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I. Actualităţi din domeniul PI

Seminar în domeniul proprietății intelectuale și
promovării afacerilor, organizat de AGEPI
în colaborare cu OMPI
În perioada 6-7 iunie, la Chișinău s-a desfășurat seminarul național
„Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor”, organizat de
către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) și în
parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
Scopul evenimentului a fost de a promova utilizarea obiectelor de
proprietate intelectuală (mărci comerciale, design industrial, indicații
geografice, alte semne distinctive) în calitate de instrumente pentru
dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivității la export a produselor și serviciilor autohtone.
La seminar au participat agenți economici, reprezentanți ai întreprinderilor,
inclusiv ai întreprinderilor mici și mijlocii, precum și specialiști AGEPI și ai
instituțiilor publice de profil: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
(MAIA), Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) etc.
În deschiderea evenimentului, directorul general AGEPI, Octavian Apostol,
a exprimat recunoștință OMPI pentru faptul de a fi susținut inițiativa AGEPI
și de a fi contribuit la organizarea acestui seminar la Chișinău. Totodată,
Octavian Apostol a menționat că prin desfășurarea acestui eveniment se
urmărește determinarea întreprinderilor de a-și înregistra mărcile atât pe
cale națională, cât și pe cale internațională, ținând cont de promovarea tot
mai activă a produselor autohtone pe piața Uniunii Europene, urmare a
intrării în vigoare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

promovarea imaginii întreprinderii, fiind formulate recomandări practice de
elaborare și utilizare a mărcii și a designului industrial pentru promovarea
unei afaceri de succes, precum și la metodele de protecție a acestora la
nivel național și internațional. Experții internaționali Violeta Ghețu, jurist în
cadrul Sectorului branduri și design, OMPI, și Liliana Badea, șef Birou mărci
și indicații geografice, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România,
au prezentat cele mai bune practici internaționale și europene cu privire
la înregistrarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală a
întreprinderilor în cadrul internațional de protecție a mărcilor, designului
și indicațiilor geografice: Sistemele de la Madrid, Haga și Lisabona.

Prezent la eveniment, președintele interimar al Camerei de Comerț
și Industrie, Tudor Olaru, a subliniat că valorificarea activelor și utilizarea eficientă a instrumentelor oferite de sistemul național de
proprietate intelectuală este o condiție primordială a succesului în
afaceri, fiind o componentă esențială în dezvoltarea economică a
Republicii Moldova.

În cea de-a doua zi a seminarului, directorul general adjunct AGEPI, Svetlana Munteanu, a familiarizat participanții cu rolul indicațiilor geografice ca
instrument de promovare a produselor tradiționale cu origine și calitate
determinate. Reprezentanții MAIA și ONVV au prezentat aspectele practice
ale proceselor de omologare și verificare a respectării cerințelor caietelor de sarcini și de control al calității produselor cu indicație geografică.

La rândul său, expertul internațional Violeta Ghețu, jurist în cadrul Sectorului branduri și design, OMPI, a precizat că instituția europeană pe care
o reprezintă va continua să promoveze utilizarea și protecția mărcilor,
desenelor și modelelor industriale, indicațiilor geografice în cadrul juridic internațional aplicabil acestora. Suntem convinși că acest seminar va
contribui la conștientizarea importanței și rolului semnelor distinctive în
dezvoltarea afacerilor, a adăugat Violeta Ghețu.

Expertul OMPI Violeta Ghețu s-a referit la protecția indicațiilor geografice la nivel internațional (Sistemul de la Lisabona privind înregistrarea
internațională a denumirilor de origine), prezentând informații utile cu
privire la instrumentele de promovare a produselor cu origine și calitate
determinate, inclusiv prin mărci de certificare și colective.

În prima zi a seminarului, au fost puse în discuție subiecte cu privire la
rolul semnelor distinctive (marca de produs, designul industrial etc.) în
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Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri.
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Actualităţi din domeniul PI

Acordul de asociere Republica
Moldova - UE a intrat în vigoare la
1 iulie 2016
Decizia privind intrarea în vigoare a Acordului
de Asociere Republica Moldova - Uniunea
Europeană începând cu 1 iulie anul curent,
a fost aprobată în cadrul celei de-a şaptea
reuniuni ministeriale a Parteneriatului Estic
(PaE) din 23 mai 2016.
Astfel, Secretariatul General al Consiliului Uniunii
Europene, în calitate de depozitar al Acordului
de Asociere între Republica Moldova, pe de o
parte, și Uniunea Europeană pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (Acordul de
Asociere), a comunicat că Acordul de Asociere
va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.
Acordul de Asociere vine să înlocuiască Acordul
de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile
Europene și Statele ei membre, pe de o parte, și
Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la

Bruxelles la 28 noiembrie 1994 și intrat în vigoare
la 1 iulie 1998.
De asemenea, începând cu 1 iulie 2016, Acordul
de Asociere înlocuiește Acordul dintre Uniunea
Europeană și Republica Moldova cu privire la
protecția indicațiilor geografice ale produselor
agricole și alimentare, semnat la 26 iunie 2012
la Bruxelles și intrat în vigoare la 1 aprilie 2013.
Drepturile de proprietate intelectuală sunt reflectate în Acordul de Asociere alături de alte
sectoare ce vizează aspectele comerciale ale
relaţiei dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană şi sunt parte a titlului V „Comerţul
şi Aspectele legate de Comerţ”, care vizează
instituirea Zonei de liber schimb aprofundat şi
cuprinzător (Acordul ZLSAC).
Acordul ZLSAC oferă Republicii Moldova cadrul
necesar pentru modernizarea şi consolidarea
relaţiilor sale economico-comerciale, graţie
deschiderii pieţei UE prin excluderea taxelor
vamale şi a cotelor de export, dar şi prin armo-

nizarea cuprinzătoare a legislaţiei, normelor şi
reglementărilor Republicii Moldova cu legislaţia
UE, asigurând alinierea sectoarelor-cheie ale
economiei la standardele europene.
Drepturile de proprietate intelectuală sunt vizate în capitolul 9 (articolele 277-332) al Titlului
V, care acoperă toate aspectele drepturilor de
PI legate de comerţ şi reflectă întreg spectrul
de angajamente asumate de UE şi Republica
Moldova în cadrul Acordului TRIPS.
Având drept obiective principale facilitarea
producţiei şi comercializării produselor inovative
şi creative, dar și atingerea unui nivel adecvat şi
efectiv de protecţie şi respectare a drepturilor de
proprietate intelectuală, capitolul 9 încorporează
în patru secţiuni distincte toate aspectele proprietăţii intelectuale legate de comerţ, inclusiv
natura, scopul, protecția, respectarea şi epuizarea
drepturilor de proprietate intelectuală.
www.agepi.gov.md

AGEPI susține brevetarea în străinătate a invențiilor și
soiurilor de plante

Realizarea acestui obiectiv presupune elaborarea unui mecanism funcţional
de susţinere a procesului de brevetare, care să asigure atât cadrul normativ, cât și resursele financiare necesare susținerii procesului de brevetare.

Cabinetul de miniştri a aprobat la 22 iunie 2016 proiectul hotărârii
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susținerea
brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în
Republica Moldova.

Proiectul actului normativ vine să reglementeze mecanismul privind susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create
în Republica Moldova, modul de prezentate a cererilor de sprijin financiar,
procedura de examinare şi aprobare a cererilor de acordare a sprijinului
financiar, precum şi modul de evidenţă a utilizării mijloacelor financiare.

Proiectul a fost prezentat miniștrilor de către directorul general adjunct
al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei Popa,
care a menționat că mecanismul de susţinere a brevetării în străinătate
prezintă un element al infrastructurii proprietăţii intelectuale şi al internaţionalizării procesului inovaţional.
Elaborarea acestui proiect vine întru executarea prevederilor Legii privind
protecția soiurilor de plante, Legii privind protecția invențiilor și prevederilor art.8 lit. e) din Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, potrivit cărora AGEPI are dreptul să sprijine brevetarea în
străinătate a invenţiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova.
Totodată, sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale
centrelor universitare şi ale mediului de afaceri prin încurajarea brevetării
invenţiilor în străinătate constituie un obiectiv important al Strategiei
Naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, această
sarcină fiind extrem de importantă pentru promovarea ştiinţei şi inovării
în Republica Moldova şi încadrarea în circuitul inovaţional mondial.
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În urma aprobării proiectului, vor putea beneficia de sprijin financiar întreprinderile mici şi mijlocii, organizaţiile din sfera ştiinţei şi de cercetare/
dezvoltare, care au solicitat eliberarea unui brevet de invenţie/brevet
pentru soi de plantă pe teritoriul Republicii Moldova, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor suportate în vederea brevetării în străinătate.
În cursul aceluiași an calendaristic, sprijinul financiar se va acorda unui
solicitant o singură dată, însă suma nu va depăși echivalentul a 3000 de
Euro, inclusiv comisionul pentru operațiunile bancare.
Conform procedurii stabilite, proiectul a fost examinat şi avizat de către
Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Centrul Național
Anticorupție și Ministerul Justiției, sugestiile şi propunerile cărora au fost
luate în considerare la definitivarea documentului.
www.agepi.gov.md
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Republica Moldova a primit distincția internațională
Energy Globe Award
Ambasadorul Republicii Austria în Republica Moldova, Gerhard
Reiweger, a înmânat la sfârșitul lunii iunie premiul „Energy Globe
Award-2016” pentru Republica Moldova.
Distincția a fost oferită cercetătorului Mihail Poleacov pentru realizarea
unor inovații deosebite în domeniul energiei și protecției mediului.
Lucrarea a fost înaintată la concurs de către Uniunea Inventatorilor şi
Raţionalizatorilor din Republica Moldova (UIR) “Inovatorul”.
Invenția se referă la un detector de seisme pentru populaţie, dezvoltat de
către Clubul copiilor aflat sub protecţia UIR „Inovatorul”. Acest detector
este conceput într-un mod simplu, este produs din resturi menajere şi
detectează seismele.

La eveniment a fost prezent și directorul general al Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, Octavian Apostol, care a mulțumit Excelenței
sale și echipei misiunii diplomatice pentru activitatea desfășurată în țara
noastră și pentru susținerea inventatorilor din Republica Moldova.
Ceremonia de înmânare a premiului Energy Globe Award 2016 a avut
loc în cadrul recepției de rămas bun oferită de Ambasadorul Republicii
Austria în Republica Moldova, Gerhard Reiweger, cu ocazia încheierii
misiunii diplomatice.
Energy Globe Award este cea mai importantă distincţie internaţională
ce se acordă proiectelor pentru protecţia mediului înconjurător care
prezintă soluţii concrete pentru eficienţa energetică, pentru exploatarea
raţională a resurselor şi pentru energii regenerabile. Distincţia se acordă
anual la nivel regional, naţional şi internaţional.
www.agepi.gov.md

Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului – 2016
Anual, în ultima sâmbătă a lunii iunie, în Republica Moldova se marchează, „Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului”.

Farmacie N. Testemițanu, precum și grupului de
cercetători Igor Coțaga, Ecaterina Luca, Marina
Podoroghin și Natalia Nicolau.

Cu această ocazie, la 24 iunie anul curent, a avut
loc o ședința festivă, organizată de Uniunea
Inventatorilor și Raționalizatorilor din Moldova
„Inovatorul” (UIR) și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Gazda evenimentului
a fost Confederația Națională a Sindicatelor din
Moldova (CNSM).

De asemenea, pentru activitatea în domeniul
elaborării și protecției juridice a soiurilor noi de
plante, AGEPI a menționat cu diplome și premii 3
dintre cei mai activi amelioratori, și anume: Alexei
Postolati, Institutul de Cercetări pentru Culturile
de Câmp „Selecția” din Bălți, Sergiu Musteață, dr.
hab., Institutul de fitotehnie „Porumbeni”, Tudor
Olari, Institutul de Cercetări Științifice în domeniul
Horticulturii și Tehnologiilor Alimentare.

La eveniment au participat cercetători, inventatori
și raționalizatori din cadrul instituțiilor academice și universitare, precum și întreprinderilor din
Republica Moldova.
Prezentă la ședința solemnă, Svetlana Munteanu, director general adjunct al AGEPI, a adresat
tuturor inventatorilor și raționalizatorilor sincere
felicitări, urări de sănătate, dorindu-le realizări
frumoase în activitatea de cercetare, inovare și
raționalizare, iar rezultatele să fie implementate
cu succes în diverse domenii ale economiei.
În cadrul evenimentului, au fost menționați cu
diplome și premii, acordate de către organizatori, cei mai activi inventatori și raționalizatori ai
anului, laureați ai ediției curente a concursurilor
„Cel mai activ raţionalizator” şi „Cel mai tânăr
raţionalizator”, organizate de UIR „Inovatorul”,
în comun cu AGEPI și Confederația Națională a
Sindicatelor din Moldova.
Astfel, AGEPI a acordat diplome și premii următorilor laureați ai concursurilor menționate: dr. hab.,
prof. univ. Nicolae Bodrug și dr., conf. univ. Sergiu
Ungureanu, Universitatea de Stat de Medicină și
Nr. 5.2016

Tradițional, AGEPI a desfășurat diverse activități
de sensibilizare a cercetătorilor și inventatorilor
din Republica Moldova cu privire la necesitatea
protecției realizărilor științifice și inovaționale,
sursele de informare în domeniul proprietății
intelectuale și alte aspecte privind asigurarea
respectării drepturilor asupra obiectelor de
proprietate intelectuală protejate (seminare,
mese rotunde, concursuri), precum și acțiuni
de susținere și promovare a realizărilor inventatorilor la expozițiile internaționale de invenții
de peste hotarele țării.
Notă: Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în
perioada 2011–2015, efectul economic la nivel
de ţară obţinut de la valorificarea invenţiilor şi
propunerilor de raţionalizare a constituit 16,3
milioane de lei, acesta fiind asigurat de către cei
aproape 3600 de inventatori şi raţionalizatori. În
total au fost valorificate 731 de invenţii, inclusiv
253 în primul an, şi 912 propuneri de raţionalizare.
www.agepi.gov.md
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II. Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
Raport BSA: În Republica Moldova, doar în ultimii doi
ani, vânzarea softului piratat s-a redus cu peste 20 mln
de dolari.
Republica Moldova rămâne printre liderii mondiali la capitolul ponderea
utilizării softului nelicențiat, potrivit unui studiu global al companiei
The Software Alliance (BSA).
Potrivit acestui studiu global al companiei BSA, în 2015 doar 39% din softurile instalate la calculatoare au fost licențiate, în descreștere cu 4% față de
2013. Experți remarcă faptul că o mare parte a softului piratat reprezintă
un pericol pentru cei care îl utilizează, deoarece conține programe care
pot afecta echipamentul sau conturile utilizatorului.

În Republica Moldova aceasta a atins cifra de 36 milioane de dolari, fiind
în scădere cu 21 milioane de dolari față de 2013, dar cu 8 milioane de
dolari mai mare față de 2009.
La capitolul ponderea utilizării softurilor piratate, în țara noastră se înregistrează cota de 86%, în descreștere cu 4% față de 2013. Cu toate acestea
Republica Moldova rămâne printre liderii mondiali în ceea ce privește rata
utilizării softului nelicențiat, fiind depășită doar de țări precum Venezuela
(88%), Libia (90%) și Zimbabwe (90%).
Cea mai mică pondere a softului nelicențiat se atestă în SUA (17%) și
Australia (20%). La nivelul UE, ponderea softului piratat este de 29%, fiind
evaluată la 11 miliarde de dolari.
Vlad VASILCOV,
www.agora.md
www.globalstudy.bsa.org

În 2015, piața globală a softului nelicențiat a fost evaluată la 52.2 miliarde
de dolari.

Drepturile de autor pentru operele fotografice
Ce faci când cineva publică, fără acordul tău, o
fotografie realizată de tine? Cum demonstrezi
că este a ta? Care sunt pașii legali și pe ce cale
poți acționa pentru a-ți revendica drepturile?
Dispozițiile privind drepturile asupra fotografiilor
difuzate în mediul online sunt cuprinse în Legea
nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor
şi drepturile conexe.

probe contrare, persoana fizică sub al cărei nume
pentru prima dată este publicată opera, în cazul
de față, fotografia. Iar potrivit art. 3, se consideră
publică orice comunicare a fotografiei, realizată
prin punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin
Internet sau alte rețele de calculatoare, astfel
încât oricare dintre membrii publicului să poată
avea acces la aceasta din orice loc sau în orice
moment ales în mod individual.

Dreptul de autor asupra fotografiilor este garantat, comportând atribute de ordin moral și
patrimonial, astfel încât, chiar dacă o persoană
publică o fotografie preluată de pe un site doar
pentru ca i-a plăcut, fără a urmări un scop patrimonial, fapta respectivă cade sub incidența legii.

Conform art.10, Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:

Independent de aducerea la cunoștința publică,
prin simplul fapt al realizării ei, chiar în forma
nefinalizată, opera de creație intelectuală este
recunoscută și protejată, autor al acesteia fiind
una sau mai multe persoane fizice. Conform art.
9 din Lege, se prezumă a fi autor, în absenţa unei

c.
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a.
b.

d.

dreptul de a decide dacă, în ce mod și când
va fi adusă opera la cunoștința publică;
dreptul de a pretinde recunoașterea calității
de autor al operei;
dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă
opera la cunoștința publică;
dreptul de a pretinde respectarea integrității
operei și de a se opune oricărei modificări,
precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă
prejudiciază onoarea sau reputația sa;

e.

dreptul autorului de a retracta opera sa din
circuitul comercial, despăgubind pe titularul
dreptului de valorificare, dacă acesta este
prejudiciat prin exercitarea retractării.

Drepturile morale ale autorului sunt protejate pe
un termen nelimitat. după moartea autorului,
protecţia drepturilor sale morale este exercitată
de către moştenitori şi de organizaţiile abilitate
în modul corespunzător să asigure protecţia
drepturilor autorilor. Astfel de organizaţii asigură
protecţia drepturilor morale ale autorilor şi în
cazul când aceştia nu au moştenitori sau în cazul
de stingere a dreptului lor de autor.
Autorul unei fotografii are dreptul exclusiv de
a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată
opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții! Astfel, potrivit art.11, “Utilizarea
unei opere da naștere la drepturi patrimoniale,
distincte și exclusive, ale autorului de a autoriza
sau de a interzice:
1.	reproducerea operei;
www.agepi.gov.md
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2.	distribuirea operei;
3.	comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau
prin cablu, inclusiv prin punerea operei la
dispoziția publicului, astfel încât să poată fi
accesată în orice loc și în orice moment ales,
în mod individual, de către public;
4.	realizarea de opere derivate.
Drepturile patrimoniale exclusive durează tot
timpul vieții autorului și se transmit prin moștenire
pe o perioadă de 70 de ani.
Trebuie specificat faptul că, în sensul Legii
nr.139/2010, prin distribuire se înțelege orice
mod de transmitere a fotografiei, cu titlu oneros
sau gratuit, precum și oferirea publică a acesteia.
În cazul în care fotografia a fost vândută de către
autorul acesteia, dreptul de distribuire se epuizează. În același timp, în cazul în care fotografia
a fost creată în cadrul unui contract individual
de muncă, dacă aceasta este utilizată de către
angajatorul autorului, dispozițiile legii nu se aplică.
Conform art.20 alin.(2), “Autorul unei opere
originale de artă grafică sau plastică ori al unei
opere fotografice beneficiază de un drept de
suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din
prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a
operei, ulterioară primei înstrăinări de care autor,
precum și dreptul de a fi informat cu privire la
locul unde se află opera sa”. Exemplarele operelor
originale fotografice care au fost făcute într-un
număr limitat de către însușii autorul lor sau
cu consimțământul acestuia, sunt considerate
opere de artă originale.
Este important faptul că dreptul de autor asupra
fotografiei se naște din momentul creării acesteia!
În ceea ce privește utilizarea fotografiilor fără
acordul autorului și fără plata vreunei remunerații,
ulterior aducerii la cunoștința publică, aceasta
poate fi făcută doar în câteva cazuri, dintre
care amintim reproducerea pentru informare în cadrul bibliotecilor, muzeelor, arhivelor
instituțiilor publice culturale sau de învățământ
etc., cu menționarea sursei și numelui autorului, precum și menționarea locului în care se
găsește fotografia.
Nu constituie o încălcare a dreptului de autor
reproducerea fotografiei, fără acordul autorului,
pentru uz personal sau pentru cercul normal al
unei familii, cu condiția ca opera să fi fost adusă
anterior la cunoștința publică.
Nr. 5.2016

În lege există capitole dedicate operelor de
artă plastică, de arhitectură și fotografice, care
cuprind câteva prevederi importante. Dintre
acestea, considerăm a fi relevante următoarele:
Transmiterea negativului unei opere fotografice
are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale
ale titularului dreptului de autor asupra acesteia,
daca prin contract nu s-a stabilit altfel;
Fotografia unei persoane, atunci când este
executată la comandă, poate fi publicată, reprodusă de persoana fotografiată sau de succesorii
săi, fără consimțământul autorului, dacă nu s-a
convenit altfel;
Crearea, reproducerea, modificarea şi distribuirea
unei opere fotografice ce conţine portrete, se
permit doar cu consimţământul persoanelor
reprezentate sau al succesorilor acestora. Consimţământul nu este necesar în următoarele
cazuri: dacă persoana reprezentată în portret este
de profesie model sau a primit o remunerație
pentru a poza pentru acel portret; dacă persoana
reprezentată este general cunoscută şi opera fotografică a fost executată cu prilejul activităţilor
sale publice; dacă persoana reprezentată constituie numai un detaliu al unei opere fotografice
ce prezintă un peisaj, un grup de persoane sau
o manifestare publică.
În final, menționăm că există câteva metode de
protejare efectivă a fotografiilor aduse la cunoștința
publicului cu ajutorul Internetului. Una dintre
acestea este instituirea unor măsuri tehnice de
protecție a dreptului de autor (aplicarea unui
cod de acces sau a unui procedeu de protecție,
precum criptarea, codarea, bruierea etc.). De
asemenea, autorul poate să furnizeze, în format
electronic, informații privind regimul drepturilor,
respectiv informații care permit identificarea fotografiei, a autorului acesteia, precum și condițiile
și modalitățile de utilizare a fotografiei.
Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate
prin Legea nr. 139 din 02.07.2010 atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după
caz, potrivit legii. Titularii drepturilor pot solicita
instanțelor de judecată sau altor organisme
competente recunoașterea drepturilor lor și
constatarea încălcării acestora și pot pretinde
acordarea de despăgubiri pentru repararea
prejudiciului cauzat.

după caz, și se sancționează cu amendă sau cu
închisoare, în funcție de natura faptei.
O modalitate sigură de protejare a dreptului
de autor asupra fotografiilor este înregistrarea
acestora în Registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe,
administrat de AGEPI. Trebuie amintit faptul că
această înregistrare este facultativa, și se face
contra cost.  Existența și conținutul unei fotografii se pot dovedi prin orice mijloace de probă,
inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul
unui organism de gestiune colectivă.
Tot în scopul protejării fotografiei, autorul acesteia
are dreptul să înscrie mențiunea de rezervare
a exploatării acesteia, constând într-un simbol
reprezentat prin litera C, în mijlocul unui cerc,
însoțit de numele autorului. Pana la proba contrară, se prezumă că drepturile semnalate prin
simbolul amintit există și aparțin persoanelor
care le-au utilizat.
Este important de știut faptul că, în cazul în care
autorul nu a înscris mențiunea de rezervare a
exploatării fotografiei, drepturile recunoscute
și garantate prin Lege există în continuare, deci
nu reprezintă o obligație a autorului, ci numai o
protecție suplimentară.
Despre fotografiile postate pe Facebook, dreptul
de autor dispare odată cu acceptarea termenilor și condițiilor, la înscrierea pe FB a autorului
fotografiilor. Adică în cazul în care postați o fotografie pe FB, iar aceasta este distribuită de o altă
persoană pe FB sau pe un alt site, nu beneficiați
de protecția dreptului de autor.
De asemenea, în cazul în care doriți să transmiteți
mai departe o fotografie care v-a plăcut, specificați
titlul acesteia (în cazul în care există), anul publicării și, mai ales, numele autorului ei. Este de
dorit să faceți acest lucru inclusiv pe FB, chiar
dacă legea nu vă obligă, deoarece este vorba
de respectul adus fotografului, despre munca
acestuia și, până la urmă, de bunul simț al fiecăruia dintre noi.
Lilia Vermeiuc,
Direcția Drept de Autor
www.agepi.gov.md

Încălcarea dispozițiilor Legii privind dreptul de
autor constituie contravenție sau infracțiune,
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III. Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Gestiunea colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, discutată în
cadrul unui seminar la Chișinău
Reprezentanți ai organismelor de gestiune
colectivă a drepturilor artiștilor interpreți
din România, Ungaria, Slovenia și Republica
Moldova, interpreţi, precum şi reprezentanți ai
autorităților publice naționale cu responsabilități
în domeniu, s-au adunat la 14 iunie 2016, în
cadrul unui seminar cu genericul „Gestiunea
colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi în
Uniunea Europeană şi Republica Moldova”.

colectivă a drepturilor de autor, interdependența
dintre autoritatea publică și organizațiile de gestiune colectivă, precum și despre realizările și provocările în acest domeniu în Republica Moldova
și România din perspectiva autorităților publice.
Despre realizări și provocări au vorbit și
reprezentanții OGC-urilor din Republica Moldova.

Obiectivul primordial al AGEPI în acest domeniu
este de a asigura transparența în procesul de colectare și repartizare în termen a remunerațiilor
tuturor titularilor de drepturi, a subliniat directorul general AGEPI.

Prezent la eveniment, Ambasadorul României în
Republica Moldova, Marius Lazurcă, a accentuat
faptul că Republica Moldova este o țară creativă,
o țară care produce talente, în special în industria
muzicală. Prin urmare, Republica Moldova are
nevoie de asistența celor cu mai multă experiență
în domeniul gestiunii drepturilor intelectuale
pentru a recompensa așa cum se cuvine această
creativitate, a precizat Marius Lazurcă.
Seminarul a fost moderat de directorul general
adjunct al AGEPI, Andrei Popa. Evenimentul a
continuat cu un șir de rapoarte privind gestiunea
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Prezentăm în continuare un interviu la temă cu
Octavian APOSTOL, director general AGEPI,
realizat de către Tatiana Slivca pentru cotidianul
„Evenimentul zilei”
Dreptul de autor și conflictul de interese

Evenimentul a fost organizat de Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Centrul
Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor
Interpreţi (CREDIDAM) în cooperare cu Consiliul
Societăţilor pentru Gestiunea Colectivă a Drepturilor Artiştilor Interpreţi (SCAPR). 

În deschiderea seminarului, directorul general
AGEPI, Octavian Apostol, a menționat că, prin
desfășurarea acestui seminar, se urmărește
preluarea celor mai bune practici europene
în domeniul gestiunii colective a drepturilor
de autor și a drepturilor conexe şi în domeniul
cooperării autorităților publice cu organizațiile
de gestiune colectivă.

eveniment vor fi implementate și în Republica
Moldova, astfel încât să existe un sistem funcțional
în domeniul gestiunii colective a drepturilor de
autor și drepturilor conexe.

- Dle Octavian Apostol, care a fost scopul seminarului „Gestiunea colectivă a drepturilor
artiștilor interpreți în Uniunea Europeană și
Republica Moldova”?

În cadrul dezbaterilor, artiștii s-au arătat interesați în
special de modalitățile de implicare a interpreților
în procesul decizional, de aspectele practice
privind colectarea și distribuirea remunerațiilor
de autor, inclusiv acțiunile care ar urma să fie
întreprinse în acest sens la nivel național și
internațional.
Interpreții au remarcat faptul că în ultima perioadă se observă o îmbunătățire în ceea ce
privește deblocarea sistemului gestiunii colective în Republica Moldova, iar aceste schimbări
se datorează, în primul rând, măsurilor luate în
acest sens de AGEPI. Cu toate acestea, persistă
necesitatea consolidării acestui domeniu prin
implementarea unui sistem automatizat de
evidență a remunerațiilor colectate de către
toate OGC-urile, pentru a asigura transparența
acestui proces.

La rândul lor, experții europeni au menționat
că este necesar să se facă tot posibilul pentru a
micșora perioada reținerii remunerațiilor, astfel
încât acestea să fie transferate titularilor de drept
în termene cât mai scurte. Trebuie să fie găsită
calea juridică pentru a achita remunerațiile tuturor categoriilor de drepturi de autor și drepturi
conexe, fără a aduce prejudicii economice intereselor legitime ale interpreților. Părțile implicate
în acest proces ar trebui să conștientizeze faptul
că nu concurența dintre OGC-uri aduce bani,
ci cooperarea, au subliniat experții europeni.
Participanții la seminar și-au exprimat speranța că
practicile europene prezentate în cadrul acestui

- Scopul acestei întrevederi a fost preluarea
celor mai bune practici europene în domeniul
gestiunii colective a drepturilor de autor și a
celor conexe, precum și în cadrul cooperării
autorităților publice cu OGC-urile în domeniu.
Obiectivul primordial al AGEPI în acest domeniu
este de a asigura transparența în procesul de
colectare și repartizare în termen a remunerațiilor
tuturor categoriilor de drepturi de autor și
drepturi conexe.
- Mulți artiști de la noi merg direct în România
la CREDIDAM...
- Nu este obligatoriu ca interpreții noștri să fie
înregistrați în organizațiile de gestiune colectivă
din România, deoarece există acorduri bilaterale între OGC-urile din Republica Moldova și
organizațiile similare din străinătate. În baza
acestor acorduri, banii se colectează pe un
anumit teritoriu și apoi se transferă OGC-urilor
din străinătate. Astfel, teoretic, organizaţiile
colectoare, imediat ce au colectat remunerația
de autor, ar trebui să notifice titularul sau
organizația de gestiune colectivă cu care a
încheiat contract bilateral de reprezentare
reciprocă a intereselor. „Practica” însă este că
organizațiile de gestiune colectivă așteaptă 3
ani de la colectare, fără a transmite banii titularilor de drepturi sau organizațiilor similare din
străinătate, până expiră termenul de prescripție,
apoi împart banii între ei.
- Spre exemplu: un interpret din România preia
o piesă a unui interpret din Republica Moldova și o difuzează la radio fără să-l înștiințeze.
Dacă piesa nu este una folclorică, dar textul,
melodia și aranjamentul sunt de autor, ce
face interpretul care a plătit pentru lucrarea
respectivă?
- Menirea unei OGC nu este doar de a colecta și
a distribui remunerația, dar și de a apăra drepturile membrilor. OGC-ul este ca și o casă de
producție. Să ne imaginăm că le-ai cedat drepturile și cineva le încalcă, ei ce fac? Acționează,
dau în judecată, scot lucrarea de pe internet.
Am ajuns la situația actuală din cauza că administratorii perpetuează practicile incorecte din
ultimii ani. Să reținem că, legal, în cazul furtului
intelectual, sunt și organe abilitate care trebuie
să se sesizeze și să se implice.
www.agepi.gov.md

Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
- Ce îi revine unui interpret din Republica Moldova dacă este difuzat la radio în România?
- Dacă interpretul nostru este difuzat la un
post de radio din România, OGC-ul din Republica Moldova la care acesta este membru, are
dreptul, ba chiar e obligat, să ceară transferul
banilor colectați în baza raportului difuzărilor,
de la organizația similară din străinătate, conform
acordului bilateral.
- Și ce-i revine dacă este difuzat la posturile
radio de la noi?
- În cazul posturilor de radio, de exemplu, tariful
remunerației de autor este 5,6 % din suma încasată de la abonaţi. Din acest tarif colectat, în
funcție de rapoartele utilizatorilor de valorificare
a operelor, o anumită sumă este repartizată titularului de drepturi. Un interpret mi-a mărturisit
că a primit în ultimul an 4000 de lei, iar aceasta
în condițiile în care organizațiile au colectat 3
milioane de lei. Mai grav este că, potrivit estimărilor mele, potențialul de colectare atinge 100 de
milioane de lei, adică este de aproximativ 30 de
ori mai mare. Interpretul ar fi putut primi 130.000
lei. Asta ar însemna minim 10.000 de lei lunar.
- Sunt interpreți care nu-s angajați ai nici unei
orchestre, muncesc pe cont propriu… Din ce
să trăiască?
- Pe acest segment există problema conducătorilor
organizațiilor care sunt în conflict de interese.
Și noi ne-am propus să inițiem în acest sens o
modificare legislativă. Unde este conflictul de
interese? Începem de la comisionul de 40% pe

care ei și-l opresc în momentul în care colectează
banii. Ai scos 100 de lei, 40 de lei deja sunt ai tăi.
Legislația nu interzice să-i depui și să beneficiezi
de dobândă. Așadar, ei nu numai că nu împart
acei 60 de lei, dar obțin și venituri suplimentare
din dobânzi. Practic, fac bani din banii altora.
Asta este ilegal și putem discuta despre gestiune
frauduloasă, cu consecințele de rigoare, inclusiv
tragerea la răspundere penală. Asta, din cauză
că, potrivit statutului, OGC-urile sunt organizații
non-profit, iar noi am observat aici o activitate
comercială. Soluția ar fi ca fiecare titular de
drepturi să-și declare operele unei organizații
de gestiune colectivă care îl va reprezenta și
va colecta banii pentru valorificarea operei sale.
- Nu se cunoaște nimic despre acțiunile lor?
- AGEPI nu este organ constatator. Dreptul
nostru se limitează la avizare și control. Chiar și
acest control se bazează pe documentele pe
care AGEPI le solicită de la un OGC. În prezent,
majoritatea documentelor aflate în posesia
noastră au fost obținute cu ajutorul Centrului
Național Anticorupție.
- Câte OGC-uri avem și câte sunt valabile?
- Avem avizate cinci organizații de gestiune
colectivă, dintre care trei sunt pasive, două
dintre acestea (AsDAC, ANPCI) au avizele fie
suspendate, fie abrogate, iar una nu activează
de facto (Repromold). În prezent, doar două
dintre organizațiile de gestiune colectivă avizate au dreptul de a colecta remunerațiile de
la utilizatori: Oficiul Republican al Dreptului de
Autor și Asociația Națională ”Copyright”.

- Artiștii se pot înscrie concomitent în toate
OGC-urile?
- Teoretic nu, însă practic acest lucru este posibil, pentru că OGC-urile nu gestionează oameni,
ei gestionează repertoriu. Dar, este bine să fii
membru al unui singur OGC, pentru că astfel
ești identificat mai ușor pentru a putea intra în
posesia remunerației de autor.
- Preconizați anumite modificări la legislația
existentă, în cazul OGC-urilor?
- Da, desigur. Avem multe de schimbat. Scopul
nostru primordial este ca, în timpul cel mai apropiat, să asigurăm transparența și buna guvernare
a activității organizațiilor de gestiune colectivă. În
acest sens se impun modificarea Legii 139/2010
astfel încât să existe doar o singură OGC pe
fiecare categorie de drept, bazată pe criteriul
reprezentativității, limitarea cuantumului comisionului de administrare, reținerea comisionului
de administrare la plata efectivă a remunerației
de autor, elaborarea metodologiilor de calculare
a tarifelor, instituirea unui număr mai mare de
obligații pentru OGC-uri, stabilirea de sancțiuni
pentru nerespectarea obligațiilor etc.
Modificarea legii nu va produce efectele scontate
atât timp, cât organele implicate în procesul de
monitorizare a respectării drepturilor de autor și/
sau conexe nu-și vor face datoria, iar administrația
organelor de gestiune colectivă nu va acționa
în strictă conformitate cu această lege.
www.evzmd.md

Concursul „Marca
comercială a anului 2015”
și-a desemnat câștigătorii
La 7 iunie anul curent, câștigătorii
concursurilor „Marca comercială a
anului”, „Premiul pentru realizări
în domeniul calității” și Medalia de
aur a Expoziției naționale „Fabricat
în Moldova” și-au primit premiile
binemeritate.
Ceremonia a avut loc în cadrul „Galei
Businessului moldovenesc”, eveniment organizat de Camera de
Comerț și Industrie (CCI) și Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Ediția curentă a Galei Businessului
Moldovenesc a fost dedicată jubileului
de 25 de ani de la proclamarea
independenței Republicii Moldova.
La eveniment au participat agenți
economici, reprezentanți ai
administrațiilor publice locale, parteneri de dezvoltare, reprezentanți
ai corpului diplomatic acreditat în
Republica Moldova, membrii comitetelor organizatorice ale concursurilor
menționate și cei ai grupurilor de
experți, deputați în primul Parlament, semnatari ai Declarației de
Independență a Republicii Moldova,
specialiști din cadrul CCI și AGEPI.
Festivitatea „Gala Businessului MolNr. 5.2016

dovenesc” a fost inaugurată de
Mircea Snegur, primul Președinte al
Republicii Moldova. În cuvântul de
salut, Mircea Snegur a menționat că
țara noastră trece printr-o perioadă
de dezvoltare deloc simplă, însă
exemplul activității companiilor
învingătoare este un imbold pozitiv
pentru toți agenții economici din
Republica Moldova.
Prezent la deschiderea „Galei Businessului moldovenesc”, directorul general
al AGEPI, Octavian Apostol, a subliniat
că acest concurs este un pas înainte
în promovarea produselor autohtone
pe plan național și internațional, în
dezvoltarea economiei prin creșterea
competitivității și a capacității întreprinderilor autohtone de a lansa noi
mărci comerciale. Octavian Apostol
a felicitat laureații, dorindu-le noi idei
creative în promovarea produselor
și serviciilor în beneficiul consumatorilor și al dezvoltătii economice a
Republicii Moldova.
În cadrul ceremoniei de inaugurare
a festivității, președintele interimar
al CCI, Tudor Olaru, a declarat că
pentru producătorii de mărfuri și

prestatorii de servicii, participarea
la concursurile menționate oferă
oportunitatea de a cunoaște care
sunt aprecierile experților și consumatorilor, iar în baza rezultatelor – de
a-și promova compania.
Premiile laureaților concursului „Marca comercială a anului 2015” au fost
înmânate de primul Președinte al
Republicii Moldova, Mircea Snegur,
directorul general AGEPI, Octavian
Apostol, și președintele interimar al
CCI, Tudor Olaru.
Pentru titlul de „Marca comercială
a anului” au concurat 60 de mărci
comerciale înregistrate la AGEPI la diferite nominalizări, cum ar fi: Favorita
anului, Aprecierea consumatorului,
Marca comercială Responsabilă Social, Marca Consacrată, Reputație și
Încredere etc.
În funcție de rezultatele obținute,
mărcile comerciale învingătoare au
fost distinse cu Medalia de argint,
Medalia de aur sau „Mercuriu de
Aur” – cea mai înaltă distincție a
competiției. Printre mărcile care au
fost apreciate cu „Mercuriu de Aur”

se numără Grand Mersi, Zolușca, Zahăr 5 inimioare, Floris, Bere Chișinău,
Lefrucom, Karcher, Velmart, Grand
Mersi, Aqua Uniqa, „Fresh&Joy”,
Giovanni Primo, Starnet, Viorica,
DOMNIȚA, ICAM, Floreni S.A., Rogob, Keramin, LUKOIL , Orange, etc.
La concursul „Premiul pentru realizări
în domeniul calității”, ediția a II-a, au
participat 30 de agenți economici.
Marele premiu al concursului este
„Zeița calității”.
Medalia de aur a Expoziției naționale
„Fabricat în Moldova” a fost înmânată administrațiilor publice locale
care au reușit să prezinte la standul
consiliului raional, amenajat în cadrul
acestei expoziții, produsele și serviciile
agenților economici din regiune.
Concursul „Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003 și are
drept scop promovarea practicilor
de succes în domeniul businessului
și desemnarea celei mai competitive
întreprinderi din țară care utilizează
nu doar strategii de marketing eficiente, ci și standarde internaționale
ale managementului calității.

9

Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Tineri antreprenori, premiați în cadrul Cupei
Businessului Creativ 2016
La 16 iunie anul curent, a avut loc ce-a de-a doua ediție a Galei Antreprenoriatului Creativ, în cadrul căreia s-a desfășurat finala națională
a concursului Cupa Businessului Creativ (CBC). Evenimentul a fost
organizat de către Rețeaua Globală a Antreprenoriatului din Moldova
(GEN Moldova).
Fiind un susținător și un promotor dezinteresat al spiritului inovator și
creativ în mediul de afaceri, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și-a exercitat cu brio rolul de partener principal al GEN
Moldova la organizarea concursului Cupa Businessului Creativ.	
Invitat să participe în calitate de speaker inspirațional al Galei Antreprenoriatului Creativ, alături de Serge Zănoagă, fondatorul Umbrela Studio,
Grigore Răileanu, fondator Remsys, Victoria Novac, EduJoc, Alla Donțu,
Youbesc Creative Institute ș. a., directorul general AGEPI, Octavian Apostol,
a explicat concurenților, dar și publicului spectator, importanța protecției
proprietății intelectuale pentru dezvoltarea afacerilor.

Timp de trei luni, finaliștii vor participa la un program de accelerare a
afacerii, oferit de Dreamups Innovation Campus.
La finele programului menționat, juriul, împreună cu mentorii, vor selecta
campionul național al Cupei Businessului Creativ, care va reprezenta Republica
Moldova la finala internațională a competiției din Copenhaga, Danemarca.
Competiția CBC a avut drept scop identificarea ideilor creative de afaceri
din Republica Moldova și promovarea acestora la nivel internațional.
Prima ediție a Galei Antreprenoriatului Creativ s-a desfășurat în iunie, 2015.
Notă:
„Do it for Bunica” este o platformă web destinată migranților din Republica Moldova, prin intermediul căreia aceștia pot identifica și angaja
online tineri/adolescenți localnici pentru sprijinirea părinților lor în etate
la treburile gospodărești. Tinerii se înregistrează şi își creează gratuit un
profil pe site-ul lor. Migranții care sunt în căutarea unor prsoane de încredere pentru sprijinirea părinților lor rămași singuri, pot utiliza platforma
în vederea identificării unui tânăr perfect.

GEN Moldova a oferit atât directorului general AGEPI, cât și Agenției de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală diplome pentru susținerea și promovarea antreprenoriatului din Republica Moldova.
Proba de foc pentru cele opt echipe concurente a fost prezentarea ideilor
de afaceri în fața juriului concursului. În urma acesteia, au fost selectați trei
finaliști ai ediției naționale a Cupei Businessului Creativ. Este vorba despre
proiectele Do it for bunica, Baby Moon și Energy Solaris.

Autoarea proiectului „Baby Moon” își propune să reducă numărul deceselor infantile printr-o metodă originală: sistemele de purtat bebeluși.
Potrivit acesteia, sistemele de purtat bebeluși pot avea mult mai multe
avantaje decât să fie un accesoriu comod, ele pot salva viețile copiilor.
Noutatea proiectului „Air Solaris” constă în folosirea energiei solare cu
ajutorul unui dispozitiv, care, pe lângă faptul că asigură încălzirea și ventilarea încăperii, usucă fructe și pregătește mâncare în regim de gătire lentă.
Sursa: www.agepi.gov.md, www.diez.md

Sistemul național de proprietate
Intelectuală, promovat în cadrul
unei expoziții de invenții în Cehia
În perioada 16–17 iunie 2016, în or. Třinec,
Cehia, s-a desfășurat Expoziţia Internaţională de Inovații Tehnice, Brevete și Invenții
„INVENT Arena”.
Evenimentul, aflat la prima ediţie, a fost organizat de către Oficiul de Proprietate Industrială și
Academia de Științe din Cehia, sub patronajul
Ministerului Industriei și Comerțului și Ministerului Educației, Tineretului și Sportului din această
țară. La expoziție au participat inventatori din 21
de țări care au prezentat peste 200 de invenții și
tehnologii noi. Cele mai bune exponate, desemnate de un juriu format din experți internaționali,
au fost distinse cu medalii de aur, de argint și de
bronz, precum și cu premii speciale.
Republica Moldova a fost reprezentată la Expoziția
Internațională de Inovații Tehnice, Brevete și Invenții
„INVENT Arena” de către Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI). La standul țării
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noastre au fost expuse cinci invenții ale inventatorilor moldoveni, care au obținut o medalie de
aur și una de bronz. Totodată, specialiștii AGEPI
au prezentat materiale informative cu referire
la sistemul național de Proprietate Intelectuală,
au promovat produsele cu indicație geografică
din Republica Moldova și au oferit informații privind validarea brevetelor europene pe teritoriul
Republicii Moldova.
De asemenea, echipa AGEPI prezentă la eveniment a lansat invitația de participare la Expoziția
Internațională Specializată „INFOINVENT”, ediția

a XV-a, care va avea loc în luna noiembrie 2017
la Chișinău.
Tradițional, AGEPI a acordat trei medalii unor
lucrări prezentate la expoziție. De acestea s-au
învrednicit tinerii inventatori din Macedonia
(pentru ”Dispozitivul electric pentru dezinfectarea încălțămintei cu lichide volatile”), femeile inventatoare din Taiwan (pentru ”Tricicleta
multifuncțională”) și inventatorii din Cehia (pentru
„Test și alphabet multimedia interactiv”).
www.agepi.gov.md
www.agepi.gov.md

IV. Promotorii proprietății intelectuale
Spiridon Vangheli - laureat al Medaliei de Aur a OMPI
”Pentru creativitate”.
„Obţinem, aşadar, prin Guguţă cea mai strălucită izbândă a scrisului nostru
modern pentru copii. Guguţă e un Făt-Frumos al nostru. Ciuboţel, Grăia-Singur,
Titirică... sunt, ca şi Guguţă, expresia copilăriei adevărate, nefalsificate literar,
purtătoare a frumosului şi a libertăţii interioare... Iată de ce opera acestui
mare scriitor pentru copii va fi mereu şi cu acelaşi nestins interes citită şi de
copii, şi de omul matur”.
Grigore Vieru
Spiridon VANGHELI (născut la 14 iunie 1932, s. Grinăuţi, jud. Bălţi) prozator,
traducător şi editor, deţinător al Diplomei Internaţionale de Onoare „Andersen”,
maestru emerit în artă, scriitor al poporului din Republica Moldova, laureat al
Premiului de Stat al Republicii Moldova, doctor honoris causa al Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Cavaler al Ordinului Republicii. În anul 2012
i-a fost decernată medalia de aur a OMPI „Pentru Creativitate”, care are menirea
de a face mai bine cunoscută Organizaţia Mondială a Proprietății Intelectuale
şi activităţile sale şi a oferi autorităţilor şi organizaţiilor naţionale modalităţi
de a pune în valoare şi de a recompensa creativitatea şi realizările relevante
privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Spiridon Vangheli a absolvit Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic
„Ion Creangă” din Chişinău (1955). În timpul studenţiei (1952) inaugurează Foaia
Literară a institutului şi un excelent cenaclu literar unde au prins aripi colegii
săi Grigore Vieru, Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Pavel Boţu, Andrei Strâmbeanu, Mihail Ion Ciubotaru, Valentin Mândâcanu şi alţii, care, ulterior, au devenit
scriitori consacraţi. După absolvire activează în calitate de învăţător la şcoala
medie din Năpădeni. În 1960 revine la Chişinău, angajându-se ca redactor la
Editura „Cartea Moldovenească”, apoi redactor superior la Editura „Lumina”.
Debutează editorial în 1962 cu cărţulia pentru copii În ţara fluturilor, urmată
de: Soarele (1963), Băieţelul din coliba albastră (1964), Pe lume (1964), Balade
(1966). Din start face dovada intuirii specificului literaturii dedicate copiilor,
remarcându-se prin exprimarea spontană, firească, pitorească şi memorabilă.
În 1967 este editată cartea „Isprăvile lui Guguţă”. Din acest an activitatea scriitorului este marcată de crearea personajului care l-a făcut cunoscut în toată
lumea – Guguţă, băieţelul ingenios cu minte sclipitoare. Protagonist al unei
suite de cărţi, Guguţă este îndrăgit atât de micul cititor, cât şi de cel matur,
bucurându-se de popularitate pe toate continentele şi devenind o emblemă
sugestivă a Copilului. Nuvelele despre Guguţă sunt traduse în limbile: rusă,
engleză, japoneză, germană, armeană, ucraineană, lituaniană, bielorusă, kazahă,
kirghiză, turkmenă, estonă, azerbaidjană, cehă, mongolă, bulgară, gruzină etc.,
sunt editate în 1978 la Bratislava în colecţia de literatură pentru copii Cheiţa
de aur care include cele mai valoroase cărţi din toate timpurile de pe glob.

Spiridon VANGHELI
Sursa foto: www.trm.md

A tradus din poezia şi proza universală pentru copii: Pepi Ciorap-Lung de
Astrid Lindgren (1973), Peter Pan şi Wendy de James Barrie (1975), Fetiţa din
Hiroşima (1981) ş.a. În colaborare cu Grigore Vieru publică în 1970 Abecedarul – manualul care a supravieţuit timpului şi a fost reeditat în 1990 în grafie
latină, fiind purtat în ghiozdane de aproape două milioane de copii. În 2006
realizează un proiect de proporţii – Carte de citire şi gândire pentru clasele
I-IV, în patru volume, care cuprinde lucrări a 151 de autori din 35 de ţări, istoria
personalizată a zborului, istoria automobilului, pagini din istoria teatrului şi a
cinematografiei, precum şi informaţii diverse, pagini alese de umor. Un capitol
important al cărţii este dedicat momentelor din copilăria unor oameni care
au schimbat sau influenţat lumea.
Creaţia lui Spiridon Vangheli s-a bucurat constant de atenţia cineaştilor şi a
teatrelor pentru copii. Isprăvile şi întâmplările lui Guguţă au fost ecranizate la
studioul „Moldova-film” şi studioul de animaţie „Floricica”. Cărţile sale au fost
traduse în peste 40 de limbi ale lumii; au fost editate în milioane de exemplare
în 68 de ţări, văzând lumina tiparului la prestigioase edituri din Berlin, Boston,
Helsinki, Kiev, Moscova, Riga, Praga, Sofia, Tokyo ş.a.
În semn de înaltă apreciere a contribuţiei sale de excepţie la dezvoltarea
culturii naţionale şi a literaturii pentru copii, Ministerul Educaţiei şi Ministerul
Culturii ale Republicii Moldova au declarat anul 2012 Anul Spiridon Vangheli.
Sursa: Broșura „Laureaţi ai Medaliei de Aur a OMPI
„Inventator Remarcabil”, ediția 2014

Nr. 5.2016
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V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
Grupul de lucru privind dezvoltarea
juridică a Sistemului de la Madrid
pentru înregistrarea internațională
a mărcilor

Grupul de lucru privind pregătirea
Regulamentului Comun de aplicare
a Aranjamentului de la Lisabona și a
Actului de la Geneva al acestuia

În perioada 13–17 iunie 2016, în cadrul
Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) s-a desfășurat Grupul de lucru
privind dezvoltarea juridică a Sistemului de
la Madrid pentru înregistrarea internațională
a mărcilor.

Prima reuniune a experților Grupului de lucru
privind pregătirea Regulamentului Comun de
aplicare a Aranjamentului de la Lisabona și a
Actului de la Geneva al acestuia a avut loc la
Geneva în perioada 7–9 iunie anul curent.

Ședința Grupului de lucru a fost deschisă de
Wang Binying, vicedirector general OMPI, care
a scos în evidență un șir de realizări din ultimul
an, cum ar fi aderarea unor membri noi, creșterea

numărului de cereri referitoare la înregistrarea
internațională a mărcilor etc.
Totodată, a fost subliniat faptul că în anul 2016
s-au împlinit 125 de ani de la instituirea Sistemului
de la Madrid, în luna martie anul curent OMPI
inițiind implementarea unui nou sistem electronic pentru gestionarea mărcilor internaționale
– sistemul MIRIS.
Vicedirectorul general OMPI a menționat că un
sistem nou presupune și unele dificultăți la etapa de implementare, OMPI depunând eforturi
susținute pentru implementarea cât mai rapidă
a acestuia, astfel încât sistemul MIRIS să ofere noi
oportunități atât pentru utilizatori, cât și pentru
oficiile de proprietate intelectuală.
În cadrul ședințelor au fost discutate unele
amendamente la Regulamentul comun privind
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internațională a mărcilor, la Protocolul referitor
la Aranjament, precum și la Instrucțiunile Administrative. Discuțiile au fost axate pe modul
de informare a oficiilor părților desemnate, de
schimbare a mandatarului, de calculare a
termenelor limită în anumite cazuri, precum
și de înlocuire a unor înregistrări naționale sau
regionale prin înregistrarea internațională.
Subiectul privind dezvoltarea ulterioară a
Sistemului de la Madrid privind înregistrarea
internațională a mărcilor a fost analizat inclusiv
în contextul aniversării a 125-a de la instituirea
sistemului menționat.
Țara noastră a fost reprezentată la acest important eveniment de către Simion Leviţchi, șef
Direcție mărci și design industrial, Agenția de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova (AGEPI).
Detalii găsiți la: http://www.wipo.int/
meetings/en/details.jsp?meeting_id=39943
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La lucrările Grupului au participat 20 de state
membre ale Uniunii de la Lisabona (Algeria,
Bulgaria, Costa Rica, Cehia, Cuba, Republica
Populară Democrată Coreeană, Franța, Gabon,
Georgia, Haiti, Ungaria, Iran, Israel, Italia, Mexic,
Nicaragua, Peru, Portugalia, Republica Moldova,
Slovacia), 25 de state cu statut de observator
(Australia, Brazilia, Camerun, Canada, Chile, China, El Salvador, Finlanda, Germania, Guatemala,
Japonia, Kuwait, Maroc, Pakistan, Panama, Filipine,
Republica Coreea, Republica Tanzania, România,
Senegal, Spania, Elveția, Thailanda, Ucraina, Statele
Unite ale Americii).
De asemenea, la lucrările grupului au participat
în calitate de observatori reprezentanți ai opt
organizații interguvernamentale internaționale, precum și reprezentanți ai opt organizații internaționale
non-profit.
Nikoloz Gogilidze (Georgia) a fost ales unanim
în calitate pe președinte al Grupului de Lucru,
iar Alfredo Rendón Algara (Mexic) în cea de
vicepreședinte.
Grupul a fost instituit conform deciziei statelor
membre la cea de-a treizeci și doua sesiune a
Asambleei Uniunii de la Lisabona (octombrie
5–14, 2015).
Scopul instituirii Grupului constă în pregătirea
Regulamentului Comun de aplicare a Aranjamentului de la Lisabona și a Actului de la Geneva
al acestuia.
Necesitatea elaborării unui Regulament comun
rezultă din faptul că în prezent Sistemul de la
Lisabona este guvernat de Aranjamentul de la
Lisabona pentru protecția denumirilor de origine
și înregistrarea lor internațională din 31 octombrie
1958, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 (Actul
1967). Însă, odată cu intrarea în vigoare a Actului
de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona
privind denumirile de origine și indicațiile geografice din 20 mai 2015, Biroul Internațional va
avea responsabilitatea de a administra două
instrumente internaționale Diferite, care vor
gestiona procedura de înregistrare internațională
a denumirilor de origine și a indicațiilor geografice, și anume Actul 1967 și Actul de la Geneva.
Cele două Acte menționate sunt puse în aplicare
de două Regulamente, și anume: Regulamentul
privind Aranjamentul de la Lisabona privind
protecția denumirilor de origine și înregistrarea
lor internațională, amendat la 1 ianuarie 2016, și
Regulamentul privind Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de
origine și înregistrarea internațională a acestora,
care nu a intrat încă în vigoare.

În scopul furnizării unui singur set de reguli
pentru toți utilizatorii, toate statele membre au
căzut de acord ca la intrarea în vigoare a Actului de la Geneva să fie propus un Regulament
comun de aplicare.

În baza celor menționate, Biroul Internațional a
elaborat un proiect de Regulament comun, care
a fost discutat în cadrul primei ședințe a Grupului
de lucru privind pregătirea Regulamentului Comun de aplicare a Aranjamentului de la Lisabona
și a Actului de la Geneva al acestuia.
Urmare discuțiilor purtate în cadrul Grupului
de lucru, au fost propuse unele amendamente
la textul elaborat de Secretariat, care vor fi luate
în calcul la ședințele viitoare.
Concomitent, în cadrul aceluiași grup de lucru, a
fost pus în discuție un subiect extrem de sensibil,
și anume sustenabilitatea financiară a Uniunii de
la Lisabona, subiect pe larg abordat atât în cadrul
Conferinței diplomatice privind adoptarea Actului
de la Geneva, cât și în cadrul Adunării Generale
a statelor membre OMPI din 2015.
Urmare discuțiilor formale și neformale, trei membri
ai Uniunii de la Lisabona (FR, IT, MX) și-au anunţat
disponibilitatea de a contribui voluntar la eliminarea deficitului bugetar al Uniunii de la Lisabona
pentru anii 2016–2017. Modalitatea efectuării
plăților urmează a fi discutată cu Secretariatul.
De asemenea, în cadrul Grupului a fost luată în
dezbatere problema sustenabilității financiare
pe termen lung a Uniunii de la Lisabona. În acest
sens, urmează a fi propuse o creştere treptată a
taxelor şi instituirea unui sistem de contribuţii din
partea statelor membre. În afară de asta, delegaţii
au accentuat importanţa promovării sistemului de
la Lisabona pentru a atrage noi părți contractante
și noi cereri privind protecția DO și IG.
În acest context, două delegaţii cu statut de observator au declarat că OMPI trebuie să efectueze
activităţile de promovare a indicațiilor geografice
într-un mod echilibrat, iar o delegație cu statut
de membru a subliniat că problema promovării
trebuie abordată într-un context mai amplu.
Grupul de lucru a cerut Secretariatului să organizeze una sau mai multe întâlniri pentru membrii Uniunii de la Lisabona pentru a pregăti, cu
asistenţa Secretariatului, propuneri în vederea
abordării sustenabilității financiare pe termen lung
a Uniunii de la Lisabona la următoarea sesiune a
Adunării Uniunii de la Lisabona, în conformitate cu
Decizia acestei adunări (a se vedea documentul
LI/A/32/5 , alineatul 73(iii)). 
Natalia MOGOL,
şef-adjunct Direcţia mărci şi
design industrial, AGEPI

www.agepi.gov.md

V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
La Lisabona au fost desemnați câștigătorii Premiului Inventatorul European
Ediţia din 2016 a Premiului Inventatorul European a avut loc la 9 iunie
la Lisabona, Portugalia. Decernat de Oficiul European de Brevete (OEB),
premiul recompensează din anul 2006 cele mai bune inovații care au
contribuit la progresul tehnologic şi la creşterea economică.
Un juriu alcătuit din experți și, de trei ani, din internauți, acordă șase premii
unora din cei 15 finaliști aleși dintre 400 de candidați. Premiul Inventatorul
European este oferit pentru următoarele cinci categorii: Industrie, Întreprinderi
mici şi mijlocii, Cercetare, Țară neeuropeană şi Opera de o viaţă.
Printre laureații ediției a XI-a s-au numărat: Helen Lee, director de cercetări
la Universitatea Cambridge, la categoria „premiul popular”, atribuit de
60.000 de internauți, pentru un aparat de diagnosticare al HIV, destinat țărilor
în curs dezvoltare. „Având mărimea unei cafetiere, nu necesită transport la
rece, iar eu pot învăța pe cineva să îl folosească în 10 minute”, a declarat inventatoarea. Cu câteva picături de sânge, dispozitivul, operațional din 2012,
dă rezultate imediate și fiabile. El a fost utilizat deja în Malawi și Uganda, cu
ajutorul ONG-ului Medici fără Frontiere.
La categoria „IMM” (Întreprinderi mici și mijlocii), omul de știință
Tue Johannessen și membrii echipei sale au pus la punct un procedeu care
permite neutralizarea a până la 99% din emisiile de oxid de azot, factor
poluant emis îndeosebi de motoarele diesel, prin folosirea de amoniac solid.
Această tehnologie echipează din luna septembrie a anului trecut jumătate
din parcul de autobuze din Copenhaga, iar Johannessen vizează de acum
orașe ca Londra, Seul, Beijing și Shanghai. Cu timpul, sistemul ar putea fi
instalat și pe mașini mici.
„Nu este un premiu de inovație în plus; noi vrem să arătăm impactul pe care
îl au brevetele în plan economic și social”, a menționat președintele OEB,
Benoit Battistelli, în cadrul ceremoniei de înmânare a premiilor, adăugând că
premiile sunt acordate unor inventatori care și-au implementat deja brevetele.
Neurochirurgul francez Alim-Louis Benabid a câștigat premiul la categoria
„cercetare” pentru realizarea tratamentului simptomelor bolii Parkinson
prin stimulare electrică. Recurgând la electrozi implantați în creier, procedeul
tehnic elaborat în 1987 a devenit normă clinică, fiind aplicat deja unui număr
de 150.000 de persoane din toată lumea.
Germanii Bernhard Gleich și Jurgen Weizenecker au fost recompensați la
categoria „industrie” pentru un procedeu de imagistică medicală cu particule magnetice, care permite obținerea unei imagini de înaltă rezoluție și
în timp real a țesuturilor.
La categoria „țări neeuropene”, americanul Robert Langer a obținut un
premiu pentru o terapie împotriva celulelor canceroase cu ajutorul unor
medicamente introduse în capsule de plastic biodegradabile, care intervin
direct pe tumoare.
Germano-olandezul Anton van Zanten a fost desemnat câștigător la categoria „opera de o viață” pentru invențiile sale în domeniul securității auto,
cum ar fi sistemul de control electronic al traiectoriei.
Premiul Inventatorul European a fost decernat, pentru prima dată, în anul
2006. Până în 2010, s-a numit Premiul Inventatorul European al Anului. Pe
lângă rolul de a evidenţia şi răsplăti inventatorii care îşi folosesc expertiza
ştiinţifică şi aptitudinile intelectuale pentru a îmbunătăţi viaţa semenilor,
această distincţie protejează ideile şi încurajează activitatea de creaţie în
diversele domenii ale tehnologiei. Trofeul este realizat în formă de pânză
de navigaţie, de velă, la rândul său o invenţie care a propulsat navigaţia şi
care este un simbol al explorării. Trofeul este conceput şi realizat de firma
germană de design industrial „Miriam Irle”, un detaliu interesant fiind acela
că, în fiecare an, este schimbat materialul din care este realizat, sugerânduse astfel ideea de inovare şi noutate.
Sursa: http://www.epo.org/, www.afp.com, www.agerpres.ro
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V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
La nivel mondial, cultura generează mai multe venituri decât
telecomunicațiile
Sectoarele culturale şi creative reprezintă 3%
din PIB-ul global şi au 29,5 milioane de angajaţi în întreaga lume, mai mult decât industria
auto din Europa, Japonia şi Statele Unite ale
Americii, conform primei panorame culturale
la nivel mondial, publicate la sfârșitul anului
2015 de UNESCO.
Veniturile industriilor culturale și creative (publicitate, arhitectură, cărți, jocuri video, muzică,
film, ziare și reviste, spectacole live, televiziune,
arte vizuale) se ridică la 2.250 miliarde de euro,
mai mult decât serviciile de telecomunicații.
„Sectoarele culturale și creative sunt un motorcheie al economiilor dezvoltate și în curs de
dezvoltare și se numără printre sectoarele cu
cea mai rapidă creștere”, constată studiul publicat de UNESCO și Confederația Internațională

a Societăților de Autori și Compozitori (CISAC),
care reprezintă societăți de gestiune colectivă
a drepturilor de autor în 120 de țări.
Studiul subliniază că, pentru a exploata pe
deplin potențialul de cultură, creatorii trebuie
„remunerați echitabil”, în special pe piața digitală, unde sunt avantajați în prezent intermediarii
tehnici, în detrimentul creatorilor.

America de Nord reprezintă 28% din veniturile
globale culturale și 15% din ocuparea forței de
muncă. Continentul este lider în film, televiziune
și spectacole live.

Regiunea Asia-Pacific, lider al jocurilor video,
reprezintă 34% din veniturile industriilor culturale la nivel mondial și 40% din ocuparea forței
de muncă.

Televiziunea este rege în America Latină (6% din
venituri și 16% din ocuparea forței de muncă), cu
emisiuni care sunt exportate în întreaga lume.

Europa totalizează 32% din venituri și 25% din
locurile de muncă, cu „o concentrație mare de
creatori”, și cu 7 până la 10 dintre cele mai vizitate
muzee din lume.

În Africa (3% din venituri și 8% din ocuparea
forței de muncă), economia informală, în special
concertele, este o parte importantă a scenei
culturale.
AGERPRES

VI. Mozaic din domeniul PI
„SUN Dă-i Fest” a adus energia curată în inima capitalei
La 19 iunie 2016, în Grădina
Publică Ştefan cel Mare s-a
desfășurat a patra ediţie a
festivalului de tehnologii
și produse eco „SUN Dă-i
Fest”. Cele câteva zone
tematice, amenajate în
parcul central, au întrunit mai multe expoziții,
printre care cea a energiei
din biomasă, a tehnologiilor eco-responsabile, a
energiei solare, precum și
a energiei eoliene.
Festivalul „SUN Dă-i Fest”
este organizat de Proiectul
Energie şi Biomasă, finanţat
de Uniunea Europeană şi
implementat de Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi POT Music.
„Valorificarea energiei din
surse regenerabile şi sporirea măsurilor de eficienţă
energetică sunt o prioritate
continuă a Guvernului. Anul
acesta a fost adoptată Legea
privind promovarea energiei
regenerabile, care stabilește
obiectivele naționale în materie de energie regenerabilă,
precum și mecanismele de
suport pentru dezvoltarea
pieței. Republica Moldova
are un potenţial mare de
surse energetice regenerabile care, odată valorificat, va spori independenţa
energetică a ţării şi a fiecărui
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cetăţean în parte, va dezvolta
economia naţională creând
noi afaceri, locuri de muncă şi, nu în ultimul rând, va
proteja mediul ambiant”, a
afirmat Octavian Calmâc,
viceprim-ministru, ministru
al Economiei.
În prezent, în jur de 13% din
energia totală folosită o reprezintă energia regenerabilă,
dintre care 87% îi aparțin
energiei din biomasă. Noi
susținem instituțiile publice
din Republica Moldova școli, grădinițe, primării - la
instalarea cazanelor pe biomasă, astfel sprijinindu-i și pe
producătorii de biomasă și
pe cei de cazane pe biomasă.
Spre sfârșitul anului vom avea
200 de instituții publice care
vor fi încălzite cu cazanele pe
biomasă. Avem potențial și
pentru energia solară. Pentru a doua fază, proiectul
“Energie și Biomasă” susține
instituțiile publice, care au
instalat cazane pe biomasă
în prima fază a proiectului,
cu panouri solare, pentru
a produce apă caldă. Dacă
Guvernul va continua să ne
susțină, cu siguranță vom
depăși cifra de 17%, a subliniat managerul proiectului
Energie și Biomasă, Victor
Cotruță.

zona energiei din biomasă,
vizitatorii au avut posibilitatea să urmărească cum
funcționează cazanele pe
biomasă, să se informeze
privitor la procedeele de
instalare a cazanelor pe biomasă, la tipurile de cazane,
să urmărească procesul de
producere a brichetelor (la
expoziție fiind expusă și o
linie de brichetare), dar și
să facă cunoștință cu producătorii locali de brichete
și pelete.

Pentru a afla mai multe detalii din acest domeniu, în

Tinerii din şcoli şi universităţi
şi-au prezentat propriile in-

venţii ce ne ajută să reducem
consumul de energie şi să
valorificăm inteligent sursele
regenerabile de energie.
În cadrul festivalului a avut
loc şi un târg al meşterilor
pasionaţi de lucruri autentice. Aceștia și-au expus spre
vânzare obiecte decorative,
bijuterii, tablouri create din
produse naturale. Împătimiţii
eco au avut posibilitatea de
a-și cumpăra caiete, pixuri
produse din carton reciclat, ceasuri de masă ce se
alimentează de la energia
apei sau a soarelui, încărcă-

toare solare pentru telefonul
mobil.
Proiectul „Energie şi Biomasă” are o durată de trei ani
(2015–2018) și are un buget
total de 9,41 milioane Euro,
acordaţi de Uniunea Europeană, fiind implementat de
Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare.
Sursa:

http://ecoportal.md/,
www.comunicate.md/

www.agepi.gov.md

Mozaic din domeniul PI
Degustare tematică a primelor vinuri certificate cu
Indicație Geografică Protejată din Moldova pentru
somelieri și restaurante
Somelierii și profesioniștii HoReCa din țară au participat, în perioada
20-24 iunie anul curent, la o degustare tematică a primelor vinuri din
Moldova certificate cu Indicație Geografică Protejată (IGP). Evenimentul a fost organizat de Proiectul de Competitivitate al USAID și Oficiul
Național al Viei și Vinului (ONVV).
Participanții au degustat 9 vinuri (3 albe, 3 rose și 3 roșii) din cele 3 regiuni
IGP: „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, cu obiectivul de a determina
tipicitatea vinurilor care provin din regiuni diferite. Prezentarea și degustarea vinurilor s-a desfășurat în format interactiv, în cadrul căruia somelierii
invitați la eveniment au fost rugați să comenteze vinurile și să propună
asocieri ale acestora cu bucatele din restaurante.
Diana Lazăr, vicedirectorul Proiectului de Competitivitate al USAID
Moldova: „Din recolta anului 2015 au fost produse, în premieră pentru
Moldova, primele vinuri cu IGP, care au fost certificate și supuse controlului
caietului de sarcini conform noii reglementări tehnice intrate în vigoare
în 2015. Proiectul USAID a contribuit la instituirea acestor sisteme noi de
calitate pentru vinurile autohtone, bazate pe practicile Uniunii Europene.
Vinurile cu IGP/DOP sunt mai competitive, pot fi vândute cu un preț mai
înalt și se bucură de o încredere mai mare din partea consumatorilor.
Astfel, Vinul Moldovei se poate poziționa într-un segment mai înalt pe
piețele europene, în contextul semnării Acordului de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană.”
Elizaveta Breahnă, expert în vinificație al Oficiului Național al Viei și Vinului:
„Legislația recent armonizată la standardele UE impune condiții referitoare la plantațiile de viță-de-vie și unitatea vitivinicolă (adică dotările
tehnico-tehnologice ale întreprinderii), care trebuie să fie respectate cu
strictețe de către producătorii de struguri sau vin cu IGP. Procesul este
controlat minuțios, de la plantarea viței-de-vie până la fabricarea vinului
și îmbutelierea acestuia. Astfel este asigurată trasabilitatea fiecărei sticle
de vin și este garantată calitatea produsului cu IGP.”
În anul curent au fost certificate în premieră vinuri cu Indicație Geografică Protejată, produse de 8 vinării din țară. Vinurile certificate conțin pe
etichetă informații despre IGP și specificul acestora, conform standardelor și cerințelor de calitate ale Uniunii Europene. Beneficiile IGP pentru
companiile vitivinicole sunt multiple:
DDAjustarea clasificării vinurilor la standardele din UE;
DDIGP este o garanție a calității și tipicității;
DDConsumatorii vor asocia vinurile cu IGP unei regiuni delimitate, unor
tradiții și legende;
DDPrezervarea terroir-ului și a practicilor în vinificație și diseminarea lor ;
DDMarketing-ul comun și promovarea mai eficientă.
Pentru a beneficia de avantajele IGP, companiile vitivinicole trebuie să fie
înregistrate în Registrul Vitivinicol (RVV) și să devină membre ale asociațiilor
din regiunile delimitate: pentru zona de sud a țării – Asociația „Valul lui
Traian”, în centru – Asociația „Codru” și în sud-est – Asociația „Ștefan Vodă”.
Companiile care devin membre ale asociațiilor și corespund criteriilor de
selectare pot obține calificarea de vinuri cu IGP. 
http://www.realitatea.md/
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Mozaic din domeniul PI
Invenții uimitoare realizate de copii

Cortul care colectează energia solară

Crezi că inventica este o treabă serioasă? Iată
câteva invenții care îi au drept autori pe copii,
și nu pe cercetătorii îmbrăcați în halate albe.
Cu puțină imaginație și perseverență, oricine
e un mic inventator!
Trambulina
Pentru cei care nu
știau, trambulina
a fost inventată în
1930 de un băiat
de 16 ani pe nume
George Nissen.
După ce a mers cu
părinții la circ și a văzut că artiștii de la
trapez cădeau pe o plasă de siguranță, s-a gândit
că ar fi mai frumos dacă această suprafață ar fi
elastică, pentru ca ei să poată sări în continuare. Ajuns acasă, a transformat garajul părinților
într-un adevărat atelier de inventică. Rezultatul
s-a prezentat sub forma unui cadru metalic ce
susținea o bucată de material elastic.
Mai târziu, George Nissen a mers să studieze la
Universitatea din Iowa și nu a renunțat la ideea
lui. Pentru a mări elasticitatea, a înlocuit materialul inițial cu o pânză de nailon și a obținut
chiar un brevet de invenție pentru trambulină.
Cum nimeni nu cumpăra produsul pentru că
nu exista piața de desfacere, George s-a văzut
nevoit să călătorească în lumea întreagă pentru
a promova creația din adolescență. Se spune că
reușea să se dea peste cap pe trambulină chiar
și la vârsta de 92 de ani.
Umbrela răcoroasă
Se pare că nu este niciodată prea devreme
pentru a te apuca de
invenții. O demonstrează
Peh Yong, un băiețel de
șase ani din Singapore,
care, sătul de căldura de
afară, a decis să vină cu
o soluție. Așa a luat naștere umbrela răcoroasă
care imită procesul de transpirație al plantelor
folosind o combinație de apă, tuburi subțiri din
plastic și ață. Vaporii de apă care ies din recipientul cu apă sunt eliberați sub umbrelă prin
câteva paie de plastic ce se fixează în orificiile
realizate în materialul umbrelei. Pentru efortul
depus, micuțul a primit un premiu de încurajare
de la reprezentanții Salonului de Inventică „Tan
Kah Kee” din Singapore.
Lingurița comestibilă
Obosită să
spele mereu
lingurița cu
care îi punea
de mâncare
pisicii, Suzanna Goodin, o
fetiță de șase
ani din SUA,
a inventat o
linguriță comestibilă, din coca de biscuiți. Pentru lenea ei transformată în ingeniozitate, fetița a
primit chiar și un premiu la un Concurs Național
de Inventică.
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În 1960, două fetițe din SUA, Theresa și Mary
Thompson, în vârstă de 8 și 9 ani, s-au gândit
că ar fi frumos să aibă energie electrică atunci
când merg în excursie cu cortul, așa că au venit
cu un plan. Nu, nu au lipit cortul de vacanță
de un generator, ci au inventat un cort care să
producă energie electrică. Folosindu-se de câteva panouri solare și de îndemânarea tatălui în
domeniul circuitelor electrice, fetele și-au văzut
visul împlinit. Cu toate că nu a intrat in linia de
producție, cortul cu pricina le-a însoțit pe cele
două fetițe în toate excursiile în natură pe care
le-au avut în copilărie, îndeplinindu-și scopul final.

într-un anumit fel. Mingea arată ca oricare alta,
doar că are desenată poziția mâinilor, cu locurile
pe care trebuie să aplici mai multă presiune.
Astăzi, la o distanță de douăzeci de ani, invenția
lui este produsă la scară largă și vândută peste
tot în lume.

Scăunelul pliabil

Înghețata pe băț

La 10 martie 1992,
o fetiță de 11 ani din
SUA pe nume Jeanie
Low a obținut brevetul
de invenție după ce a
prezentat unei comisii
propunerea ei: un scăunel pliabil care să le
poată permite copiilor
să ajungă la chiuvetă. Nu
vă gândiți că era vorba
doar de câteva bucăți de lemn, deoarece fetița a
dorit să economisească spațiu, așa că produsul
era unul extrem de compact. Mai mult decât atât,
el putea fi fixat sub chiuvetă printr-o ventuză în
așa fel încât să nu se piardă prin casă, iar cei mici
să-l aibă mereu la dispoziție.

O întâmplare a fost
cea care a dus la crearea înghețatei pe
băț. Într-o noapte geroasă din anul 1905,
un băiețel de 11 ani
din San Francisco pe
nume Frank Epperson a uitat pe pervazul casei un pahar în care
tocmai ce amestecase câteva plicuri de pudră
de suc concentrat cu o cantitate mică de apă.
Când s-a trezit și a tras de lingurița din pahar, a
rămas în mână cu o adevărată înghețată pe băț.
Nu a mers mai departe cu invenția și a păstrat-o
pentru familie până în 1922, când, invitat fiind la
o petrecere a pompierilor, s-a gândit să le facă
tuturor o surpriză și să aducă și câteva înghețate
pe băț pregătite de el. Audiența a gustat produsul și l-a îndemnat pe bărbat să depună cerere
pentru brevet de invenție. Epperson a primit
brevetul de invenție în anul 1923.

Hârtia fosforescentă
Becky Schroeder este o
fetiță care a inventat un
fel de hârtie fosforescentă pentru că voia să
poată să scrie noaptea
fără să aprindă lumina. Astfel, ea a aplicat
vopsea fosforescentă
pe o coală de hârtie, iar peste ea a pus foaia
caietului pe care voia să scrie. Chiar dacă poate
părea o invenție copilărească, aflați că ea a fost
utilizată la scară largă. Astăzi, doctorii citesc fișele
pacienților folosindu-se de invenția ei atunci
când e întuneric în spital și nu vor să trezească
bolnavii. De asemenea, pentru a nu consuma
energia în timp ce își notează descoperirile în
agende, astronauții folosesc sistemul pus la
cale de Becky.
Mingea de baschet pentru începători
În 1994, un băiețel de 9 ani pe nume Chris Hass
a inventat o minge de baschet care îi învăța pe
jucători unde să-și poziționeze palmele pentru
a realiza o aruncare la coș de toată frumusețea.
Ideea i-a venit după ce i-a cerut tatălui să-l ajute
la capitolul baschet și a observat că aruncările
ieșeau mai bine atunci când își așeza mâinile

Căștile călduroase
La vârsta de 15 ani, lui
Chester Greenwood i-a
venit o idee neobișnuită.
În timp ce patina pe un
lac din orașul său natal,
Farmington, din statul
Maine, lui Chester i s-a
făcut frig la urechi și,
deși a încercat să se acopere cu un fular, nu a fost
mulțumit. Ajuns acasă, a luat o bucată de sârmă
pe care a modelat-o sub forma unei bentițe și
a rugat-o pe bunica lui să coase două bucăți
de piele de castor la capetele ei. Aceasta a fost
prima pereche de căști călduroase din istorie. În
1877, când avea 19 ani, Chester a obținut brevet
pentru invenția lui și chiar a semnat un contract
cu o fabrică ce și-a arătat interesul pentru o
eventuală producție de serie. Chiar dacă a mai
realizat încă o sută de invenții, niciuna dintre ele
nu a avut succesul căștilor de care ne bucurăm
cu toții iarna.
Sursa: inventivekids.com,
greatbusinessschools.org, about.
com, factmonster.com.
www.agepi.gov.md
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2 iunie 1856

s-a născut la Ryazan, Rusia, Andrei Markov, creatorul teoriei lanțurilor Markov (1907).

4 iunie 1947

aviatorul american Boyd depășește, la bordul unui avion „Shooting Star”, viteza de 1000 km/oră.

7 iunie 1866

s-a născut la București, Henri Coandă. Preocupat de probleme aeronautice, aprofundează
științific și realizează numeroase invenții (250 de brevete), prototipuri: modele de rachete (1906),
macheta de avion cu motor, racheta cu combustibil solid, construiește primul avion cu reacție din
lume, încercat de el la Issy-les-Moulineaux, Franța, la 16 decembrie 1910, avioane militare (19111914) numite „Bristol-Coandă”, aparate de ochire pentru avioane, tun fără recul, instalații solare
pentru desalinizarea apei. A cercetat și fenomenul devierii unui fluid în alt fluid, numit „Efectul
Coandă”. A devenit membru al Academiei Române în 1970 și a fost președintele Institutului
pentru Creație Științifică și Tehnică din 1971. S-a stins din viață la 25 noiembrie 1972 la București.

8 iunie 1724

s-a născut John Smeaton, la Austhorpe Lodge, lângă Leeds, arhitect și constructor britanic,
descoperitorul metodei de preparare a cimentului utilizat pentru construcții submarine, cunoscut
sub numele de ciment hidraulic. Este reprezentativ farul din Eddystone-Anglia (construit în 1756).

10 iunie 1883

s-a născut la Bistrița-Năsăud, Traian Dragoș, inventator de poduri rulante, armament și aparate
casnice. A inventat un pod rulant de 120 de tone, cu cărucior autoridicător și frânele cu banda
sistem „D” (1912). În 1928 a înființat la Cluj-Napoca, Școala de Conductori Tehnici, devenită apoi
Școala de subingineri electromecanici. Este autor a peste 100 de invenții.

15 iunie 1970

dirijorul și compozitorul român Mihai Brediceanu a brevetat în SUA invenția sa numită
polimetronom, destinată să coordoneze pe cale auditivă și vizuală pulsațiile unei muzici,
concepută de compozitori, în politempie structurală.

16 iunie 1963

este lansată nava spațială „Vostok- 6”, condusă de Valentina Tereșkova, prima femeie cosmonaut
din lume.

19 iunie 1906

s-a născut, la Berlin, biochimistul Ernst Boris Chain, profesor la Universitatea Oxford, care,
împreună cu medicul și bacteriologul englez Alexander Fleming, medicul australian Walter
Florey, izolează și prepară în stare purificată și concentrată penicilina (1940). Pentru invenția dată,
au primit Premiul Nobel în medicină în 1945.

23 iunie 1900

s-a născut, la Iași, Cezar Antoni Parteni, renumit profesor în domeniul mașinilor electrice. La
15 octombrie 1944, devine rector al Institutului Politehnic din Iași, pe care-l conduce cu multă
competență în perioada postbelică, până la 28 septembrie 1950. În anul următor, la 7 iulie
1951, i se încredințează organizarea și conducerea Institutului de Mașini și Aparate Electrice de la
Craiova. La 20 februarie 1956 este numit Rector al Institutului Politehnic din București, funcție pe
care o îndeplinește exemplar până în ultima clipă a vieții, 12 decembrie 1956.

24 iunie 1818

s-a născut la Roman, Ion Ionescu de la Brad, agronom și economist. Profesor la Academia
Mihăileană din Iași, membru al Academiei Române. A pus bazele științelor agricole și ale
cercetărilor în acest domeniu în România introducând în cultură plante noi, produse și mașini
agricole. În 1841 produce pentru prima dată în România șampanie; 1868 propune valorificarea
nisipurilor din sudul Olteniei prin irigare; publică primul manual agricol în limba română „Lecțiuni
elementare de agricultură”. A încetat din viață la 16 decembrie 1891.

24 iunie 1902

s-a născut, la Focșani, Ion St. Basgan, inventatorul forajului cu aplicarea sonicității și
descoperitorul efectului Basgan. În 1937 a obținut Brevetul SUA nr. 2103137 pentru invenția
cu titlul „Trotarz Well Drilling Apparatus”. O perfecționare a acestei invenții a fost brevetată în
Romania cu titlul „Forajul prin ciocan Rotarz” – Brevet nr. 37743-1945. Aceste invenții constituie
o aplicare a „Efectului Basgan” și a sonicității la forajul rotativ cu prăjini grele, suplimentare.
În 1967 a fost brevetată în Franța, SUA, Portugalia și Emiratele Arabe invenția „Sistem de foraj
rotativ și percutant cu frecvențe sonice, limitarea efectului presiunii arhimedice, precum și instalația
și aparatura respectivă”, prin care s-a depășit adâncimea critică de 8.000 m. S-a stins din viață la
15 decembrie 1980 în București.

26 iunie 1898

s-a născut Willy Messerschmidt, proiectantul german de avioane care a construit, în 1935, primul
avion de vânătoare supersonic (Messerschimdt 109) cu viteza de 620 km/oră.

La 9 iunie 1781

s-a născut inginerul George Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi, considerat
întemeietorul transportului feroviar.

16 iunie 1903

băutura Pepsi Cola a fost înregistrată ca marcă comercială. Băutura răcoritoare carbogazoasă,
produsă și îmbuteliată de compania PepsiCo, a avut mai multe variante de-a lungul timpului,
printre care: Diet Pepsi, Crystal Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Max, Pepsi Samba, Pepsi Blue, Pepsi Gold,
Pepsi Holidaz Spice, Pepsi Jazz, Pepsi X, Pepsi Next și Pepsi Ice Cucumber.

20 iunie 1945

s-a născut (la Buţeni, Ilănceşti) Ludmila Eţco, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,
şef al Departamentului ştiinţific obstetrică al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, deţinătoare a Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”.
L. Eţco este autor al 213 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 ghiduri naţionale, 3 monografii şi 20 de
invenţii brevetate.
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AGEPI NEWS
Domeniul proprietății intelectuale,
în atenția jurnaliștilor
Jurnaliști de la instituții media de prestigiu
din Republica Moldova au participat la seminarul de instruire în domeniul proprietății
intelectuale, organizat de Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în
perioada 10–11 iunie.
Scopul desfășurării unui asemenea eveniment a
fost informarea jurnaliștilor cu privire la ultimele
realizări din domeniul protecției și respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, la consolidarea competențelor acestora în vederea
reflectării anumitor subiecte din acest domeniu
și promovarea importanței rolului obiectelor de
proprietate intelectuală în dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova.	
Evenimentul a fost deschis în seara zilei de vineri, 10 iunie, de către directorul general AGEPI,
Octavian Apostol, cu o prezentare generală a
instituției. Jurnaliștilor li s-au oferit informații
despre funcțiile de bază, domeniile prioritare
de activitate, politicile, realizările și obiectivele
de viitor ale Agenției.
Jurnalistul Vlad Vasilcov a mărturisit colegilor
despre cum a descoperit domeniul proprietății
intelectuale și i-a asigurat, cu exemple concrete,
că doar o singură știre despre acest domeniu atât
de important poate aduce trafic și cititori fideli.
Tot în deschiderea seminarului au fost prezentate câteva invenții ale unor tineri talentați
din Republica Moldova. Dan Butmalai, un elev
pasionat de inginerie, a prezentat detectorul
de mine care poate fi controlat de la distanță
prin intermediul unui telefon mobil. Unicitatea
dispozitivului este confirmată de costul scăzut
de fabricație al acestuia și de sporirea gradului
de siguranță al operatorului. Tinerii inventatori
Adrian și Constantin Vlas au adus amănunte
despre proiectul lor AVAI – o mașină destinată

persoanelor cu dizabilități. Adrian a venit și cu o
altă invenție, realizată pe când avea doar 17 ani –
moto-tricicleta, o combinație între motocicletă
și automobile, sau, altfel spus, o motocicletă
dotată cu cutie de viteză în trepte.
Cea de-a doua zi a seminarului a fost moderată
de către directorul general adjunct al AGEPI,
Andrei Popa. Lectorii seminarului au fost specialiștii
AGEPI: Svetlana Munteanu, director general adjunct AGEPI, Andrei Moisei, Natalia Mogol, Simion
Levițchi, Lilia Vermeiuc, Victoria Pleșca, Svetlana
Sahan și Tudor Jovmir. Ei au prezentat, în module
distincte, aspecte teoretice şi practice privind
protecția obiectelor de proprietate intelectuală
(mărci, desene şi modele industriale, indicaţii
geografice, denumiri de origine şi specialităţi
tradiţionale garantate, invenţii) și protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
Reprezentanții instituțiilor de presă prezenți
la seminarul AGEPI au avut plăcuta ocazie de
a degusta un produs autohton cu indicație
geografică, și anume dulceața din petale de
trandafir de Călărași.
O altă surpriză pentru participanții la seminar a
fost lecția de dicție și discurs public, prezentată
de jurnalista Vera Nastasiu.
În final, jurnaliștilor le-au fost înmânate diplome
de participare la seminar.
Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a
dat asigurări jurnaliștilor că au toată susținerea
specialiștilor Agenției de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală în procesul de informare cu privire
la domeniul proprietății intelectuale.
La seminarul AGEPI au fost prezenți jurnaliști de
la Pro Tv, Europa Liberă, Unimedia, Radio Moldova, Diez, Expresul de Ungheni, Observatorul de
Nord, Curentul, Tribuna, Ziarul Național, Jurnal
FM, Infotag, Deschide.md și Vocea Basarabiei TV.
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