå, - îòìåòèë Í. Òàðàí, - ìíîãèå
ýêîíîìè÷åñêèå ñóáúåêòû ñòàðàëèñü
èìèòèðîâàòü â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè
îáùåèçâåñòíûå òîâàðíûå çíàêè, òî
ñåé÷àñ ïðîèçâîäèòåëè ðàçðàáàòûâàþò
ïîëèòèêó ïðîäâèæåíèÿ ñîáñòâåííûõ
òîâàðíûõ çíàêîâ”.
Åñëè ãîâîðèòü î ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè, òî â ðåñïóáëèêå ñîçäàíà õîðîøàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò, ÷òîáû òîâàð11

íûå çíàêè, èçîáðåòåíèÿ, ïîëåçíûå
ìîäåëè è äèçàéí áûëè êàïèòàëèçèðîâàíû, îöåíåíû â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè è âíåñåíû â óñòàâíûé êàïèòàë ïðåäïðèÿòèé.
Â 2002 ãîäó, êîììåíòèðóåò
Í. Òàðàí, âûøåë Çàêîí îá îöåíêå, â
2003 ðàçðàáîòàíû ðåãëàìåíò è ïîëîæåíèå îá îöåíêå îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Íà îñíîâå ýòîãî ïîëîæåíèÿ ñóùåñòâóþò ìåòîäèêè ïî ðàñ÷åòó ñòîèìîñòè âñåõ
òîâàðíûõ çíàêîâ. Èñõîäÿ èç ýòîãî,
îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â àêòèâû
ïðåäïðèÿòèé, òî åñòü èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü ðåàëüíî âîøëà â
õîçÿéñòâåííûé îáîðîò. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ðåñïóáëèêà
ïðèøëà ê òåì íîðìàëüíûì îòíîøåíèÿì, êîòîðûå ñóùåñòâóþò â öèâèëèçîâàííîì ìèðå.
Âíèìàíèå ê ïðîáëåìå áîðüáû ñ
êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèåé íè â êîåì
ñëó÷àå íåëüçÿ îñëàáëÿòü, ãîâîðèò Í.
Òàðàí. Â ïðîøëîì ãîäó AGEPI ïðåäëîæèëî ñîçäàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå
ñóäåáíûå èíñòàíöèè ïî ðàññìîòðåíèþ äåë î íàðóøåíèÿõ â îáëàñòè
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Евгения АМАМБАЕВА
(„Экономическое обозрение”,
18 iunie 2004)

La

Acord de colaborare între OMPI
ºi Universitatea ONU

9 iulie curent Organizaþia
Mondialã de Proprietate Intelectualã a încheiat un acord de colaborare cu Universitatea Organizaþiei Naþiunilor Unite în
vederea diseminãrii informaþiilor despre
contribuþia proprietãþii intelectuale la
dezvoltarea economicã, culturalã ºi socialã a statelor ºi cercetãrii relaþiei proprietate intelectualã – comerþ internaþional –
mediu ambiant.
Pãrþile, reprezentate de dr. Kamil IDRIS,
Directorul General OMPI, ºi prof. Hans J.
A. van GINKEL, rectorul Universitãþii ONU,
vor coopera în vederea intensificãrii cercetãrilor în domeniul proprietãþii intelectuale. Un prim pas în aceastã direcþie ar fi
schimburile de experienþã în domeniile de
interes comun prin participarea la seminare
ºi alte manifestãri.
Profesorul Hans J. A. van Ginkel ºi-a
exprimat speranþa cã aceastã colaborare
se va transforma într-o relaþie aprofundatã
în domeniul proprietate intelectualã –
comerþ internaþional – mediu ambiant, întrun proces constant de dezvoltare.
Dr. Kamil Idris a subliniat rolul decisiv
pe care îl are proprietatea intelectualã în
dezvoltarea socio-economicã, menþionând cã problema privind actualitatea
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rolului proprietãþii intelectuale în dezvoltarea societãþii implicã o studiere mai
atentã din partea savanþilor ce activeazã în domeniul comerþului, economiei ºi
ecologiei.
Dr. Kamil Idris, de asemenea, a pus în
discuþie ºi problema extinderii programului
de învãþãmânt la distanþã practicat de Academia OMPI ºi Universitatea ONU.
Aceastã metodã modernã de studiere a
proprietãþii intelectuale on-line, care se
practicã de circa 6 ani, doar în anul 2003
a permis ca 10 mii de studenþi din 179 de
þãri sã obþinã cunoºtinþe vaste în domeniul
dreptului de autor ºi drepturilor conexe,
brevetelor, mãrcilor, denumirilor geografice, modelelor industriale, sistemelor internaþionale de înregistrare, administrate de
cãtre OMPI.
Datoritã utilizãrii mijloacelor virtuale de
comunicare, a fost posibilã apropierea
profesorilor din sfera proprietãþii intelectuale de studenþii lor ºi de alte persoane din
întreaga lume care manifestã interes faþã
de domeniul în cauzã.
Informaþii mai ample în aceastã problemã pot fi obþinute la OMPI, Mass-media ºi relaþii cu publicul; e-mail:
publicinf@wipo.int

Întrunirea amelioratorilor din republicã

P

e 27 septembrie curent la Ministerul
Agriculturii ºi Industriei Alimentare al Republicii Moldova s-a desfãºurat întrunirea
de lucru a amelioratorilor cu genericul
„Dreptul exclusiv asupra noilor soiuri
de plante, conform Convenþiei UPOV
- o ºansã realã de asigurare a investiþiilor în domeniul ameliorãrii plantelor. Întrunirea a fost organizatã de
Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare în colaborare cu Comisia de Stat pentru
Încercarea Soiurilor de Plante ºi AGEPI.
La întrunire au participat peste 50 de savanþi ºi practicieni de la diverse instituþii de
ameliorare, cercetare-dezvoltare ºi de învãþãmânt, întreprinderi de producþie, printre
care: Institutul Naþional al Viei ºi Vinului,
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice pentru Porumb
ºi Sorg, Institutul de Fiziologie a Plantelor al
AªM, Institutul de Cercetãri pentru Culturile
de Câmp, Departamentul Agroindustrial
„Moldova-Vin”, Camera de Comerþ ºi Industrie, examinatori ai AGEPI etc.
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La întrunire a participat Rolf JORDENS,
Vicesecretar general al Uniunii Internaþionale
pentru Protecþia Realizãrilor Vegetale (UPOV),
cu sediul la Geneva, Elveþia. Întrunirea a fost
coordonatã de A. Spivacenco, Prim-viceministru al agriculturii ºi industriei alimentare.
Participanþii la întrunire au prezentat rapoarte privind: protecþia soiurilor de plante
conform Convenþiei UPOV; situaþia la zi în
domeniul protecþiei soiurilor de plante în
Republica Moldova; avantajele protecþiei
juridice prin brevet a noilor soiuri de plante;
testarea la DUS a noilor soiuri de plante etc.
În încheierea întrunirii cei prezenþi ºi-au
expus opiniile vizavi de sistemul naþional de
protecþie a noilor soiuri de plante în Republica Moldova.
În aceeaºi zi, Vicesecretarul general
UPOV Rolf JORDENS a efectuat o vizitã de
lucru la AGEPI, în cadrul cãreia s-a familiarizat cu activitatea Agenþiei, cu realizãrile
ºi perspectivele dezvoltãrii protecþiei proprietãþii intelectuale.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Armonizarea legislaþiei naþionale
cu directivele europene

În perioada 12 iulie - 4 august cu-

rent la AGEPI s-a aflat în vizitã dl Daniel
LACHAT, expert al Uniunii Europene în
probleme de proprietate intelectualã,
coordonator al proiectului „Consolidarea
cadrului legislativ ºi de respectare a
drepturilor de proprietate intelectualã”,
elaborat de AGEPI în vederea executãrii
prevederilor art. 49 al Acordului de
Parteneriat ºi Cooperare (APC) dintre
Republica Moldova ºi Uniunea Europeanã
(UE), intrat în vigoare la 1 iulie 1998.
Conform acestuia Republica Moldova se
obligã sã protejeze drepturile de proprietate
intelectualã la nivelul similar celui existent
în Comunitate, inclusiv sã aplice mãsuri
efective de aplicare a acestor drepturi.
Proiectul menþionat este susþinut de
Comisia europeanã ºi a demarat la 24
iunie curent. Durata proiectului este de 9
luni ºi prevede modernizarea Legii nr. 461/
1995 privind brevetele de invenþie, Legii
nr. 991/1996 privind protecþia desenelor
ºi modelelor industriale, Legii nr. 588/1995
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privind mãrcile ºi denumirile de origine a
produselor ºi ajustarea lor la prevederile
directivelor europene.
Dl Daniel Lachat a avut întrevederi cu
experþii locali angajaþi în proiect ºi cu reprezentanþii beneficiarului. În cadrul ºedinþelor
s-au pus în discuþie metodologia efectuãrii
analizei comparative a legislaþiei naþionale
în domeniu, lista actelor legislative
internaþionale, regionale ºi naþionale cu
care urmeazã sã fie armonizatã legislaþia
naþionalã, planul concret de mãsuri.
Urmãtoarea vizitã a coordonatorului de
proiect ºi experþilor strãini a avut loc în septembrie curent.

Seria de seminare organizate de OMPI

În perioada 7-9 iulie 2004 la

Geneva şi-au desfăşurat lucrările
Seminarele „Sistemul de la Haga
privind înregistrarea internaţională
a desenelor şi modelelor industriale”,
„Sistemul de la Madrid privind
înregistrarea internaţională
a mărcilor” şi Training-ul privind
înregistrarea internaţională
a desenelor şi modelelor industriale
conform Aranjamentului de la Haga,
organizate de OMPI.
La lucrãrile seminarelor au participat
reprezentanþi din cca 15 þãri membre ale
OMPI (Spania, SUA, Franþa, Gabon,
Georgia, Haiti, Irlanda, Italia, Kîrgîzstan,
Republica Moldova, Portugalia, România,
Slovenia, Elveþia, Ucraina), specialiºti din
oficiile naþionale de brevete ºi reprezentanþi
ai organizaþiilor regionale. Din partea
Republicii Moldova la seminare au
participat specialiºtii AGEPI Simion Leviþchi,
director adjunct Departament Mãrci ºi
modele Industriale, Ludmila Goremîchin,
ºef adjunct Secþie Desene ºi Modele
Industriale, Natalia Obriºte, expert principal Secþie Mãrci Internaþionale.
În cadrul Seminarului „Sistemul de
la Haga privind înregistrarea inter-
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naþionalã a desenelor ºi modelelor
industriale” au fost prezentate rapoarte
din partea specialiºtilor OMPI ºi întreprinderii Daimler Chrysler AG Research and
Technology, Stuttgard (Germania).
Au fost prezentate comunicãri care
vizeazã aspecte ale activitãþii OMPI privind
înregistrarea internaþionalã a desenului/
modelului industrial:
u Caracteristica generalã a Aranjamentului de la Haga;
u Tipurile de cereri internaþionale;
u Examinarea formalã de cãtre Biroul Internaþional;
u Reprezentarea în faþa Biroului Internaþional;
u Prezentarea reproducerilor desenelor ºi
modelelor industriale;
u Managementul înregistrãrii internaþionale;
u Avantajele Sistemului de la Haga.

Seminarul privind „Sistemul de la
Madrid privind înregistrarea internaþionalã a mãrcilor” s-a axat pe procedura Sistemului de la Madrid ºi problemele
legale care apar pe marginea acestuia. Au
fost menþionate principalele deosebiri dintre
Aranjament ºi Protocol, precum ºi dintre
procedura internaþionalã a Sistemului de
la Madrid ºi procedura de înregistrare a
mãrcilor comunitare.
Au fost scoase în evidenþã avantajele
abordãrii acestui sistem: administraþie
unicã, limbã de utilizare unicã, procedurã
unicã.
A fost remarcat cã Sistemul este o
structurã în care nu orice persoanã poate
depune o cerere internaþionalã, pentru
aceasta existând condiþiile: afacere, domiciliu, rezidenþã. S-a fãcut o paralelã cu
marca comunitarã, ce nu are vreo restricþie în acest sens, adicã nu e obligatoriu
ca solicitantul sã fie rezident în una din
þãrile Uniunii, având posibilitatea sã
obþinã protecþie concomitent în toate þãrile
Uniunii. În altã ordine de idei, s-a
specificat cã Sistemul de la Madrid este
unul mult mai operativ, certificatul de
înregistrare eliberându-se imediat dupã
examinarea formalã, pe când, se ºtie,
certificatul pentru marca comunitarã se
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elibereazã numai dupã efectuarea examinãrii de fond.
Training-ul privind înregistrarea internaþionalã a desenelor ºi
modelelor industriale conform
Aranjamentului de la Haga. Au participat reprezentanþi din 4 state: Kîrgîzstan, Republica Moldova, Georgia,
Ucraina.
În cadrul Trening-ului s-au discutat
diverse chestiuni practice propuse de
cãtre OMPI ºi reprezentanþii oficiilor din
Republica Moldova, Georgia, Ucraina,
Kîrgîzstan. Dintre acestea menþionãm:
Ü Procedura înregistrãrii internaþionale a
desenelor ºi modelelor industriale la
Biroul Internaþional;
Ü Examinarea cererilor de înregistrare
internaþionalã a desenelor ºi modelelor
industriale;
Ü Informaþia prezentatã în International
Design Bulletin;
Ü Informaþia referitoare la Ediþia a VIII-a
a Clasificãrii de la Locarno (Clasificarea
internaþionalã a desenelor ºi modelelor
industriale; Posibilitatea includerii întro cerere a obiectelor din diferite subclase
ale unei clase);
Ü Noþiunea de „motiv decorativ” ºi utilizarea în diverse situaþii;

Ü Desemnarea þãrilor membre la Actul din
Ü

Ü

Ü
Ü

1934, Actul din 1960 ºi Actul din 1999;
Tipurile de declaraþii care pot fi trimise
la OMPI de cãtre oficii. Intrarea în vigoare a acestor declaraþii;
Descrierea în cererea referitoare la înregistrarea internaþionalã a desenelor ºi
modelelor industriale;
Transmiterea cererii internaþionale la
OMPI;
Depunerea electronicã a cererilor internaþionale – situaþia la zi ºi perspectivele
preconizate.

Seminarele au fost extrem de utile, participanþii fiind invitaþi la un schimb de pãreri
vizavi de problemele abordate pe parcursul ºedinþelor. Participarea colaboratorilor
AGEPI la seminare, trening-uri ºi grupuri
de lucru în cadrul OMPI a devenit deja
un lucru obiºnuit. În paralel cu studierea
documentelor oficiale care apar pe Internet, stabilirea unor contracte personale
cu reprezentanþii OMPI ºi din alte oficii,
contribuie la eficientizarea activitãþii
Agenþiei la scarã naþionalã ºi internaþionalã.

Conferinþã internaþionalã
privind infracþiunile pe Internet

O ficiali guvernamentali ºi din sectorul

privat din întreaga lume s-au reunit în
cadrul unei conferinþe organizate la
Strasbourg de Consiliul Europei, pentru a
încerca sã gãseascã noi metode comune
de combatere a criminalitãþii pe Internet.
Participanþii la conferinþã au analizat
datele care aratã o creºtere a cyber criminalitãþii, legislaþiile naþionale nereuºind sã-i
stopeze pe cei care comit fraude, rãspândesc rasismul, furã numere de cãrþi de credit,
vând materiale pornografice în toatã lumea,
nonstop ºi sub protecþia anonimatului.
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Cele mai numeroase cyber infracþiuni sunt cele legate de drepturile de
autor, dar existã temerea cã teroriºtii ar
putea folosi internetul ºi pentru altceva
decât propaganda. “Principala mea preocupare este cã teroriºtii ar putea ataca computerele care asigurã funcþionarea centralelor electrice, reþelelor de
transport ºi instituþiilor financiare”, a declarat Ulrich Sieber, ºeful Institutului Max
Planck pentru Criminalitate Internaþionalã din Freiburg.
(MOLDPRES)

Aspecte juridice, administrative ºi economice
ale proprietãþii industriale

Î n perioada 1-18 iunie curent

Academia Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) cu
sediul la Geneva, Elveţia, în colaborare
cu Centrul Internaţional de Studii în
domeniul Proprietăţii Intelectuale
(CEIPI) al Universităţii Robert
Schumann din Strasbourg şi Institutul
Naţional de Proprietate Industrială
(INPI) al Franţei a organizat un
seminar-training având genericul
„Aspecte juridice, administrative şi
economice ale proprietăţii industriale”.
La lucrãrile seminarului au participat 76
reprezentanþi din 58 de þãri (Europa, Asia,
America Latinã ºi Africa) ºi 3 organizaþii
internaþionale (OMPI, OEB ºi ARIPPO). Din
partea Republicii Moldova la seminar a
participat dna M. Rojnevschi, Vice-director
general AGEPI.
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Lucrãrile seminarului au decurs în limbile
englezã ºi francezã, iar programul a inclus
lecþii de ordin general, prezentate de persoane
cu funcþii de rãspundere ale OMPI, având
ca tematicã:
n
cadrul normativ internaþional în domeniul protecþiei proprietãþii industriale ºi
direcþiile principale de dezvoltare ale OMPI
în conformitate cu Planul pe termen mediu
al programelor ºi activitãþilor OMPI, care
încorporeazã viziunea ºi direcþia strategicã a
Organizaþiei pentru urmãtorii 4 ani ºi pe
bienala 2004-2005. Planul respectiv se
bazeazã pe mentenanþa ºi dezvoltarea în
continuare a respectului faþã de proprietatea
intelectualã în toatã lumea, promovarea
protecþiei proprietãþii intelectuale prin cooperarea dintre state ºi organizaþii internaþionale;
n
rolul proprietãþii industriale în
dezvoltarea tehnologicã ºi economicã a
þãrilor în contextul secolului 21;
n
cele mai recente elaborãri în domeniul protecþiei invenþiilor, mãrcilor, indicaþiilor geografice, desenelor ºi modelelor
industriale, noilor soiuri de plante;
n
avantajele sistemelor internaþionale de protecþie a obiectelor de proprietate
industrialã pentru þãrile în curs de dezvoltare
ºi cu economie în tranziþie;

importanþa Sistemului de la Madrid privind înregistrarea internaþionalã a
mãrcilor, Sistemului de la Haga privind înregistrarea internaþionalã a desenelor ºi modelelor industriale, Sistemului PCT (Tratatul
de Cooperare în domeniul Brevetelor) privind obþinerea protecþiei internaþionale în
domeniul invenþiilor, Sistemului UPOV
(Uniunea Internaþionalã pentru Protecþia
Varietãþilor Vegetale) privind protecþie noilor soiuri de plante.
În consens cu direcþiile de dezvoltare
ale OMPI, s-a pus în discuþie oportunitatea
ºi posibilitatea utilizãrii sistemului existent
de protecþie a invenþiilor pentru acordarea
unei protecþii similare cunoºtinþelor tradiþionale, resurselor genetice ºi folclorului.
n

Au fost făcute publice rezultatele
ultimilor 4 ani de activitate
a Comitetului Interguvernamental
OMPI privind resursele genetice,
biotehnologia şi cunoştinţele
tradiţionale. Activitatea acestui
Comitet are drept scop elaborarea
unui instrument internaţional
care va permite reglementarea căilor
de protecţie a cunoştinţelor tradiţionale,
resurselor genetice şi folclorului,
stabilind o modalitate acceptabilă
de soluţionare a divergenţelor
apărute între ţările în curs
de dezvoltare şi companiile mari ale
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ţărilor industrializate. Se ştie că
acestea din urmă, în rezultatul utilizării
resurselor genetice şi cunoştinţelor
tradiţionale locale, nu întotdeauna
oferă ţărilor de origine o parte
echitabilă din beneficiul obţinut prin
comercializarea noilor elaborări
biotehnologice, în special
în domeniul medicinii netradiţionale
şi produselor farmaceutice.
Seminarul a continuat cu un training
specializat, organizat de CEIPI ºi INPI la
Strasbourg, la care au participat 20 reprezentanþi ai oficiilor de brevete, inclusiv din
Europa de Sud-Est (România, Slovenia,
Bosnia ºi Herthegovina, Serbia ºi Montenegro, Macedonia), spaþiul CSI (Republica
Moldova, Republica Belarus, Armenia ºi
Tadjikistan), precum ºi din alte þãri: China,
Cambodjia, Uganda, Tanzania, Pakistan,
Sri Lanka, Zambia, Bangladesh, Burundi,
Sudan, Ruanda.
Programul training-ului a inclus comunicãri ºi dezbateri privind teoria generalã
ºi aspectele practice de protecþie a invenþiilor, mãrcilor ºi indicaþiilor geografice,
desenelor ºi modelelor industriale; marca
comunitarã ºi legislaþia europeanã în acest
domeniu; protecþia dreptului de autor ºi a
drepturilor conexe în aspect european; cãile
de armonizare a legislaþiilor naþionale cu
tratatele internaþionale în domeniu.

Un interes deosebit au prezentat comunicãrile privind realizarea drepturilor asupra
obiectelor de proprietate industrialã ºi
respectarea cerinþelor Acordului TRIPs
(Acordul privind aspectele drepturilor de
proprietate intelectualã legate de comerþ ) al
OMC, lupta cu pirateria ºi contrafacerea.

La finele training-ului, în cadrul unei
mese rotunde, fiecare reprezentant al þãrilor
participante a prezentat o comunicare
succintã despre sistemul de proprietate
intelectualã existent în þara sa ºi rolul
oficiilor specializate în procesul creãrii ºi
dezvoltãrii acestui sistem.

PERSPECTIVA & PRESTANŢA SISTEMULUI

Conflictul dintre mãrci ºi nume de domen –
o problemã de bazã a societãþii digitale
Nicolae TARAN,
dr. hab., prof. univer.,

Violeta JALBĂ,
şef Secţie Mărci Internaţionale,

Director General AGEPI

Internetul deschide în faţa titularilor

Cele mai frecvente întrebãri
privind mãrcile de produse sau de servicii

de mărci o posibilitate inegalabilă
de a face publicitate mărcilor şi,
respectiv, mărfurilor,
iar în consecinţă, posibilitatea
de a-şi crea o imagine favorabilă.

1. Este obligatorie oare înregistrarea mărcii dacă este utilizată
deja de mai mulţi ani?
- Deşi în unele ţări şi în anumite situa-

Astfel, dacă aveţi intenţii de business se-

ţii dreptul de utilizare exclusivă a unei mărci

rioase, dar încă nu v-aţi înregistrat marca

poate fi dobândit prin larga sa utilizare în

(desenul, modelul), este raţional s-o faceţi,

comerţ şi fără vreo înregistrare, este totuşi

pentru ca eforturile deja depuse la fabricarea

necesar, pentru o protecţie efectivă, ca

şi promovarea produsului să nu se ducă pe

marca să fie înregistrată. Doar în cazul

apa sâmbetei. Pentru a vă simţi în siguranţă,

mărcilor notorii legislaţia prevede că ea

varianta ideală este să depuneţi mai întâi ce-

este protejată „fără înregistrare în con-

rerea de marcă şi abia după aceea s-o lan-

formitate cu art. 6 bis al Convenţiei de la

saţi. Cât priveşte cheltuielile legate de înre-

Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industri-

gistrare, ele sunt, indiscutabil, mult mai mici

ale”.

decât cele provocate de un eventual litigiu.

®
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AGEPI

Însã capacitatea de utilizare a reþelei
de cãtre întreprinderile comerciale diferã.
Unele firme folosesc Internetul în scopuri
publicitare, altele, însã, au învãþat deja sã
foloseascã unele tehnologii speciale ca
desenele animate ºi sunetul nemijlocit pe
site, design cu imaginea propriilor mãrci
ºi mãrfuri pe care cumpãrãtorii le vor putea
achiziþiona cu ajutorul Internetului.
Alãturi de formele tradiþionale de
utilizare a mãrcilor pe Internet existã ºi forme netradiþionale, ºi anume folosirea mãrcii
în calitate de nume de domen.
În calitate de nume de domen întreprinderile comerciale fac uz de propria
denumire a firmei sau a mãrcii, fãcând
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asociere între domeniul de activitate ºi
conþinutul site-urilor. A devenit deja tradiþie
faptul cã în mijloacele mass-media spoturile
publicitare includ, de rând cu denumirea
întreprinderii, marca, numerele de telefon
ºi fax ºi alte mijloace de individualizare:
numele de domen.
Numele de domen se utilizeazã mai ales
în motoarele de cãutare. Utilizatorii
Internetului foarte des încep cãutarea unui
produs concret cu introducerea în
motoarele de cãutare a mãrcii unei firme
cunoscute, de exemplu, “adidas”.
Rezultatul acestei cãutãri va arãta cã în
reþea existã concomitent zeci de domene
care conþin cuvântul “adidas”. Astfel,
utilizatorul va putea gãsi numai pe calea
selectãrii numelor de domen adevãratul titular al mãrcii „ADIDAS”.
La etapa actualã, cauze ale unor litigii
între titularii mãrcilor ºi deþinãtorii numelor
de domen sunt deosebirile dintre sistemul

de acordare a drepturilor, având ca obiect
mãrcile, ºi sistemul de acordare a
drepturilor, având ca obiect numele de
domen pe Internet ºi, în acelaºi rând,
deosebirile dintre sistemul de înregistrare
al mãrcii ºi cel al înregistrãrii numelor de
domen. Dreptul asupra mãrcii pe teritoriul
Republicii Moldova ia naºtere în urma
înregistrãrii de stat la organul abilitat –
Agenþia de Stat pentru Protecþia Proprietãþii
Industriale (AGEPI).
În virtutea principiilor teritoriale ºi de
specializare, sistemul protecþiei mãrcilor
permite existenþa mãrcilor identice ºi
similare într-o singurã þarã, dacã ele se
atribuie mãrfurilor ºi serviciilor neomogene.
În acelaºi timp, nu se permite existenþa
mãrcilor similare pentru mãrfurile ºi
serviciile omogene.
Sistemul protecþiei mãrcilor permite, de
asemenea, existenþa mãrcilor identice
pentru mãrfurile ºi serviciile omogene,
dacã aceste mãrci au fost înregistrate în
diferite þãri. Cu alte cuvinte, în Moldova
ºi în SUA poate exista marca “DUPO”,
înregistratã pentru mãrfuri omogene pe
numele diferitor proprietari. Acest lucru nu
va crea divergenþe. Mai mult ca atât, în
Moldova pot exista douã mãrci identice
“BEBA”, înregistrate pentru doi producãtori de mãrfuri neomogene, de ex.
prima marcã ar putea fi pentru produse
22

alimentare pentru copii, iar cealaltã pentru jucãrii.
Sistemului de înregistrare a numelor
de domen nu-i sunt caracteristice principiile de înregistrare a mãrcilor, deoarece
Internetul este reþeaua de calculatoare
mondialã extrateritorialã care permite
accesul la orice calculator, din orice punct
al Pãmântului, spaþiul lui trebuie considerat unic. În afarã de aceasta, mãrfurile
ºi serviciile care pot sã aparã pe site nu
au nici o importanþã la înregistrarea numelui de domen. Dreptul asupra numelui
de domen ia naºtere o datã cu înregistrarea lui într-o companie non-guvernamentalã, care a primit licenþã de înregistrare a numelor în perimetrul unui domen
concret din Internet.
S-ar putea pune în discuţie mai multe
tipuri de litigii dintre titularii
mărcilor şi deţinătorii numelor
de domen, dar cel mai des întâlnită
este înregistrarea abuzivă a numelor
de domen (cybersquating).
Scopurile acestor înregistrãri pot fi
diverse:
Ü intenþia de a obþine profit în urma
atribuirii reputaþiei strãine legatã de o
marcã concretã;
Ü oferta spre vânzare a numelor de
domen titularului mãrcii sau unuia din
concurenþii acestuia;

Ü înregistrarea abuzivã a unui nume
de domen cu scopul perturbãrii acþiunilor
comerciale ale unui concurent, aºa-zisul
blocaj în afaceri.
Titularii drepturilor de proprietate
intelectualã au înþeles avantajele Internetului ca instrument de afaceri, dar nu toþi au
reuºit sã-ºi înregistreze mãrcile în calitate
de nume de domen. Ca urmare, mãrcile
cunoscute au devenit obiectul înregistrãrilor
abuzive, deoarece aproape în toate
domenele de nivel superior înregistrarea se
efectueazã dupã principiul primului sosit.
Faptul încãlcãrii dreptului asupra mãrcii
se poate constata în urma apariþiei riscului
de confuzie. Aproape toate hotãrârile judecãtoreºti, având ca subiect înregistrarea
abuzivã, dau câºtig de cauzã titularului
drepturilor exclusive asupra mãrcii. Judecata
se bazeazã nu numai pe legile naþionale
privind mãrcile, dar ºi pe acte legislative cu
privire la concurenþa neloialã sau prevederile dreptului civil referitor la despãgubirile
materiale ºi morale. Astfel, Convenþia de la
Paris privind Protecþia Proprietãþii Industriale
în punctul 3 al art. 10bis stabileºte cã „vor
fi interzise orice fapte care sunt de naturã sã
creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu
întreprinderea, produsele sau activitatea
industrialã sau comercialã a unui concurent” Un alt exemplu – art. 16 al Acordului
privind Aspectele Drepturilor de Proprietate
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Intelectualã legate de Comerþ (TRIPS) spune:
„Titularul unei mãrci de fabricã sau de comerþ înregistrate va avea dreptul exclusiv de
a împiedica orice terþi acþionând fãrã
consimþãmântul sãu sã utilizeze în cadrul
operaþiunilor comerciale semne identice sau
similare celor pentru care marca de fabricã
sau de comerþ a fost înregistratã, în cazul în
care o astfel de înregistrare ar genera risc
de confuzie.”
Se poate concluziona că acţiunile care
pot genera risc de confuzie constituie
încălcări ale dreptului excluziv
la marcă. La aceasta
se referă şi acţiunile legate
de utilizarea mărcii în calitate
de nume de domen în reţeaua Internet.
Practica judiciarã a þãrilor de peste hotare, inclusiv a Federaþiei Ruse ºi a Statelor
Unite ale Americii, aratã cã peste 80% din
cauzele având ca obiect de litigiu conflictele
dintre marcã ºi numele de domen se soluþioneazã pozitiv pentru titularii mãrcilor
înregistrate. Legitimitatea acestor hotãrâri
a fost ºi este asiguratã de existenþa certificatelor de înregistrare a mãrcii, care ºi conferã titularilor drepturi exclusive de utilizare.
În Republica Moldova numele de domen
superior al Moldovei atribuit de IANA,
(domenul de nivelul unu) este .md. Nume de
sub-domen este domenul de nivelul doi în
domenul de nivel superior .md, adresa cãrui

pe Internet este în formã de “www.[Nume
de domen de nivelul doi].md”.
Înregistrarea se efectueazã pe principiul
“primul s-a adresat - primul este deservit”.
Un registrator poate deþine mai multe
nume. Numele atribuit nu este obiect de
vânzare-cumpãrare: numele atribuit unei
entitãþi sau persoane nu poate fi vândut
de ea altei entitãþi sau persoane.
Registratorii naþionali ºi dealerii nu-ºi
asumã responsabilitatea pentru încãlcarea
eventualã a dreptului la marca de comerþ
ºi pentru situaþiile de conflict apãrute în
rezultatul încãlcãrii acestor drepturi. Iatã
de ce existã reguli de bazã, care trebuie

urmate la crearea unor mãrci noi sau
pentru protecþia mãrcilor deja înregistrate:
Documentaţi-vă că semnul
este disponibil. Veniţi primul.
Folosiţi instrumente legale.
Certificaţi-vă că numele de domen
şi marca pot fi înregistrate.
Începeţi procedurile legale
de protecţie. Implicaţi specialişti
profesionali. Acţionaţi repede.
Urmând aceste reguli simple, marca
Dumneavoastrã va ocupa întotdeauna
locul sãu legal în spaþiul informaþional.
(Bănci şi Finanţe. Profit,
iunie 2004)

Источники финансирования инноваций
Нина СУХОВИЧ,
гл. специалист Отдела инновационных стратегий, AGEPI

Ó ровень и динамика

Республики Молдова. Интенсивно
ведутся работы по разработке
инновационного
законодательства, созданию
условий для использования
в производстве научных
разработок, привлечению
местных и иностранных
инвестиций в наукоемкие
производства, по созданию
необходимых инфраструктур.

технологического развития
являются наиболее важными
характеристиками
производительных сил экономики
и определяют ее текущее
состояние и потенциальные
возможности. События
последнего времени показали
осознание данного факта также
и на уровне высшего руководства
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Âûñîêèå òåõíîëîãèè ñëóæàò ñòðàòåãè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è îáîðîííîé
ìîùè ñòðàíû, åå ñòàòóñà â ìèðå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåñïóáëèêà
ñòîèò ïåðåä ôàêòîì çàìåíû òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ ñîâåòñêîãî âðåìåíè
íà áîëåå ñîâðåìåííûå, êàê îñíîâû
òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ýòî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ îïåðåæàþùèõ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ, êîíñòðóêòîðñêîòåõíîëîãè÷åñêèõ è èíâåñòèöèîííûõ çàäåëîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì
ðåñóðñîì â ðåàëèçàöèè îïòèìèñòè÷åñêîé êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè, ðàâíî êàê è îòäåëüíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ.
Одним из важнейших условий,
обеспечивающих экономическое
превосходство хозяйствующему
субъекту в условиях конкуренции,
служит введение в хозяйственный
оборот инноваций, ИС, нематериальных активов. В настоящее
время Государственное агентство
№

Источники финансирования

1.

Республики Молдова по охране
промышленной собственности
(AGEPI) осуществляет большую
работу, направленную на обучение
руководителей и бухгалтеров
хозяйствующих субъектов
правилам учета и введения
в хозяйственный оборот
интеллектуальной собственности
и нематериальных активов.

Ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè è ïîâûøåíèè ñïðîñà íà èííîâàöèè, ïàðàëëåëüíî ñ ìåòîäàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèìè ðàñïðîñòðàíåíèþ èííîâàöèé, èãðàåò âîñïðèèì÷èâîñòü îáùåñòâà,
îáåñïå÷èâàþùàÿ ïëàòåæåñïîñîáíûé
ñïðîñ íà èííîâàöèîííûå ïðîäóêòû èëè
òåõíîëîãèè êàê ñî ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâà, òàê è ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé
äàííîãî âèäà ïðîäóêöèè, êîòîðûå
ñïîñîáñòâóþò íåîáõîäèìîé ôèíàíñîâîé
è ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå ðàñïðîñòðàíåíèÿ èííîâàöèé.
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ÍÈÎÊÐ
â ÑØÀ è Åâðîñîþçå â 1999 ãîäó (%)
США

Евросоюз

Средства компаний

67

56

2.

Государственные средства

30

33

3.

Прочие источники

3

11

4.

Всего

100

100
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Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííûõ äàííûõ êàê â ÑØÀ, òàê è â ñòðàíàõ
Åâðîñîþçà, îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êîìïàíèé, ñîñòàâëÿþùèå äëÿ ÑØÀ îêîëî 2/3 âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, è áîëåå 1/2
äëÿ ñòðàí Åâðîñîþçà.
Äîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ êàê
èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ ÍÈÎÊÐ
ñîñòàâëÿåò îêîëî 1/3 îò îáùåãî
îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ êàê â Åâðîñîþçå, òàê è â ÑØÀ.
Ñîãëàñíî äàííûì áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà íà 2004 ãîä, äîëÿ
çàòðàò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà
íà ôèíàíñèðîâàíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê ñîñòàâëÿåò â
àáñîëþòíîì âûðàæåíèè 70961,3 òûñ.
ëååâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 1,33%
îò îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà
íà 2004 ãîä. Â äîëëàðîâîì ýêâèâàëåíòå ÑØÀ â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè
ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò îêîëî 5,6
ìëí. äîëëàðîâ èëè ïðèìåðíî 0,04%
îò îáùåãî îáúåìà çàòðàò Åâðîñîþçà
íà ÍÈÎÊÐ â 1999 ãîäó.
Ýòî íåäîïóñòèìî ìàëàÿ âåëè÷èíà
è ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ðåñïóáëèêè
çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè
âíåäðåíèÿ èííîâàöèé è ñîçäàíèè
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óñëîâèé äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ èõ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, êàê îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè ñ èñïîëüçîâàíèåì êàê âíóòðåííèõ, òàê è ïðèâëå÷åííûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, è ñ ó÷åòîì
îïûòà ñòðàí-ëèäåðîâ â îñâîåíèè
ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è èííîâàöèé.
Для решения этой весьма важной
для Молдовы задачи основное
внимание необходимо обратить
на то, что создание рынка
инноваций требует подготовки
специалистов в области
инноваций. Это возможно
с учетом того, что обеспечение
экономического превосходства
над конкурентами носит междисциплинарный характер,
охватывающий наряду
с традиционными знаниями
в области экономического
анализа, планирования также
знания в области маркетинга,
антикризисного управления,
права, конкуренции, поскольку
уровень конкуренции на мировом
рынке инноваций очень высок.

îíîâ äîëëàðîâ ÑØÀ è Ìîëäîâà,
òðàäèöèîííî èìåþùàÿ âûñîêèé
îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë ïðè
ïðàâèëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå, ìîæåò ïîáîðîòüñÿ çà ÷àñòü

ñðåäñòâ äàííîãî ðûíêà, îñîáåííî â
÷àñòè, êàñàþùåéñÿ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé.
(Komsomoliskaia pravda,
iunie 2004)

Cele mai frecvente întrebãri
privind mãrcile de produse sau de servicii

2. În cazul înregistrării mărcii pentru un fel de produse sau servicii,
am dreptul să folosesc marca pentru toate produsele şi serviciile?
- Drepturile conferite în rezultatul

în mod automat că un semn absolut

înregistrării mărcii (în afară de drepturile

identic sau asemănător până la confuzie

conferite pentru mărci notorii, care se

poate fi folosit nestingherit de către o altă

bucură de o protecţie specială) sunt

firmă pentru alte clase de produse.
Atunci când solicitaţi înregistrarea

limitate pentru produse sau servicii.
Vă puteţi proteja marca pentru toate

unei mărci, gândiţi-vă bine de la bun în-

produsele şi serviciile existente sau doar

ceput ce clase alegeţi. Dacă peste un

pentru unele din acestea. Clasificarea

timp oarecare după depunere sau după

Internaţională a Produselor şi Serviciilor

primirea certificatului veţi dori să adău-

de la Nisa cuprinde 45 de clase: protecţia

gaţi o clasă, va trebui sa depuneţi o altă

mărcii va acoperi doar clasele solicitate

cerere, plătind din nou taxele de stat res-

în cererea de marcă. Aceasta înseamnă

pective.

Ïî äàííûì Ìèðîâîãî áàíêà,
îáúåì ðûíêà íîâîââåäåíèé íà êîíåö
2003 ãîäà ñîñòàâèë îêîëî 3 òðèëëè27
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ÎN VIZOR: REALIZAREA DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Acord de colaborare
AGEPI-Departamentul Vamal

La 1 iulie a.c. a fost semnat Acordul de

colaborare în domeniul protecþiei proprietãþii
industriale între Agenþia de Stat pentru Protecþia
Proprietãþii Industriale ºi Departamentul Vamal.
Cele douã instituþii vor coopera în baza
prevederilor legislaþiei Republicii Moldova,
acordurilor ºi tratatelor internaþionale la care
Republica Moldova este parte, întru elaborarea mãsurilor ºi asigurarea procedurilor
de prevenire a încãlcãrii drepturilor de
proprietate industrialã la frontierã.
Conform Acordului, pãrþile vor avea acces liber la resursele informaþionale de care
dispun, în scopul efectuãrii controlului datelor privind titlurile de protecþie a obiectelor
de proprietate industrialã acordate, depistãrii
încãlcãrii drepturilor de proprietate industrialã ºi a prevenirii violãrii acestora la frontierã.
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Pãrþile au convenit în:
n furnizarea reciprocã a documentelor
normative ºi reglementãrilor existente sau
în curs de elaborare, în vederea analizei,
perfecþionãrii ºi aplicãrii sau recomandãrii
lor pentru a fi aplicate;
n schimbul de publicaþii periodice ºi
alte materiale;

organizarea unor ºedinþe comune
în vederea examinãrii ºi elaborãrii unor
mãsuri de prevenire a cazurilor de violare
a drepturilor de proprietate industrialã la
frontierã. De asemenea, semnatarii vor
coopera în vederea perfecþionãrii profesionale continue a specialiºtilor AGEPI,
Departamentului Vamal, reprezentanþilor
agenþilor economici în domeniul proprietãþii
industriale.
n

Gestionarea mãrcilor:
cum sã le valorifici pentru a majora
randamentul întreprinderii?
Helen Lom, consultant-şef (dezvoltarea semnelor comerciale) Secţia
mărci, desene şi modele industriale şi indicaţii geografice, OMPI.

D upã ce au fost create ºi protejate

semnele distinctive, desenele/modelele

De ce întreprinderile acordã puþinã
importanþã acestei probleme? Poate ca

industriale, sau indicaþiile geografice, care
pot fi utilizate în sfera comercializãrii
produselor sau serviciilor, trebuie sã vã

mulþi ºefi de întreprinderi nu înþeleg sau nu
sunt convinºi cã imaginea mãrcii întradevãr este un instrument puternic de

gândiþi ce poate face întreprinderea cu
titlurile de protecþie a obiectelor de
proprietate intelectualã? Cum sã le utilizaþi

promovare ºi comercializare a produselor
ºi serviciilor. Existã ºi persoane care
recunosc importanþa, dar preferã sã dea

creativ, ca ele sã aducã beneficiu. Un lucru
important pe care întreprinderea îl poate
realiza cu aceste active nemateriale constã

prioritate altor lucruri ºi sã-ºi consacre
majoritatea resurselor altor aspecte, ca de
exemplu cercetare-dezvoltare. Alþii, mai

în faptul ca sã le foloseascã pentru a-ºi
promova imaginea ºi produsele sau serviciile pe care le propune.

ales cei care sunt la conducerea unei
întreprinderi mici ºi mijlocii, pot ignora sau
cred cã elaborarea unei mãrci este rezervatã

Actualmente, trebuie sã recunoaºtem cã
imaginea unei mãrci reprezintã un element
esenþial pentru majorarea valorii întreprin-

unui cerc restrâns, pe care îl constituie
marile întreprinderi transnaþionale.
Este o atitudine imprudentã, care poate

derii. Marca este semnul distinctiv folosit de
întreprinderi pentru a individualiza ºi identifica produsele, lucrãrile ºi serviciile lor dintre

fi chiar fatalã pentru întreprindere. Experienþa a arãtat ca nu e bine sã subestimezi
eventuala valoare comercialã a mãrcii.

cele identice sau similare ale altor întreprinderi. Toate întreprinderile mici, mijlocii sau
mari, fie ele chiar ºi non-profit, au nevoie de

Imaginea mãrcii reprezintã inima comunicãrii unei întreprinderi cu clienþii sãi.
În altã ordine de idei, crearea imaginii

imagine ca sã fie individualizate.

mãrcii nu trebuie sã constituie o soluþie de
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ultimã orã, ci trebuie sã vã faceþi griji îndatã
ce întreprinderea a fost pusã pe picioare ºi
funcþioneazã. Imaginea mãrcii va trebui
creatã concomitent cu firma, strategia în
materie de mãrci ar trebui sa facã parte
integrantã din planurile de dezvoltare. Care
e interesul de a face investiþii importante în
elaborarea produselor ºi serviciilor de calitate, dacã aceastã reputaþie nu este pusã
în valoare sub forma mãrcii? Prin imaginea
mãrcii care reprezintã firma, se va asigura
ºi se va conserva fidelitatea consumatorilor
pentru aceste produse ºi servicii, care îi va
crea avantaje reale ºi concrete.
In realitate, elaborarea imaginii mãrcii
nu constituie un proiect pe care o întreprindere nu-l poate realiza. Dar aceasta
cere timp, eforturi, hotãrâre ºi, bineînþeles,
resurse financiare. Cunoaºterea pieþei, o
manierã creativã de rezolvare a problemelor, un entuziasm pentru propriile produse ºi servicii ºi curajul de a-ºi asuma
riscuri sunt factori la fel de importanþi pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii.

Ce reprezintă imaginea mărcii ?
Chiar daca termenul „imaginea
mãrcii” de cele mai multe ori este
considerat ca un sinonim al termenului
„marcã”, imaginea mãrcii este adesea
utilizatã în sferele comerciale într-un sens
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mult mai larg pentru a desemna o
combinaþie de elemente corporale ºi
necorporale, cum ar fi, o marcã, un desen
sau un model industrial, un logo sau o
prezentare comercialã, conceptul, imaginea sau reputaþia pe care aceste elemente
o vehiculeazã în ceea ce privesc produsele
ºi serviciile. Unii experþi considerã cã
aceste produse ºi servicii constituie ele
însãºi un element al imaginii mãrcii.
Aceastã definiþie mai largã ºi mai flexibilã
a imaginii mãrcii, convine mai mult în
împrejurarea datã.
Chiar dacã imaginea mãrcii se constituie din suma pãrþilor sale, ele existã
într-o manierã independentã. In realitate,
valoarea sumarã a imaginii mãrcii este
constituitã din rezultatele concrete ºi
directe ce rezultã din sinergia creatã de
diferitele sale pãrþi. Imaginea mãrcii „îºi
trãieºte propria ei viaþã”, deci, duce mult
mai departe de funcþiile înguste ale OPI,
cum ar fi marca, desenul sau modelul industrial ºi produsul sau serviciul pe care
aceste obiecte de protecþie le diferenþiazã
ºi le fac mai atractive. Imaginea mãrcii
ne reaminteºte cã a crea ºi a proteja o
marcã, un desen sau un model industrial
nu este suficient. Este vorba despre
instrumente (dar de instrumente importante) care intervin în procesul de punere la

punct a imaginii mãrcii eficace pentru
produsele sau serviciile unei companii.
Este imaginea mãrcii în tot ansamblul ei,
ºi nu doar al produsului, al desenului/
modelului industrial ce permite distingerea
produselor sau serviciilor unei companii
faþã de cele ale concurenþilor, care semnaleazã o anumitã calitate ºi care, pe termen lung, întreþine fidelitatea consumatorilor.
Mulþi factori intervin pentru ca imaginea
mãrcii sã fie o reuºitã. Nu existã o formulã
magicã. Elaborarea imagini mãrcii þine în
acelaºi timp de ºtiinþã ºi artã. Pentru a
obþine rezultate, imaginea mãrcii trebuie
sã fie cât mai clarã, explicitã ºi fiabilã din
momentul în care este vorba de mesajul
pe care îl transmite, posibilitãþile ºi
avantajele pe care le oferã, precum ºi de
calitatea pe care o simbolizeazã. Trebuie
sa fie atrãgãtoare ºi adaptatã produselor
pe care le reprezintã.
Printre factorii care condiþioneazã reuºita imaginii mãrcii, unul dintre cei mai
importanþi este puterea de a diferenþia. Imaginea mãrcii trebuie sa fie un „punct de
referinþã” pentru grupul de consumatori pe
care îl þinteºte. Acesta trebuie sã se facã
informat, în ceea ce privesc produsele ºi
serviciile comercializate:
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l
Sã fie agreabilã (in ceea ce priveºte calitatea ºi valoarea produselor ºi
serviciilor oferite);
l
Sã fie fiabilã;
l
Sã dea ocazia unei comunicãri
specifice (formularea mesajului ºi scopul vizat).
Datoritã faptului cã piaþa concurenþialã
oferã o alegere impresionantã de produse ºi
servicii similare ºi de cele mai multe ori identice, dacã imaginea mãrcii nu le diferenþiazã
ºi nu permite distingerea produselor ºi a serviciilor, pe care aceasta trebuie sã le promoveze, faþã de cele ale unei alte companii concurente, ea este inutilã ºi, în consecinþã, fãrã
valoare. În schimb, cu cât puterea ei de diferenþiere e mai mare, cu atât eficacitatea ºi
interesul pe care-l reprezintã sunt mai
importante pentru titularul sãu ºi pentru
consumatori.
Numai o imagine a mãrcii dotatã cu o
putere de diferenþiere mare, poate servi ca
interfaþã pentru a promova produsele ºi
serviciile unei întreprinderi, pentru a spori
reputaþia ei ºi, în acelaºi timp, pentru a trezi
interesul ºi a reþine fidelitatea consumatorilor.
Este un motiv esenþial care justificã timpul,
banii ºi eforturile investite în punerea la punct
a imaginii unei mãrcii reuºite.
(Va urma)
(Sursa: www.wipo.org)

Inovare – comercializare –
etapele urmãtoare

F iind stimulatã de exemplul propri-

ului sãu copil, care suferea de sindromul
Stikler, designerul Mandy Haberman a elaborat un aparat pentru alimentarea copiilor,
care aveau dificultãþi în timpul alimentãrii.
Aparatul Haberman a fost brevetat în Regatul Unit în 1984. Mandy Haberman a
înfiinþat prima sa societate care se ocupa
de comercializarea produselor în diferite
þãri ale lumii.
Succesul produselor era colosal, însã,
fiind preconizate doar pentru un anumit
cumpãrãtor, acopereau un segment îngust
de piaþã.
Câþiva ani mai târziu, Mandy Haberman a vãzut cum copilul prietenei sale a
vãrsat sucul de coacãzã neagrã pe covor,
ceea ce a stimulat-o sã proiecteze o canã
compactã, care se închidea ermetic, dotatã
cu o vâlvã antiscurgere …ºi a inventat cana
pentru toate împrejurãrile vieþii
(Anywayup®). I se mai spune cana Magic,
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care are mânere ºi este foarte uºor de þinut
în mânuþele mici, fiind special conturatã
pentru ele ºi foarte uºor de asamblat. În
anul 1992 M. Haberman ºi-a înregistrat
prima invenþie. Mai târziu au fost depuse
cereri ºi au fost eliberate brevete suplimentare atât în Regatul Unit, cât ºi în alte state.
Prototipurile producþiei noi au fost propuse spre licenþiere cãtre 18 companii care
produceau articole pentru bebeluºi. Cu toate
cã invenþia a avut un rãsunet enorm, din
mai multe motive nu a fost înregistrat nici
un contract de licenþã. Astfel, în anul 1996,
Mandy Haberman a hotãrât sã-ºi uneascã
forþele cu o companie de marketing din
Cardiffa, specializatã în promovarea
producþiei noi, ºi astfel invenþia sus
menþionatã a avut un succes zguduitor, se
vindea în cantitãþi nemaipomenite (60 000
buc. pe sãptãmânã). Peste puþin timp, o
companie americanã a încheiat un contract
de licenþã exclusivã de producere ºi a început
a comercializa articole cu marca „Tumble
Mates”. Actualmente, anual în lume se
comercializeazã în jurul la 10 mln. de cãni.
Cum deseori se întâmplã, cana mai cã
n-a devenit o victimã a succesului sãu personal. Dupã 18 luni de la lansarea produsului

pe piaþã, Mandy Haberman a descoperit
cã una dintre companiile engleze cu care
colabora chiar de la început, printr-un contract de licenþã, a început a comercializa
un produs foarte asemãnãtor cu al ei.
Mandy Haberman a hotãrât sã defere
aceastã companie în judecatã ºi a câºtigat
procesul.
Pe parcursul anilor, Mandy Haberman
ºi cana sa au obþinut mai multe premii,
inclusiv premiul pentru cea mai bunã
inventatoare a anului 2000, medalia de

aur la Salonul Internaþionale de Invenþii de
la Geneva, cele mai înalte premii industriale ale Regatului Unit.
În prezent, Mandy Haberman este consideratã una dintre cele mai de succes
întreprinzãtoare ºi joacã un rol important
în elaborarea politicii de stat în acest domeniu în calitate de consilier în guvernul
Regatului Unit ºi Oficiul de brevete pe
probleme de proprietate intelectualã.
(Sursa: www.wipo.org)

Cele mai frecvente întrebãri
privind mãrcile de produse sau de servicii

3. Numele de persoane pot fi înregistrate în calitate de mărci?
- Da, aceasta este posibil. Dar, doar în

la conţinutul acestuia, adică la caracterul

cazul dacă numele pentru care solicitaţi pro-

semantic al semnului. Dacă numele este rar

tecţia are un grad înalt de distinctivitate. Iar

întâlnit, aveţi şansa de a obţine protecţie, iar

premisele generale ale caracterului distinctiv

dacă numele este răspândit, şansele sunt

al mărcii se referă atât la forma semnului,

mai mici, deoarece există mai multe persoa-

adică la tipurile admisibile de semne, cât şi

ne ce poartă acel nume.
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INFOTRASEE

„Protecþia proprietãþii industriale
în contextul noilor reglementãri”

În perioada 30 august-2 septembrie

curent la Tulcea, România, s-a desfãºurat
simpozionul naþional cu genericul „Protecþia proprietãþii industriale în contextul noilor reglementãri”, organizat
de cãtre Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi
Mãrci din România (OSIM) în colaborare
cu Asociaþia Naþionalã pentru Protecþia
Proprietãþii Industriale (ANPPI).
Printre invitaþii la simpozion s-au aflat
ºi specialiºtii de la AGEPI care au prezentat
comunicãri vizând protecþia OPI în Republica Moldova: „Managementul mãrcii ºi
al design-ului industrial” – N. Obriºte, expert principal, Secþia Mãrci Internaþionale;
„Condiþii de noutate privind înregistrarea
desenelor ºi modelelor industriale”- J.
Furculiþã, expert coordonator, Secþia
Desene ºi Modele Industriale etc.
Scopul simpozionului a constat în
realizarea unui dialog constructiv între
specialiºtii din diferite sfere ale PPI pentru
evidenþierea cãilor ºi mijloacelor de
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protecþie juridicã a proprietãþii industriale,
precum ºi de prevenire ºi combatere a
contrafacerii acestora conform legislaþiei în
vigoare în cele douã þãri.
La lucrãrile simpozionului au participat
atât specialiºtii din domeniul PPI, reprezentanþi în proprietate industrialã, cât ºi
profesori universitari ºi juriºti, care au
prezentat rapoarte privind situaþia la zi în
domeniul protecþiei proprietãþii industriale:
„Informaþiile de proprietate industrialã ca
suport de decizii economice corecte la
nivelul companiilor”, O. Dinescu, OSIM;
„Semne susceptibile de a fi marcã ºi
reprezentarea lor graficã”, D. Bogdan,
judecãtor la Tribunalul Bucureºti; „Licenþele
obligatorii privind invenþiile”, R. Popescu ,
dr., lector univ., Bucureºti, s.a.
Seminarul a decurs într-o manierã
interactivã, la finele lui fiecare dintre
participanþi fiind invitat sã-ºi expunã opinia
vizavi de problemele abordate pe parcursul
celor douã zile de lucru.

Conferinþa internaþionalã
„Probleme actuale din domeniul PPI”

În perioada 6-11 septembrie curent

în oraºul Aluºta, Ucraina, a avut loc cea
de-a opta Conferinþã ºtiinþifico-practicã internaþionalã “Probleme actuale din domeniul protecþiei proprietãþii intelectuale”. Organizatorii conferinþei au fost:
u Organizaþia Mondialã de Proprietate
Intelectualã (OMPI);
u Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei al
Ucrainei;
u Departamentul de Stat pentru Proprietatea Intelectualã;
u Ministerul Învãþãmântului al Republicii
Autonome Crimeea;
u Institutul Ucrainean de Proprietate Industrialã;
u Coaliþia de protecþie a drepturilor de
proprietate intelectualã (CIPR).
La Conferinþã au participat reprezentanþi
ai sectoarelor de stat ºi private din Ucraina,
CSI, Þãrile Baltice, precum ºi reprezentanþi
ai Oficiului European de Brevete (OEB) ºi
ai Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB).
Printre invitaþii la conferinþã au fost ºi
specialiºti de la AGEPI - departamentele
Juridic, Invenþii, Mãrci ºi Modele Industriale, Economie ºi Evaluare, care au prezentat
comunicãri privind protecþia OPI în Republica Moldova.

35

Actualmente prioritãþile politice ºi
practice în domeniul proprietãþii intelectuale au trecut de la domeniul juridic la
cel economic. Pe parcursul unei perioade
îndelungate de timp atenþia statelor ºi a
organizaþiilor internaþionale a fost concentratã asupra chestiunilor privind
protecþia juridicã a obiectelor de proprietate intelectualã, prin perfecþionarea
legislaþiei în acest domeniu. În prezent
au devenit deosebit de actuale aspectele
legate de utilizarea drepturilor de
proprietate intelectualã în domeniul
business-ului. Iatã de ce, la Conferinþa
de la Aluºta s-a acordat prioritate
discutãrii aspectelor economice din domeniul proprietãþii intelectuale, în special,
problemei comercializãrii drepturilor de
PI ºi implementãrii în activitatea economicã a OPI.
Dintre aspectele abordate menþionãm:
n
dezvoltarea legislaþiei în domeniul
proprietãþii intelectuale;
n
comercializarea drepturilor de
proprietate intelectualã;
n
dezvoltarea activitãþii inovaþionale
ºi transferul de tehnologii;
n
proprietatea intelectualã la întreprinderile mici ºi mijlocii;

evaluarea OPI;
implementarea obiectelor de
proprietate intelectualã în activitãþi
economice;
n
utilizarea ºi protecþia dreptului
de autor ºi a drepturilor conexe;
n
protecþia si folosirea mãrcilor;
n
proprietatea intelectualã ºi Internetul;
n
dezvoltarea resurselor informaþionale privind brevetele;
n

n

n
probleme privind lupta contra pirateriei ºi contrafacerii;
n
din practica judiciarã de protecþie
a drepturilor de proprietate intelectualã;
n
activitatea organelor neguvernamentale în domeniul proprietãþii intelectuale.
Ca ºi în anii precedenþi, conferinþa a
fost organizatã la un nivel înalt, participanþii
au audiat o serie de comunicãri interesante, conþinând date utile care le vor prinde
bine în activitatea lor profesionalã.

aspecte ale proprietãþii intelectuale.
Materialele au trezit un viu interes în rândul
vizitatorilor, atât maturilor, cât ºi al copiilor,
care au cercetat cu interes exponatele:
fiecare a þinut sã afle din prima sursã ce
conþin CD-urile expuse, ce înseamnã o
invenþie, o marcã, un desen industrial etc.
ºi cum pot fi ele protejate.
Menþionãm cã organizatorii au anun-

Ediþiile AGEPI la Salonul Naþional
de Carte Didacticã
În perioada 7-12 septembrie curent, Editura AGEPI a participat, împreunã cu alte
15 edituri ºi difuzori de carte din Republica
Moldova, la ediþia I a Salonului Naþional
de Carte Didacticã, desfãºurat la Palatul
Naþional de Creaþie a Copiilor ºi Adolescenþilor din Chiºinãu.
Evenimentul a fost pregãtit de Ministerul
Educaþiei în colaborare cu firma „MoldDidactica, Centrul ªtiinþific, Metodic ºi Editorial “Univers Pedagogic” etc.
În cadrul Salonului a fost organizatã ºi
o expoziþie cu vânzare de carte pentru copii,
elevi, studenþii ºi profesori, care au avut
ocazia de a-ºi procura manuale ºi materiale
didactice noi.
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La ediþia I a Salonului Naþional de Carte
Didacticã au participat editurile “Prut Internaþional”, “ªtiinþa”, “Cartier”, „AGEPI”,
“Lumina”, „ARC”, „Epigraf”, Societatea pe
acþiuni „Cartea”, Societatea de distribuire
a cãrþii PRO-NOI, firma comercialã „MoldDidactica” etc.
Editura AGEPI a prezentat un stand al
publicaþiilor privind protecþia obiectelor de
proprietate industrialã, activitatea inventivã
din þarã ºi din lume, precum ºi manuale
de creativitate ºi inventicã, Ghidul Colecþia
Naþionalã de Documente în domeniul
Proprietãþii Industriale, CD-uri cu informaþie tehnicã, alte publicaþii de popularizare a cunoºtinþelor privind multiplele

þat un amplu program de acþiuni complementare, care a inclus lansãri de carte,
mese rotunde, simpozioane, dezbateri. De
exemplu, pe 9 septembrie s-a desfãºurat
Conferinþa bibliotecarilor din instituþiile de
învãþãmânt cu tema: “Rolul bibliotecilor din
sistemul educaþional în realizarea unei educaþii de calitate ºi edificarea societãþii informaþionale”.

Cele mai frecvente întrebãri
privind mãrcile de produse sau de servicii

4. Pot fi proprietarul unei mărci, dar să n-o utilizez?
- De regulă, după înregistrarea mărcii

dacă au fost aduse dovezi că marca nu a

trebuie s-o utilizaţi. Dacă marca nu este

fost folosită o perioadă neîntreruptă de cel

utilizată, există posibilitatea de a fi anulată

puţin 3 ani (în Republica Moldova - de 5

înregistrarea mărcii la cererea unei terţe

ani) din momentul înregistrării, ea poate fi

persoane, care poate aduce dovezi că

anulată. Dar, dacă proprietarul mărcii

marca nu se foloseşte. Legislaţia privind

poate aduce dovezi că marca n-a fost

protecţia mărcilor de produse şi/sau

utilizată din motive ce nu depind de el,

servicii a majorităţii statelor prevede că,

înregistrarea mărcii nu va fi anulată.
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PROMOVARE, SERVICII, INSTRUIRE

Prima promoþie de evaluatori în domeniul
proprietãþii intelectuale

La 7 iulie curent la AGEPI a avut loc

înmânarea certificatelor primilor 7 specialiºti
în evaluarea proprietãþii intelectuale.
Întru realizarea prevederilor Hotãrârii
Guvernului cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectualã nr.783 din
30.06.2003, AGEPI a organizat în prima
jumãtate a anului cursuri de evaluatori ai
obiectelor de proprietate intelectualã (OPI),
care au fost frecventate de 16 persoane,
preponderent evaluatori în imobil, precum
ºi specialiºti din domeniul proprietãþii
industriale. Dupã susþinerea examenelor de
absolvire a cursurilor menþionate, 7 dintre
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auditori, care au îndeplinit cerinþele Regulamentului de atestare a evaluatorilor, au
fost supuºi atestãrii pentru conferirea calificãrii de evaluator în proprietatea intelectualã ºi sunt incluºi în Registrul Naþional
al Evaluatorilor, extrasul din care este
publicat în BOPI nr.9.2004.
Organizarea cursurilor pentru evaluatori ºi atestarea evaluatorilor au fost acþiuni
de pionierat ºi au avut drept scop iniþierea
creãrii unui important element al infrastructurii pieþei produselor intelectuale – institutul
de evaluatori independenþi, fãrã de care
formarea ºi extinderea pieþei inovaþiilor este
imposibilã.
AGEPI, pe mãsura solicitãrii, va continua aceastã activitate, ºi în calitatea sa
de gestionar al Registrului Naþional al
Evaluatorilor va informa titularii OPI despre schimbãrile survenite în Registru, monitorizând în acelaºi timp activitatea de evaluare a OPI.

Activitãþi de promovare a PI

La 5-8 august curent în localitatea Va-

dul lui Vodã, mun. Chiºinãu, s-a desfãºurat
seminarul cu genericul „Managementul
ONG-urilor”, la care au fost invitaþi
specialiºti de la AGEPI pentru a familiariza
publicul larg cu activitatea din domeniul
protecþiei proprietãþii industriale.
Seminarul a fost organizat de cãtre Consiliul Administrativ al Federaþiei Naþionale a
Fermierilor din Republica Moldova (FNFM),
fiind destinat directorilor executivi ºi colaboratorilor Centrelor de Informaþie ºi Consultanþã
(CIC) ale organizaþiilor regionale ale FNFM.
Participanþii au fost instruiþi cum sã abordeze ºi sã aplice la modul practic metodele ºi
tehnicile elaborãrii unui proiect de afaceri în
mediul rural, iar specialiºtii AGEPI A. Moisei,
director Departament Juridic, ºi M. Spinei, ºef
Secþie Promovarea PI, au prezentat comunicãri
vizând aspectele actuale ale protecþiei
proprietãþii industriale în Republica Moldova.
* * *

În perioada 9-12 septembrie curent colaboratorii Direcþiei Promovarea Proprietãþii
Industriale AGEPI au participat la expoziþiile
„Black sea Letex” ºi “Furniture Interior”,
la Centrul Internaþional “Moldexpo”.
În cadrul ambelor manifestãri reprezentanþii AGEPI au desfãºurat activitãþi de
marketing ºi consulting, au prezentat publicaþiile oficiale ale Agenþiei ºi un stand con39

sacrat protecþiei PI în Republica Moldova,
au participat cu rapoarte la seminarele
“Dezvoltarea industriei uºoare în contextul
integrãrii Republicii Moldova în UE” ºi “Industria mobilei – ramurã importantã a economiei naþionale”, organizate de cãtre
Ministerul Industriei.
Expoziþia Internaþionalã Specializatã
“Black Sea LETEX”, la a IV-a ediþie, desfãºuratã sub egida Ministerului Industriei ºi
Federaþiei de Modã din Moldova, a inclus
o gamã largã de articole de vestimentaþie,
confecþii, þesãturi, textile, încãlþãminte, alte
produse din industria uºoarã, care prezintã
un interes deosebit din punctul de vedere al
protecþiei designului ºi modelelor industriale.
Concomitent, s-a desfãºurat Festivalul Internaþional de Modã “Fashion-2004”, ediþia
a VII-ea, la care au participat designeri vestimentari din þarã ºi de peste hotare.
Cea de-a III ediþie a expoziþiei “Furniture
Interior” a implicat participarea celor mai mari
producãtori de mobilã din republicã.

„Enciclopedia viþei de vie ºi a vinului”
va ameliora imaginea ramurii

L

a sfârºitul lunii iulie a.c. la Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova a avut
loc prima ºedinþã a consiliului organizatoric
privind editarea “Enciclopediei viþei de vie
ºi a vinului” în cadrul noii colecþii de carte
“Academica”.
Scopul pe care ºi-l propune colegiul redacþional este promovarea domeniilor viticulturii ºi vinificaþiei, oglindirea istoriei dezvoltãrii lor ºi crearea unei imagini favorabile
a ramurilor pe piaþa internã ºi cea externã.
În cadrul ºedinþei comune a Prezidiului
AªM ºi Consiliului tehnico-ºtiinþific al

Departamentului Agroindustrial “Moldovavin”, urmeazã a fi aprobatã concepþia noii
lucrãri ºtiinþifice ºi precizate sursele de
finanþare. Enciclopedia va fi editatã la editura „ªtiinþa”, în trei limbi.
Ultima publicaþie de acest gen - “Enciclopedia de viticulturã ºi vinificaþie” - a
fost editatã în limba rusã în anul 1988 în
Iugoslavia, ºi a fost apreciatã de cãtre
Oficiul Internaþional de Viticulturã ºi
Oenologie din Franþa drept cea mai reuºitã
lucrare din domeniu al anului.
(www.asm.md)

Prima bursã agricolã din Moldova

F ederaþia naþionalã AGROinform

a fondat la sfârºitul lunii august prima Bursã
agricolã on-line din Moldova, care poate
fi gãsitã pe site-ul www.agravista.md.
Aurelia Bondari, director executiv al
AGROinform, a menþionat cã pe acest site
va fi plasatã întreaga informaþie despre
oferta ºi cererea de producþie agricolã.
Fondatorii bursei îºi propun sã soluþioneze problema lipsei de informaþie în rândurile producãtorilor privind preþurile la mãrfurile agricole ºi posibilitãþile de a le comercializa.
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Aurelia Bondari a spus cã pe site va fi
plasatã informaþie la zi despre stocurile de
producþie agricolã ºi despre firmele-cumpãrãtoare din România, Belarus, Rusia,
Ucraina ºi Polonia.
În primele trei luni de la fondare, producãtorii agricoli ºi achizitorii vor avea posibilitatea sã-ºi plaseze informaþia pe site
gratuit. Dupã expirarea acestui termen, bursa va funcþiona pe bazã comercialã. Specialiºtii de la AGROinform nu au stabilit
deocamdatã tarifele pentru plasarea informaþiei, dar afirmã cã acestea îi vor favo-

riza pe producãtori într-o mai mare mãsurã
decît pe achizitori.
AGROinform intenþioneazã sã monitorizeze activitatea Bursei, deºi specialiºtii considerã cã le va fi destul de greu sã sintetizeze
date statistice concrete privind numãrul de
tranzacþii intermediate de Bursã.
Directorul executiv al AGROinform a
preciazat cã fondarea bursei on-line

www.agravista.md. face parte din programul “Eforturi integrate pentru dezvoltarea capacitãþilor rurale”, pe care
Federaþia îl implementeazã în prezent.
AGROinform a creat acest site în parteneriat cu Biroul de informaþii în agromarketing CAMIB. Organizaþia sperã sã atragã
în activitatea bursei Ministerul Agriculturii
ºi alþi parteneri-furnizori de informaþie.
(Infotag)

„Barza Albã” – simbolul calitãþii vinurilor
moldoveneºti

Pentru a nu se pune la îndoialã cali-

tatea vinurilor autohtone ºi pentru ca ele
sã nu fie contrafãcute, sticlele vor fi marcate
cu logotipul “Barza Albã”, care va fi simbolul ireproºabil al calitãþii superioare.
Aceastã declaraþie a fãcut-o Valeriu Mironescu, directorul general al Departamentului agroindustrial “Moldova-Vin”, în cadrul unei “mese rotunde”, pe 29 iunie a. c.,
la care au participat mai mulþi experþi în
domeniu, precum ºi cei mai mari producãtori de bãuturi alcoolice din þarã.
Dreptul de a plasa logotipul “Barza
Albã” pe sticle îl vor deþine doar producãtorii de vinuri de calitate înaltã.
“Va fi o comisie care va testa calitatea

corespunde cerinþelor pieþelor de desfacere,
ei nu vor primi logotipul în cauzã. Datoritã
acestui fapt, consumatorii vor putea
deosebi produsele vinicole de calitate înaltã
de cele contrafãcute”, a spus Mironescu.
Valeriu Þîra, vicedirectorul Departamentului “Moldova-Vin”, a menþionat necesitatea creãrii unui Fond de promovare a
producþiei autohtone pe piaþa rusã. De
asemenea, el a declarat cã, începând cu
anul 2005, producãtorii de bãuturi alcoolice
vor produce vinuri cu tãria de 10 grade ºi
nu de 9 grade, cum este în prezent.
Experþii au specificat cã deºi vinurile
noastre sunt criticate de unele companii
din Federaþia Rusã, ele continuã sã se

vinurilor ºi, în cazul în care aceasta nu va

bucure de succes pe aceastã piaþã.
(Infotag)
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PUBLICITATE

Concursul “I

Concursul

nvenþia anului” continuă

republican „INVENÞIA ANULUI” a fost lansat de Agenþia
de Stat pentru Protecþia Proprietãþii Industriale a Republicii Moldova (AGEPI)
ºi Uniunea Inventatorilor ºi Raþionalizatorilor (UIR) „Inovatorul” în primãvara
anului curent.
Scopul acestui nou concurs, care se va desfãºura în fiecare an, constã în popularizarea
ºi susþinerea activitãþii inovaþionale în þara noastrã, stimularea deþinãtorilor titlurilor de
protecþie pentru invenþii ºi modele de utilitate în vederea aplicãrii în producþie a rezultatelor
elaborãrilor intelectuale ºi antrenãrii investitorilor naþionali ºi strãini în procesul de
valorificare a inovaþiilor din sfera tehnico-ºtiinþificã.
La concurs pot participa inventatori de la instituþiile de cercetare-dezvoltare, organizaþii,
întreprinderi, asociaþii, care activeazã pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de
forma lor de proprietate, precum ºi inventatorii individuali.
Se vor înainta invenþii ºi modelele de utilitate protejate prin brevete ºi certificate, aflate
în vigoare pe teritoriul republicii ºi peste hotare, obþinute în anul calendaristic precedent
ºi care presupun un impact pozitiv asupra dezvoltãrii economiei naþionale, rezolvãrii
problemelor ce þin de necesitãþile curente ale vieþii, tehnicã, transport, chimie, industria
alimentarã, textile, mecanicã, electricitate, fizicã ºi alte domenii.
Prioritate se va acorda invenþiilor ºi modelelor de utilitate a cãror includere în procesul
de producþie s-a soldat cu efecte economice concrete.
Concursul se va desfãºura la urmãtoarele nominalizãri:
ü „Invenþia anului” - premiul 5000 lei
ü „Invenþia anului - autor un tânãr inventator” - premiul 3000 lei
ü „Modelul de utilitate al anului” – premiul 3000 lei
Bilanþul concursului ºi premierea învingãtorilor vor avea loc în fiecare an în cadrul
manifestãrilor consacrate Zilei Mondiale a Proprietãþii Intelectuale (26 Aprilie).
Pentru informaþii suplimentare adresaþi-vã la AGEPI.
Relaþii la tel.: 44-00-21, 49-30-16, 44-02-55 (interior 2-18)
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Конкурс “Èçîáðåòåíèå
продолжается

ãîäà”

Ð åñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ « ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÄÀ » îðãàíèçîâàí
Ãîñ óä àð ñò âå íí ûì à ãå íò ñ òâ îì Ð åñ ïó áë èêè Ì îë äî âà ïî î õð àí å
ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè (AGEPI) è Ñîþçîì èçîáðåòàòåëåé
è ðàöèîíàëèçàòîðîâ “Inovatorul” âåñíîé ýòîãî ãîäà.
Ýòîò íîâûé åæåãîäíûé êîíêóðñ ïðèçâàí ïðîïàãàíäèðîâàòü è ïîääåðæèâàòü
èçîáðåòàòåëüñêóþ è èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü â íàøåé ñòðàíå, ïîîùðÿòü
âëàäåëüöåâ îõðàííûõ äîêóìåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ è ïîëåçíûå ìîäåëè â öåëÿõ
èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíûõ ðàçðàáîòîê â ïðîèçâîäñòâå è
àêòèâíîãî âîâëå÷åíèÿ ìåñòíûõ è çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ â ïðîöåññàõ îñâîåíèÿ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ èííîâàöèé.
Â êîíêóðñå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èçîáðåòàòåëè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
èíñòèòóòîâ, îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé, àññîöèàöèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ÷àñòíûå
èçîáðåòàòåëè.
Íà êîíêóðñ ìîæíî ïðåäñòàâèòü èçîáðåòåíèÿ è ïîëåçíûå ìîäåëè, îõðàíÿåìûå
ïàòåíòàìè è ñâèäåòåëüñòâàìè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà èëè çà
ðóáåæîì, ïîëó÷åííûìè â ïåðèîä ïðîøëîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà, êîòîðûå ìîãóò
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, óäîâëåòâîðåíèþ æèçíåííûõ
ïîòðåáíîñòåé, îòíîñÿùèåñÿ ê òåõíèêå, òðàíñïîðòó, õèìèè, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè,
òåêñòèëþ, ìåõàíèêå, ýëåêòðîòåõíèêå, ôèçèêå è äðóãèì îáëàñòÿì.
Â êîíêóðñíîé îöåíêå ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ èçîáðåòåíèÿì è ïîëåçíûì ìîäåëÿì,
èñïîëüçóþùèìñÿ â ïðîèçâîäñòâå ñ êîíêðåòíûì ýêîíîìè÷åñêèì ýôôåêòîì.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùèõ íîìèíàöèÿõ:
5000 ëåé
ü ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÄÀ” – ïðåìèÿ
ü ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÄÀ ÞÍÎÃÎ ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËß” – ïðåìèÿ 3000 ëåé
ü ÏÎËÅÇÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÃÎÄÀ” – ïðåìèÿ 3000 ëåé.
Èòîãè êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé áóäóò ïðîâîäèòüñÿ åæåãîäíî
íà òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè, ïîñâÿùåííîìó Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ
Èíòåëëåêòóàëüíîé Ñîáñòâåííîñòè (26 Àïðåëÿ).
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â AGEPI
Òåë.: 44-02-55, 49-30-16 (âíóò. 2-18)
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AVIZ

CURSURI ÎN DOMENIUL PROPTECŢIEI
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
AGEPI Vă invită la cursurile de instruire pentru obţinerea
calificării „Consilier în proprietate intelectuală”.
³ Durata şi orarul studiilor: 10 săptămâni în zilele de luni, miercuri
³
³
³
³

şi vineri între orele 1400 – 1730.
Instruirea se efectuează în bază de contract, în limbile română
şi rusă.
Taxa de studii - 1500 lei.
Înscrierea la cursuri se efectuează permanent.
Studiile încep în funcţie de completarea grupei.
Relaţii la tel.: 44-00-21; 49-30-16 (2-69)
Fax: 44-01-19

A genþia de Stat pentru Proprietatea Intelectualã ºi Academia de ªtiinþe

a Moldovei invitã la Conferinþa internaþionalã „Probleme teoretice ºi
practice ale economiei proprietãþii intelectuale”, care va avea loc în
perioada 24-25 noiembrie 2004 în incinta AGEPI.

Tematica conferinţei:
l Rolul proprietãþii intelectuale în dezvoltarea economico-socialã a þãrii;
l Dimensiunea intelectualã a creºterii economice;
l Antreprenoriatul inovaþional ºi formarea infrastructurii procesului de inovare;
l Gestiunea proprietãþii intelectuale la nivel macro ºi microeconomic;
l Formarea ºi specificul pieþei de proprietate intelectualã;
l Evaluarea ºi evidenþa contabilã a activelor nemateriale;
l Rolul strategiilor ºi proiectelor inovaþionale în relansarea economicã;
l Modalitãþi de promovare a produselor noi;

КУРСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
AGEPI приглашает на курсы для получения профессиональной
квалификации «Консилиер в области интеллектуальной

собственности».
³ Срок обучения и расписание занятий - 10 недель
по понедельникам, средам и пятницам с 1400 до 1730.
³ Обучение проводится на договорной основе, на румынском
и русском языках.
³ Стоимость обучения - 1500 лей.
³ Запись на курсы проводится постоянно.
³ Начало занятий - по мере комплектования группы.
Справки по тел.: 44-00-21; 49-30-16 (2-69)
Факс: 44-01-19
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l Stimularea spiritului inovativ ºi încurajarea implementãrii inovaþiilor;
l Combaterea contrafacerii ºi pirateriei.

Oferta de participare
(numele ºi prenumele, locul de muncã ºi funcþia, telefonul, e-mail, titlul comunicãrii)
poate fi expediatã pe adresa: MD-2024, Chiºinãu, str. A. Doga 24/1; Fax 44-01-19;
prin e-mail: cravcenco@agepi.md

Cerinţe faţă de materialele prezentate
³
³
³
³
³

Titlul (majuscule bold 16, centrat)
Prenumele ºi numele autorilor (complet)
Instituþia, organizaþia, întreprinderea
Volumul materialului – maximum 8 pagini
Textul materialului (intervalul 1,5 caractere – 14, format A4 (210x297 mm), stânga
30 mm, partea de sus ºi de jos câte 25 mm, dreapta 15 mm).
45

³ Materialele pot fi expediate prin e-mail cu prezentarea ulterioarã pe suport hârtie,
semnat de autori, în programul Word for Windows, fontul Times New Roman. Numãrul
maxim de autori – 3.
³ Autorii sunt rugaþi sã prezinte rapoartele redactate, þinând cont de regulile stilistice ºi
ortografice, consultând dicþionarele de specialitate, purtând responsabilitate de cifre, nume, denumiri etc.
³ Termenul de prezentare a ofertei – 5 noiembrie 2004.
³ Textul integral al comunicãrii – pânã la 19 noiembrie 2004.
Comunicãrile vor fi editate într-o culegere specialã în redacþia autorilor.
Imprimare la tipografia AGEPI.

Cele mai frecvente întrebãri
privind mãrcile de produse sau de servicii

5. Sunetele şi mirosurile, pot fi percepute în calitate de mărci?
- Marca este, în primul rând, un semn

crierea detaliată a mărcii, marca să fie uşor

distinctiv care reflectă şi permite o diferen-

de reprodus/să poată fi reprezentată grafic.

ţiere a produselor. În cazul în care se va

Aceeaşi situaţie este şi pentru mirosuri –

prezenta dovada distinctivităţii, aceste tipuri

ele sunt cel mai greu de reprezentat grafic

de mărci vor putea fi înregistrate. Nu există,

sau de descris în cerere. De asemenea,

însă, o armonizare în legislaţii privind ti-

aroma nu va putea fi înregistrată ca marcă

purile respective de mărci. Legislaţia mai

în cazul în care are un caracter mai mult

multor state nu permite înregistrarea mărci-

funcţional decât de diferenţiere a produ-

lor sonore şi olfactive, deoarece există cerin-

selor, de ex., în cazul solicitării unei mărci

ţa ca marca să fie perceptibilă vizual.

ce constă din miros pentru aşa produse ca

În cazul când se cere protecţia pentru

parfumurile sau apele de colonie, cererile

o marcă sonoră, va trebui să se facă o des-

pot fi respinse. Mirosurile care vor indica

criere detaliată a sunetelor şi a partiturii,

produsul, la fel, nu pot fi înregistrate (nu

deoarece regulamentele existente privind

poate fi înregistrat mirosul de lămâie pentru

mărcile impun ca cererea să conţină des-

sucuri de lămâie).
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Jurnaliştii abordează tematica proprietăţii
intelectuale

E

ste în plinã desfãºurare cea de-a treia ediþie a concursului republican al jurnaliºtilor,
organizat de AGEPI. La concurs participã jurnaliºti profesioniºti ºi corespondenþi netitulari
din mediile de informare republicane ºi locale care reflectã tematica protecþiei proprietãþii
industriale ºi intelectuale, promoveazã inventatorii autohtoni ºi rolul inovaþiilor în
dezvoltarea socio-economicã a þãrii.
Participanþii sunt rugaþi sã prezinte materialele (în 3 exemplare) pânã la 30 octombrie
2004 la Serviciul de presã al AGEPI. Se admit materiale publicate ºi difuzate în limbile
românã sau rusã, însoþite de un scurt Curriculum vitae al participantului.
Rezultatele vor fi anunþate în cadrul conferinþei de presã organizate cu ocazia
desfãºurãrii Expoziþiei Internaþionale Specializate „INFOINVENT-2004” (10-13 noiembrie
curent), iar premiile vor fi înmânate în cadrul ceremoniei de închidere a expoziþiei.

Premiile sunt prevãzute pentru urmãtoarele medii de informare:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Presa scrisã;
Agenþii de presã;
Posturi de Radio ºi TV;
Articol scris de specialiºti în domeniul PPI;
Articol scris de studenþi.

AGEPI va acorda urmãtoarele premii:
Premiul I – 1500 lei
Premiul II - 1000 lei
Premiul III - 750 lei
Premii speciale ale Juriului.
Pentru informaþii suplimentare:
tel.: 44-00-10, 44-02-55 (2-66); e-mail: press@agepi.md
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Журналисты освещают тематику
интеллектуальной собственности
Ïðîäîëæàåòñÿ

III ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ æóðíàëèñòîâ, îðãàíèçîâàííûé
AGEPI. Â êîíêóðñå ó÷àñòâóþò ïðîôåññèîíàëüíûå æóðíàëèñòû è âíåøòàòíûå
êîððåñïîíäåíòû ðåñïóáëèêàíñêèõ è ìåñòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
îñâåùàþùèõ â ïðåññå òåìàòèêó îõðàíû ïðîìûøëåííîé è èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, îêàçûâàþùèõ ñîäåéñòâèå ìåñòíûì èçîáðåòàòåëÿì è
ïîä÷åðêèâàþùèõ ðîëü èííîâàöèé â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå ðåñïóáëèêè.
Ïðîñèì âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèòü ìàòåðèàëû â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ â
Ïðåññ-áþðî AGEPI äî 30 îêòÿáðÿ 2004 ã. Ïðèíèìàþòñÿ ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå íà ðóìûíñêîì èëè ðóññêîì ÿçûêàõ, ñ ïðèëîæåíèåì êðàòêîé
áèîãðàôèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà.
Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû â ðàìêàõ ïðåññ-êîíôåðåíöèè,
îðãàíèçîâàííîé ïî ñëó÷àþ ïðîâåäåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé
âûñòàâêè ”INFOINVENT-2004" (10-13 íîÿáðÿ ñ.ã.), à ïðåìèè áóäóò âðó÷åíû
íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ âûñòàâêè.

Ïðåäóñìîòðåíû ïðåìèè äëÿ ñëåäóþùèõ ñðåäñòâ èíôîðìàöèè:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ïðåññà;
Ïðåññ-àãåíòñòâà;
Ðàäèî è ÒÂ;
Ñòàòüè, ïðåäñòàâëåííûå ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè ÎÏÑ;
Ñòàòüè, ïðåäñòàâëåííûå ñòóäåíòàìè.

AGEPI óñòàíîâèëî ñëåäóþùèå ïðåìèè:
I ïðåìèÿ – 1500 ëåé
II ïðåìèÿ – 1000 ëåé
III ïðåìèÿ – 750 ëåé
Ñïåöèàëüíûå ïðåìèè æþðè.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ:
òåë.: 44-00-10, 44-02-55 (2-66), e-mail: press@agepi.md
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Noutãþi editoriale

L

a AGEPI a vãzut lumina tiparului
culegerea „LECTURI AGEPI”, ce insereazã comunicãrile participanþilor – reprezentanþi
ai diverselor instituþii ºtiinþifice ºi de specialitate
din Republica Moldova ºi din România – la
ediþia a VII-a a simpozionului
internaþional ºtiinþifico-practic
cu genericul „I nova re a
creeazã viitorul”, organizat
de Agenþia de Stat pentru Protecþia Proprietãþii Industriale în
perioada 22-23 aprilie 2004.
Printre acestea menþionãm: „Proprietatea industrialã
– factor de bazã în dezvoltarea economicã”, „Structurile inovaþionale pe mapamond ºi perspectiva dezvoltãrii lor în Republica Moldova”, „Probleme ale protecþiei juridice a
tehnologiilor scientointensive”, „Oportunitatea protecþiei prin brevet a metodelor de
afaceri”, „Modalitãþi de stimulare a activitãþii inovaþionale”, „Comerþul electronic
ºi proprietatea intelectualã”, „Specificul
evaluãrii mãrcilor”, „Rãspunderea penalã
în cazul încãlcãrii dreptului de autor ºi
drepturilor conexe” º.a.
Este îmbucurãtor faptul cã pe an ce trece
aria tematicã a comunicãrilor din cadrul
„Lecturilor AGEPI” se extinde considerabil,
accentele punându-se în ultimul timp pe
aspectele practice concrete ale valorificãrii
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proprietãþii industriale ca element de bazã
în dezvoltarea durabilã a economiei
naþionale. Astfel, participanþii la „Lecturi
AGEPI-2004” au menþionat necesitatea
imperioasã a instituirii unui mecanism legislativ-normativ de susþinere ºi
stimulare activã a creãrii,
protecþiei juridice ºi utilizãrii
obiectelor de proprietate
industrialã. Printre prioritãþile
momentului au fost relevate
formarea parcurilor ºtiinþifice,
tehnologice ºi inovaþionale
dupã modelul celor occidentale, stimularea creãrii, protecþiei ºi utilizãrii obiectelor de
proprietate industrialã, remunerarea
autorilor obiectelor de proprietate industrialã
create în cadrul exercitãrii atribuþiilor de
serviciu, constituirea fondului pentru sprijinul
protecþiei obiectelor de proprietate industrialã
în strãinãtate, formarea unui climat favorabil
pentru investitorii autohtoni ºi strãini.
Publicaþia este destinatã specialiºtilor de
diferite profiluri implicaþi în procesele de creare, protecþie juridicã ºi valorificare a
obiectelor de proprietate industrialã ºi, credem, le va fi de un real folos în activitatea
cotidianã.
Culegerea „LECTURI AGEPI” poate
fi consultatã sau procuratã la biblioteca
AGEPI.

DivertisMOMENT

ªtiaþi cã unor produse populare le-a trebuit
100 de ani pentru a pãtrunde pe piaþã?
l
Primul proces de transmitere fax
a fost brevetat în 1843 de Alexander Bain,
dar aparatele de fax au devenit utilizabile
abia în 1964.
l
În 1888, Frank Sprague a finalizat
o cale feratã electricã, dar locomotivele
electrice au fost folosite numai în 1895.
l
Eugene Ely a aterizat cu un avion
pe un vapor în 1911, dar portavioanele
au fost perfectate abia dupã 20 de ani.
l
Primul salt cu paraºuta a fost fãcut
de pe vârful unui turn din Franþa în 1783.
l
Leonardo da Vinci a fãcut schiþe detaliate ale paraºutei în 1485. A mai fãcut schiþe
ºi pentru un elicopter, un tanc ºi roþi de aterizare
retractabile. Primul elicopter ce putea duce o
persoanã a fost pilotat de Paul Cornu în 1907.
Tancurile au fost folosite pentru prima datã în
timpul primului rãzboi mondial în Cambrai,
Franþa în 1917. Primul aeroplan cu roþi
retractabile a fost construit în 1933. Da Vinci
a mai sugerat ºi metode de respirare sub apã.
Jacques-Yves Cousteau ºi Emile Gagnon au
folosit dispozitivul portabil de scufundare abia
în 1943, 458 de ani mai târziu.
l
Cu toate cã Alexander Fleming a
descoperit penicilina în 1928, abia în 1938
Howard Florey ºi Ernst Chain au gãsit o cale
de a o produce, demonstrând-o abia în 1942.
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l
Adolph Fick a sugerat pentru prima datã lentilele de contact în 1888, ºi cu
toate cã firmele fabricau lentile din sticlã, abia
în 1948 Kevin Tuohy a inventat lentilele moi
din plastic.
l
Codul de bare a fost inventat de
Bernard Silver ºi Norman Woodland. Sistemul
lor folosea lumina pentru a citi un set de
cercuri concentrice, dar au trebuit sã mai
aºtepte încã douã decade înainte ca apariþia
computerelor sã facã practic sistemul lor.
l
Computerul a fost lansat în 1943,
cu mult peste 100 de ani dupã ce Charles
Babbage a proiectat primul dispozitiv programabil. Babbage a renunþat la ideea lui
dupã ce nu a reuºit sã adune capital pentru
a o pune în practicã.
l
Thomas Edison a inventat fonograful în 1877.
l
Peter Carl Goldmark a inventat
discul LP în 1948. Dicul Compact CD a
fost inventat de Joop Sinjou si Toshi Tada
Doi în 1979. CD-ului i-au trebuit 15 ani
pentru a înlocui LP.
l
Internetul a fost lansat în 1979.
Tim Berners Lee a introdus WWW în 1989.
Au devenit însa populare odatã cu lansarea
browser-ului Mosaic în 1994.

Automobilul ce poate merge pe diferite tipuri
de sol ºi pe apã

U n automobil care poate merge pe

ºosea, în mlaºtinã, pe plajã ºi poate “înota”
în apã a fost testat cu succes la Shenyang, în
nord-estul Chinei, invenþia fiind brevetatã.
Acest tip de automobil pãstreazã
înfãþiºarea, modul de conducere, ºasiul ºi
majoritatea tehnologiilor autovehiculelor
tradiþionale. Printr-un sistem de miºcare

format din roþi ºi ºenile se asigurã circulaþia
normalã a maºinii pe diferite cãi de rulare.
Automobilul amintit are perspective
bune de a fi realizat pe scarã largã, mai
ales cã este adecvat pentru armatã, poliþia
militarã, prospecþiuni geologice, investigaþii
ºtiinþifice, acþiuni de salvare în caz de
catastrofe naturale.

Tulpina H5N1 a gripei aviare
acum ºi la porcine

C hina a anunþat la 20 august cã a

descoperit tulpina mortalã a virusului gripei aviare pentru prima datã la porcine.
Potrivit declaraþiilor lui Chen Hualan,
responsabil de la Laboratorul naþional de
cercetãri privind gripa aviarã, cercetãtori
ai laboratorului au izolat virusul H5N1 din
prelevãrile de la porci efectuate în anul
2003 ºi, din nou, în acest an.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) a avertizat, la începutul acestui an,
cã virusul H5N1 ar putea ucide milioane

(Sursa: Internet)
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de oameni dacã se combinã cu virusul
gripei umane ºi cã acest risc ar creºte daca
porcul este purtãtor de H5N1, deoarece,
dupã cum precizeazã AFP, organismul sãu
poate primi viruºi atât animali, cât ºi
umani.
“Nu este pur ºi simplu prima datã în
China, ci prima data în lume” când H5N1
este descoperit la porcine, a subliniat Chen
Hualan, cu prilejul unei conferinþe internaþionale privind prevenirea gripei aviare ºi
a sindromului respirator sever acut.

A fost descoperitã o mascã
de aproximativ 2.400 de ani
Arheologii bulgari au descoperit sub
pãmânt, în mormântul unui rege trac, o
mascã de aur veche de aproximativ 2.400
de ani, scrie un cotidian bulgar.
Potrivit ºefului echipei de arheologi,
Gheorghi Kitov, citat de ziarul local Trud,
masca reprezintã un chip uman ºi este
lucratã din 500 de grame de aur masiv,
iar descoperirea a fost fãcutã la 19 august
a.c., în apropierea satului Sipka, situat la
200 de kilometri est de Sofia.

“Aceastã mascã unicã aratã chiar mai
bine decât faimoasa imagine a regelui
Agamemnon (eroul grec descris de Homer
în Iliada). Este prima mascã tracã din aur
masiv descoperitã vreodatã”, a declarat
Gheorghi Kitov, precizind cã masca ar
putea aparþine regelui Seutus al III-lea, rege
trac care a domnit în regiune în cel de-al
V-lea secol î.e.n.
(ROMPRES-MOLDPRES)
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