5

2017

DIN SUMAR:
Un pas semnificativ spre transparență în procedura de
înregistrare a mărcii

Indicele global al inovării – 2017: Moldova s-a plasat pe locul
54 din cele 127 de țări din clasament

Un soi de mur urmează să fie înregistrat în
Republica Moldova

Secvență din cadrul ceremoniei oficiale de decernare a premiilor la Gala
Businessului Moldovenesc 2017

Este tatuajul obiect al dreptului de autor?

Gala businessului moldovenesc la cea de-a treia ediție

str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2025
mun. Chișinău, R.Moldova
e-mail: office@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md

Sistemul național de PI promovat în cadrul saloanelor de
invenții EUROINVENT și ARHIMEDE

CUPRINS:
I. Actualități din domeniul PI
• Un pas semnificativ spre transparență în procedura de înregistrare a mărcii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
• Indicele global al inovării-2017: Moldova s-a plasat pe locul 54 din cele 127 de țări din clasament . 3
• Ziua Inventatorului și Raționalizatorului 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II. Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
• Pentru prima dată, un nou soi de mur urmează a fi înregistrat în R. Moldova .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
• Este tatuajul obiect al dreptului de autor?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
• Compania „Apple” ar putea pierde dreptul asupra mărcii „iWatch”, în Republica Moldova . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
• Moda și designul industrial, subiect de discuții în cadrul taberei de antreprenoriat „Design Your
Smart Business” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5
6
7
8

III. Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
• Gala Businessului Moldovenesc la cea de-a treia ediție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Sistemul național de PI, promovat în cadrul Saloanelor de Invenții „EUROINVENT” și „АRHIMEDE” . 10
• Curs de instruire în domeniul proprietății intelectuale pentru judecători și procurori .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
• Concursul „Cea mai bună idee inovațională” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
• Un nou Incubator de afaceri a fost deschis la Călărași .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
• Comitetul Interguvernamental al OMPI pentru Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice,
Cunoștințele Tradiționale și Expresiile Cultural Tradiționale/Folclor  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
• Vizita de studiu la sediul Companiei japoneze CANON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
• Industria auto și proprietatea intelectuală, subiect de discuții în cadrul unui seminar la București . 15
• Haina tradițională românească, copiată de o celebră creatoare de modă . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
VI. Mozaic din domeniul PI
• Google, Apple, Microsoft, Amazon şi Facebook conduc topul celor mai valoroase
100 de branduri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
• O bancă a îndrăgostiților, marca Mihai Stamati, instalată la Saint-Étienne, Franța  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
• De ce au pantofii Christian Loubooutin talpa roșie? . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
• Greşeli de evitat pentru cei care vor să lanseze un start-up . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

16
17
17
18

AGEPI News . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

2

www.agepi.gov.md

I. Actualităţi din domeniul PI
Baza de date „Mărci naționale”, gestionată
de către Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI), a fost completată cu o
nouă funcționalitate. Este vorba despre axa
timpului care oferă o posibilitate unică pentru persoanele interesate de a urmări etapele

Indicele global al inovării-2017:
Moldova s-a plasat pe locul 54 din
cele 127 de țări din clasament
Studiul „Indicele Global al Inovării” – „Global
Innovation Index” (GII) este un raport anual
elaborat și publicat de Organizația Mondială a
Proprietății Intelectuale (OMPI), Universitatea
Cornell din New York, INSEAD – renumita Școală
Internațională de Afaceri (Business School for
The World), în comun cu experții-parteneri GII:
Confederația Industriei Indiene (CII) și Serviciul
Brazilian de susținere a businessului mic și
mijlociu (Sebrae). În ultimele decenii fiind
demonstrat că inovarea este forța-motrice a
dezvoltării economice și prosperității statelor,
studiul GII se prezintă drept un instrument
valoros de evaluare comparativă a procesului
inovațional din întreaga lume.

procesului de examinare și înregistrare a unei
mărci, precum și a valabilității mărcii.
Scopul publicării unor asemenea informații este
de a asigura transparența activității AGEPI, precum și de a facilita accesul rapid al solicitanților,
titularilor sau ale altor persoane interesate, într-un
mod cât mai simplu, la informația deținută de
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
în special cu referire la procedurile realizate referitor la o marcă anume. De asemenea, există

LEADERS IN
INNOVATION
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Switzerland
Sweden
Netherlands
USA
UK

„Elveţia este din nou medaliată cu aur, pentru al
şaptelea an consecutiv, astfel că este vorba de
o performanţă deosebită”, a declarat Directorul
Nr. 5.2017

South East Asia, East Asia,
and Oceania

1 Switzerland
2 Sweden
3 Netherlands

1 Singapore
2 Republic
of Korea
3 Japan

Northern Africa and
Western Asia

1 Israel
2 Cyprus
3 UAE

Latin America and the Caribbean

1 Chile
2 Costa Rica
3 Mexico

Central and Southern Asia

1 India
2 Iran
3 Kazakhstan

Sub-Saharan Africa

1 South Africa
2 Mauritius
3 Kenya

Income group *

Low income

Upper-middle income

1 Switzerland
2 Sweden
3 Netherlands

1 China
2 Bulgaria
3 Malaysia

Lower-middle income

1 Viet Nam
2 Ukraine
3 Mongolia

AGEPI este unicul oficiu național de proprietate
intelectuală din regiune care a realizat și implementat o astfel de axă referitoare la etapele
procesului de înregistrare a mărcilor.
Exemplu la: https://goo.gl/aM8WfN

România şi Ucraina şi-au îmbunătăţit situaţia
în clasament cu şase poziţii, ocupând locurile
42 (39,2 puncte) şi 50 (37,6). Rusia a coborât de
pe locul 43 pe locul 45. La coadă se află Togo,
Guineea şi Yemen.

Regional *
Europe

1 USA
2 Canada

High-income

În clasamentul general GII, Elveția este în continuare cea mai inovativă economie din lume,
cu un scor de 67,69 puncte, urmată de Suedia,
Olanda, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,
Danemarca, Singapore, Finlanda, Germania şi
Irlanda, iar grupul de țări, care include India,
Kenya și Vietnam, au întrecut țările care au atins
același nivel de dezvoltare.

Every year, the Global
Innovation Index ranks the
innovation performance of
nearly 130 countries and
economies around the world.
Each country is scored
according to 81 indicators.

Global

Northern America

posibilitatea de a determina rapid statutul mărcii
(valabilă, reînnoită, expirată) la data vizualizării
informației.

În ceea ce privește Republica Moldova, anul curent a coborât opt poziţii în clasamentul ţărilor
inovatoare. Astfel, Republica Moldova a ocupat
locul 54 din 127 de ţări, acumulând în total 36,8
puncte. Anul trecut, ţara era pe locul 46 cu un
indice de 38,4 puncte.

The Global Innovation Index 2017

* Only economies with a data coverage of more than 66% are considered.

Un pas semnificativ spre
transparență în procedura de
înregistrare a mărcii

1 Tanzania
2 Rwanda
3 Senegal

www.globalinnovationindex.org
#GII2017

General al OMPI, Francis Gurry. Acesta a apreciat că este prematur să evalueze impactul
politicilor preşedintelui Trump sau decizia Marii
Britanii de a ieşi din Uniunea Europeană asupra
poziţiilor lor în clasament, dar a subliniat că
deschiderea internaţională este vitală pentru
stimularea inovaţiei.

În ediţia din acest an al Indexului Global al Inovării,
15 din cele mai bine clasate 25 de economii sunt
din Europa. Însă economiile emergente urcă rapid în acest clasament. China a urcat trei poziţii
până pe locul 22, fiind cea mai bine plasată ţară
în curs de dezvoltare, în timp ce Emiratele Arabe
Unite, Vietnanul şi Kuweitul au fost statele care
au înregistrat cele mai mari creşteri.
Clasamentul este publicat începând cu anul 2007
şi analizează în total şapte indicatori: instituţii,
capital uman şi cercetare, infrastructură, nivelul
de sofisticare a pieţelor, nivelul de sofisticare a
companiilor, rezultatele din activitatea cognitivă
şi tehnologică şi rezultatele activităţii creative.
Sursa: http://www.wipo.int,
www.allmoldova.com,
http://www.economica.net
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Actualităţi din domeniul PI
Ziua Inventatorului și Raționalizatorului 2017
Începând cu anul 1995, a devenit o tradiție ca în fiecare an, la sfârșit de
iunie, în Republica Moldova să fie marcată o frumoasă și semnificativă
sărbătoare profesională - Ziua Inventatorului și Raționalizatorului. Acest
eveniment este organizat de Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor
„Inovatorul” și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
La ședința solemnă, organizată cu această ocazie, au fost prezenți
cunoscuți cercetători, inventatori și raționalizatori din republică,
reprezentanți ai instituțiilor academice și de învățământ superior,
personalități marcante din domeniile de cercetare-inovare.
În cuvântul de salut, Nicanor Solcan, președintele Uniunii Inventatorilor și
Raționalizatorilor „Inovatorul”, a menționat că Republica Moldova dispune
de un bogat potențial uman inovativ, care contribuie efectiv la relansarea
economiei și care merită toată aprecierea, susținerea și stimularea din
partea statului și a întregii societăți.
Dl Sergiu Solcan, Vicepreședintele UIR „Inovatorul”, a prezentat principalele realizări ale inventatorilor și raționalizatorilor: conform datelor Biroului
Național de Statistică, în Republica Moldova, în ultimii cinci ani, au fost
implementate 683 de invenții și 822 propuneri de raționalizare, iar efectul
economic obținut a constituit 18,5 milioane de lei, acesta fiind asigurat
prin aportul a 3480 de inovatori.
Cele mai bune rezultate în dezvoltarea inventivității, în anul 2016, au fost
realizate de următoarele instituții: Universitatea de Stat din Moldova care
a depus 25 de cereri de brevet de invenție și a obținut 20 de brevete;
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „N. Testemițanu”
(21 de cereri, 17 brevete); Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție
a Plantelor (24 de cereri, 12 brevete); Universitatea Tehnică a Moldovei
(UTM) (19 cereri, 14 brevete) etc.
În continuare, dna Svetlana Munteanu, consilier al Directorului general
AGEPI, în numele conducerii și colectivului Agenției, a transmis un mesaj
de felicitare întregii comunităţii a inventatorilor şi raţionalizatorilor din
Republica Moldova, cu prilejul sărbătorii și a menționat următoarele:
„Inovaţia şi creativitatea sunt acele resursele intelectuale inepuizabile
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de care depinde prosperitatea noastră actuală şi cea viitoare. Invențiile
îmbunătățesc viața de zi cu zi, creează valoare economică, generează
locuri de muncă și chiar salvează vieți. Iar inventatorii şi raţionalizatorii pe
care îi onorăm astăzi contribuie imens la avansarea tehnologiei.”
În bazele de date AGEPI sunt înregistrați 4698 de inventatori naționali, dintre
aceștia circa o treime sunt femei-inventatoare (1364). „Chiar dacă suntem
presați de o situație economică precară, ne bucurăm că apar tot mai
mulți inventatori noi, doar în perioada ianuarie 2016, și până în prezent,
au solicitat brevetarea invențiilor 173 de inventatori noi, dintre aceștia 68
sunt femei”, a accentuat dna Svetlana Munteanu.
Cu mesaje de felicitare adresate inventatorilor şi raţionalizatorilor au venit
și dnii Petru Chiriac, Vicepreşedintele Confederației Naţionale a Sindicatelor
din Moldova (CNSM), Boris Gaină, academician-coordonator al Secţiei de
Ştiinţe Agricole a ASM ș.a.
Evenimentul a devenit și un bun prilej pentru aprecierea după merit a
celor 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 CNSM și AGEPI
au fost menționați cu diplome și premii. La nominalizarea „Cel mai bun
raționalizator al anului 2016”, învingător a devenit Vasile Țurcan, doctor
în medicină, şef Secţie Epidemiologia Infecţiilor Nosocomiale, Centrul
de Sănătate Publică mun. Bălţi, iar la nominalizarea „Cel mai bun tânăr
raționalizator al anului 2016”, a fost desemnată dna Doina Fosa, medic doctorand, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
Tot în cadrul ședinței solemne, AGEPI a acordat premii celor mai activi trei
inventatori ai anului 20016. Cu Diploma AGEPI “Cel mai activ inventator
al anului 2016” și premii au fost menționați: dl acad. Ion Bostan, UTM;
dnii Ciobanu Radu și Ciobanu Oleg, doctori în știinţe tehnice, UTM și dl
Viorel Nacu, dr. habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, USMF
„Nicolae Testemițanu”.
Sărbătorirea Zilei Inventatorului și Raționalizatorului a constituit și în acest
an un bun prilej pentru promovarea inovației, care reprezintă motorul
cheie al creșterii economice şi al bunăstării, și poate oferi un salt calitativ
real în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii.

www.agepi.gov.md

II. Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
Pentru prima dată, un nou soi de mur urmează a fi
înregistrat în Republica Moldova
După mai mulți ani de selecție, un horticultor moldovean a depus o cerere de înregistrare a unui nou soi de mur în R. Moldova.
Acesta dorește să extindă protecția plantei la nivel mondial, ea
fiind deja este testată în Polonia.
Dumitru Trocin este un producător autorizat de material săditor din
R. Moldova. El este supranumit „regele murelor”, fiindcă se ocupă
de cultivarea murului de mai bine de 15 ani. 
După mai mulți ani de selecție el a reușit să obțină un nou soi de
mur pe care îl consideră unul de perspectivă pe piața locală, cât și
la nivel mondial. Astfel, Dumitru Trocin a depus o cerere la AGEPI
pentru înregistrarea soiului de mure precoce „Gallant”.
Este pentru prima dată când în țara noastră este depusă o cerere
pentru înregistrarea unui nou soi de mur. 
„Am ales cele mai bune soiuri de mure de pe piață în funcție de
preferințele consumatorilor, am creat două forme parentale din
care am obținut acest soi de mure negre. El se coace devreme și
are un gust ușor dulce-acrișor. Este cel mai simplu să alegi mure din
semințe, dar sunt necesare cunoștințe profunde pentru a le încrucișa
și a obține un soi competitiv. În acest sens este nevoie cel puțin 7-10
ani sau chiar mai mult”, menționează Dumitru Trocin.
Noul soi, pentru care a fost depusă o cerere la AGEPI, are fructe de
10-12 grame și o roadă de circa 7-8 kg de la o plantă. Totuși, producția
poate varia în funcție de condițiile în care crește murul. 
Horticultorul moldovean mai dorește să patenteze alte trei soiuri de
mure care vor avea perioade diferite de coacere. De asemenea, el
lucrează la crearea unor hibrizi de zmeur-mur, dar mai are încă mult
de lucru pentru a obține un soi competitiv. 
„Noul soi de mure a fost creat pentru piața autohtonă, fiindcă este
aclimatizat cu condițiile din țara noastră. Am depus o cerere pentru a obține un brevet și în Polonia, unde este deja testat acest soi.
Mai apoi, acesta urmează a fi testat și în Franța, fapt ce ne va oferi o
protecție la nivel mondial. Aș vrea ca acest tip de mur să ajungă și
în Mexic, care este cel mai mare producător de mure la nivel global”,
menționează horticultorul.
El remarcă faptul că sunt necesare resurse financiare foarte mari,
precum și cunoștințe pentru elaborarea unui nou soi competitiv
de plante. Experiența pe care a acumulat-o i-a dus faima și peste
hotarele țării, astfel că serviciile de consultanță a lui Dumitru Trocin
sunt solicitate și peste hotarele țării.
În țara noastră prețul mediu al murelor este de circa 50 de lei/kg
și chiar în cele mai nefavorabile perioade acesta nu a coborât sub
35 de lei. Unii agricultori menționează că o parte din producția de
mure sunt exportate.
Potrivit datelor Asociației Pomușoarele Moldovei, în perioada anilor
2010-2015 suprafețele plantate cu pomușoare în țara noastră au crescut de la o mie de hectare la 3 mii de hectare. Totodată, conform
prognozelor, până în 2021 suprafețele plantate cu pomușoare se
vor dubla și vor fi de circa 6 000 ha. Respectiv, experții estimează și
creșterea producției, de la 4, 7 mii tone înregistrat în 2015, până la
14,5 mii tone prognozată pentru 2021. 
www.agora.md

Nr. 5.2017

5

Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
Este tatuajul obiect al dreptului de autor?
Tatuajele mereu au reprezentat un subiect destul de controversat,
odată ce persoanele care își făceau unul doreau ca acesta să simbolizeze ceva mai specific sau chiar tabu.
Tatuajul este o formă de artă apărută cu mii de ani în urmă. Acesta se
realiza la început cu ajutorul unor ustensile din os, care aveau aspectul
unor dălţi zimţate. Deși la început tatuajele aveau rolul de a marca funcţia
unui individ într-un trib, mai târziu, acesta a fost preluat de europeni și
americani, modificându-i funcţia într-una artistică.
Primul centru în care se executau tatuaje a fost deschis în 1846 la New
York, şi a fost frecventat mai ales de militari în timpul războiului civil. Prima
maşină electrică de tatuat a fost inventată de Samuel O Reilly, în 1891.
Tatuajul a fost adoptat mai întâi de vedete rock, precum The Rolling Stones,
pentru ca mai apoi să fi e acceptat de curentul cultural majoritar. Un caz
practic când tatuajul a creat probleme a fost amânarea lansării filmului
„The Hangover II” (Marea Mahmureală II), produs de studioul de film
„Warner Bros”. Acest mare producător de filme s-a pomenit cu o cerere din
partea lui S. Victor Whitmill, autorul tatuajului aplicat pe faţa renumitului
boxer Mike Tyson, prin care i se solicitau daune morale pentru încălcarea
dreptului de autor. În fapt, actorului Stu Price, interpret al unui rol în acest
film, i-a fost aplicată o reproducere sau o operă derivată, bazată pe tatuajul original deţinut de Mike Tyson, acesta considerând că acţiunile în
cauză îi încalcă dreptul de autor. Curtea Statelor Unite din Regiunea de
Est a statului Missouri a decis că a fost încălcat dreptul de autor, studioul
de film „Warner Bros” fiind obligat să achite daunele morale, cheltuielile
de judecată suferite de către reclamant, taxa de stat și să sisteze orice
acţiune de lansare a filmului până la executarea hotărârii judecătorești.
Prin urmare, reproducerea exactă a tatuajului original constituie o încălcare a drepturilor de autor în jurisprudenţa SUA. Mai mult ca atât, S.
Victor Whitmill, după ce a aplicat tatuajul pe faţa boxerului, a înregistrat
dreptul său asupra acestuia la oficiul SUA de proprietate intelectuală, fapt
ce denotă că, fără acordul lui, aplicarea tatuajului în cadrul unei opere
cinematografice sau al unui spot publicitar este abuzivă și ilegală, acesta
fiind unul dintre argumentele de bază în întemeierea cererii de judecată.

Precizăm, în context, că în Republica Moldova dreptul de autor este
recunoscut și protejat din momentul creării operei, înregistrarea fiind
una facultativă. În concluzie, vom sublinia că în SUA tatuajul se află sub
protecţia dreptului de autor.
Întrunind toate condiţiile pentru a fi obiect al proprietăţii intelectuale, de ce acesta nu ar beneficia de aceeași protecţie și în
Republica Moldova?
Analizând tatuajul ca obiect al proprietăţii intelectuale, se consideră că existenţa unui contract privind transmiterea drepturilor patrimoniale asupra operei,
încheiat între autor și beneficiarul tatuajului, ar exclude în mare problemele
care ar putea să apară în acest sens.
În ceea ce privește drepturile morale care reiese din crearea tatuajului, potrivit art. 10, alin. (2) din Legea nr.139 privind dreptul de autor și drepturile
conexe din 02.07.2010, acestea nu pot face obiectul vreunei renunţări sau
cesiuni și sunt imprescriptibile, chiar și în cazul în care autorul cedează
drepturile sale patrimoniale.
Este neclar însă cum ar putea fi aplicat articolul mai sus menţionat, în
cazul tatuajului, la protecţia dreptului la respectarea integrităţii operei,
dreptului la divulgarea operei și dreptului la retractarea operei. Considerăm
că, în momentul aplicării tatuajului, autorul este lipsit în mod automat
de aceste trei drepturi morale, întrucât nu poate fi invocat dreptul la
respectarea integrităţii tatuajului atât timp cât persoana pe corpul căreia
este aplicat tatuajul este în drept să dispună de corpul său după bunul
plac sau după necesitate.
De exemplu, în momentul în care persoana tatuată trebuie să sufere o
intervenţie chirurgicală cu aplicarea unor tăieturi asupra tatuajului, dreptul
indicat mai sus ar avea valoarea unei vieţi de om.
Totodată, autorul tatuajului nu este în drept să interzică persoanei căreia i-a aplicat tatuajul să nu să se dezbrace pe litoralul mării
sau la piscină pe motiv că i-ar încălca dreptul moral la divulgarea
operei.
Mai mult decât atât, decesul persoanei tatuate ar reprezenta de facto
retractarea operei, însă fără consimţământul autorului. Astfel, suntem
în situaţia în care autorul nu poate să-și exercite drepturile sale morale
asupra operei, nemaivorbind de circuitul civil unde fiinţa umană nu face
parte din acesta.
Drept urmare, considerăm că tatuajul este obiect al dreptului de autor
și, în același timp, o excepţie a drepturilor morale de autor atunci când
autorul este lipsit de câteva drepturi morale, enumerate mai sus, care
trec în exercitarea persoanei căreia i-a fost aplicat tatuajul.
Revista „Intellectus”, nr.1/2017
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Cele mai mari companii de parfumuri de lux se judecă cu un magazin dintr-un mall din Chișinău.
Ce pretenții au înaintat
14 companii mari din domeniul parfumeriei se judecă în Moldova
pentru protejarea mărcilor. Acestea au acționat în judecată firma rezidentă „Gilantr”, societate cu răspundere limitată, pentru că a utilizat
în actele de comerț listele comparative ce conțin mărcile companiilor
reclamante. Liste comparative înseamnă prezentarea unui produs terț
drept imitația unui produs original.
Reclamatele sunt companii mari din industria parfumeriei de lux, cum ar fi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’OREAL;
Giorgio Armani;
JEAN CACHAREL;
Diesel;
Polo/Lauren;
Yves Saint Laurent;
LANCOME;
Chanel;
COTY Germany GmbH;
The Zadafo Verwaltungsgesellschaft;
Zino Davidoff;
HUGO BOSS;
Calvin Klein.

Companiile reclamante au cerut în instanță constarea faptului că folosirea
de către societatea pârâtă în actele de comerț a listelor comparative, ce
conțin mărcile companiilor reclamante, încalcă drepturile exclusive asupra
mărcilor acestora. Prin urmare, au cerut interzicerea actelor de comerț,
import, export, distribuție și a oricărui alt act comercial, care presupune
prezentarea produselor pârâtei în actuala modalitate sau orice altă formă
Nr. 5.2017

ce ar permite confuzia sau asocierea cu mărcile reclamantelor pentru
produse identice sau similare.
Companiile de parfumerie au solicitat repararea pagubelor prin plata
despăgubirilor materiale, pentru folosirea neautorizată a mărcilor înregistrate ce aparțin reclamantelor, în mărimea echivalentă valorii minime
de 1% din costul licenței pentru fiecare reclamant. O altă solicitare a fost
repararea daunei morale de 140 de mii de lei, compensarea cheltuielilor
de judecată de 2.500 lei și de asistență juridică de 25.000 lei. La fel, au
mai cerut și ca pârâta să fie obligată să publice hotărârea instanței în
două publicații naționale.
La examinarea în instanța de fond, cererea de chemare în judecată a fost
respinsă. În urma recursului efectuat de avocatul companiilor, la Curtea
de Apel Chișinău, hotărârea instanței de fond a fost casată și s-a admis
cererea în privința acțiunilor reclamantelor. S-a instituit interdicția pentru
firma din Moldova, care are magazin într-un mall din Capitală, să utilizeze sub orice formă desemnările verbale identice sau similare, inclusiv
și derivatele verbale similare cu mărcile celor 14 companii, utilizate în
listele comparative.
La fel, instanța a decis să fie aplicat sechestru pe listele comparative cu
desemnări verbale și pe producția de parfumerie ce poartă numele corespunzătoare desemnărilor verbale identice sau similare companiilor.
Decizia Curții de Apel Chișinău este irevocabilă.
http://www.bizlaw.md
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Moda și designul industrial, subiect de discuții în cadrul
taberei de antreprenoriat „Design Your Smart Business”
Aproximativ 20 de reprezentanți ai companiilor ce activează în sectorul industriei ușoare din Republica Moldova au participat la un seminar în domeniul proprietății intelectuale organizat de Agenția de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în cadrul primei tabere
de antreprenoriat pentru start-up-urile fashion “Design Your Smart
Business”. Evenimentul a avut loc la Centrul de Excelență și Accelerare
în Design și Tehnologii „ZIP house”.
Andrei Moisei, specialist coord., Secția Instruire, AGEPI, a vorbit participanților
despre protecția juridică a obiectelor de proprietate intelectuală, în special
cu referire la domeniul industriei ușoare. De asemenea, specialistul AGEPI
a familiarizat participanții la seminar cu condițiile de înregistrare a designului industrial, a mărcilor și a altor obiecte de proprietate intelectuală pe

cale națională și internațională, precum și cu rolul designului industrial
în promovarea afacerilor.
Un accent aparte s-a pus pe riscurile cu care se pot confruntă designerii
în cazul neînregistrării mărcilor, desenelor şi modelelor industriale și a
altor obiecte de proprietate intelectuală și căile de asigurare a respectării
drepturilor asupra acestor obiecte.
În cadrul primei tabere de antreprenoriat pentru start-up-urile fashion
„Design Your Smart Business”, care s-a desfășurat în perioada 27-28 mai,
participanții au avut parte de un program intensiv de training, unde au
aflat de la speakeri cu experiență cum să-ți dezvolți afacerea, principiile
de gestiune a unei afaceri fashion și au învățat despre managementul
resurselor umane, planificare financiară și fiscală etc.
www.agepi.gov.md

III. Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Gala Businessului Moldovenesc la cea de-a treia ediție
Pe 16 iunie curent, cca 140 de întreprinderi din țara noastră, participante la concursurile „Marca comercială a anului 2016”, „Premiul
pentru realizări în domeniul calității” și Expoziția națională „Fabricat
în Moldova”, au fost premiate în cadrul celui mai important eveniment
al businessului autohton – „Gala Businessului Moldovenesc”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI)
în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI).
La eveniment au fost prezenți agenți economici din toate domeniile de
activitate, reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului, ai administrației
publice locale, ambasadori acreditați în Republica Moldova, parteneri de
dezvoltare, Camere de Comerț mixte, membrii comitetelor organizatorice
ale celor două concursuri.
La deschiderea evenimentului, Sergiu Harea, președintele Camerei de
Comerț și Industrie a Republicii Moldova a subliniat următoarele: „În scopul de a evidenția și susține brandurile și întreprinderile care activează pe
piața autohtonă și care reprezintă cartea de vizită a Republicii Moldova,
CCI a RM în colaborare cu AGEPI organizează anual concursurile „Marca
Comercială a Anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității. Prin
intermediul acestor concursuri ne-am propus să apreciem mărcile notorii
care aduc plus valoare economiei și imaginii țării noastre, să promovăm
mediul de afaceri din Republica Moldova și să încurajăm implementarea
inovațiilor în sectorul real, inclusiv prin valorificarea capacităților întreprinderilor mici și mijlocii”.
Totodată, președintele CCI a specificat faptul că: „Retrospectiva edițiilor
anterioare ale concursurilor relevă evoluția întreprinderilor naționale în
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condițiile unei economii de piață în dezvoltare. Concomitent a crescut
și numărul de participanți la cele două competiții, astfel au fost evaluate
110 mărci comerciale și 36 întreprinderi pentru realizări în domeniul calității, fapt ce demonstrează dorința reprezentanților mediului
de afaceri de a obține recunoașterea performanțelor în managementul
calității și în domeniul promovării mărcii comerciale.”
În cadrul ceremoniei de inaugurare a „Galei Businessului Moldovenesc”, Lilia
Bolocan, Directorul general al AGEPI, a precizat că: „Asigurarea protecției
mărcilor reprezintă un pas important în activitatea oricărei companii care
dorește să promoveze un produs sau serviciu, diferențiindu-l de cel al
concurenților prin intermediul elementelor distinctive. Organizarea concursului „Marca Comercială a anului” are un rol important în procesul de
promovare a mărcilor cunoscute, a celor care se află la etapa de debut,
precum și produselor autohtone pe plan național și internațional”.
Prezent la eveniment, Octavian Calmîc, Viceprim-ministru, Ministru al
Economiei al Republicii Moldova a subliniat faptul că „Gala Businessului
Moldovenesc” are o însemnătate mare pentru Ministerul Economiei,
pentru că în țara noastră există business performant, dat fiind faptul
că în rândul câștigătorilor sunt companii cu renume nu doar național,
dar și internațional. „Noi am încercat să fim alături de tot ceea ce a făcut
sau face businessul din RM prin multitudinile de politici stimulente de
susținere, de simplificare a birocrației, astfel încât costurile voastre de
producție să fie cât mai joase”. Octavian Calmîc a mai transmis un mesaj
către consumatori, pe care i-a îndemnat să aprecieze la justa valoare produsele autohtone, prin procurarea produselor moldovenești și susținerea
producătorilor locali.
Participanților le-a fost înmânate premiile conform următoarelor nominalizări:
• Nominalizarea închisă „Reputaţie şi Încredere” și nominalizarea
„Marcă Consacrată” – au fost premiate 23 de companii;
www.agepi.gov.md

Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
• Marca comercială „Aprecierea consumatorilor” și „Marca locală”
– au fost premiate 17 companii;
• „Debutul Anului”, Marca Comercială „Export” și Marca Comercială
„Inter” - au fost premiate 20 de companii;
• „Favorita Anului” – au fost premiate 17 companii;
• „Marca Comercială Responsabilă Social” și Nominalizarea
„Rebranding”– au fost premiate 6 companii;
• Premiul pentru Realizări în domeniul Calității – au fost premiate 6 companii;
• Fabricat în Moldova – 15 administrații publice locale și o Cameră de
Comerț și Industrie Mixtă, care au reușit să prezinte la standuri comune,
serviciile din regiunea lor, au fost premiate.
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Concursul „Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003, cu scopul
de a reliefa cele mai reuşite proiecte în domeniul creării şi promovării
mărcilor comerciale autohtone pe piaţa internă şi externă, a spori competitivitatea lor şi a contribui la creșterea profesionalismului echipelor
de marketing. La ediția curentă a competiției au participat 110 mărci
comerciale naționale.
Concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calităţii”, organizat de
CCI a RM este la a treia ediție și are ca obiectiv promovarea companiilor
ce implementează standarde în domeniul managementului calităţii şi
motivarea întreprinderilor autohtone să penetreze noi pieţe de desfacere
cu produse competitive şi calitative. Pentru marele premiu anul acesta
au concurat 36 de companii.
www.agepi.gov.md
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Sistemul național de proprietate intelectuală, promovat în cadrul Expoziției Europene a Creativităţii şi Inovării
EUROINVENT - 2017
În perioada 25-27 mai curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI) a participat la cea de-a IX-a ediție a Expoziției
Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, ediția a IX-a, care s-a
desfășurat la Iași, România. În cadrul expoziției, au fost prezentate 544
de invenții și teme de cercetare, din aproape 40 de țări.
Evenimentul a fost organizat de Forumul Inventatorilor Români a Universității
Tehnice „Gheorghe Asachi”, a Asociației pentru Ecologie și Dezvoltare
Durabilă „Europe Direct” Iași și a Universității „Al. I. Cuza”.
AGEPI a fost prezentă la expoziție cu un stand informațional. Specialiștii
AGEPI au oferit consultații privind aspectele teoretice și practice de
protecție a obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova
și au distribuit materiale promoționale, atât expozanților, cât și vizitatorilor. De asemenea, specialiștii AGEPI au lansat invitația de participare la
Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”, ediția a XV-a, care va
avea loc în luna noiembrie 2017.
De asemenea, la ediția actuală a EUROINVENT, comunitatea inventatorilor
din Republica Moldova a avut o prezență semnificativă, printre participanți
regăsindu-se inventatori din cadrul universităților și instituțiilor de cercetare, cum ar fi, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor,
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Institutul Grădina Botanică,
precum și reprezentanți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie
„N. Testemițanu”, Universității Tehnice din Moldova, Centrului Național
Științifico-Practic de Medicină de Urgență, Institutului de Fitotehnie
„Porumbeni” etc. Lucrările prezentate de inventatorii și cercetătorii din
Republica Moldova s-au bucurat de o înaltă apreciere a Juriului, fiind
distinse cu medalii de aur, argint, bronz și premii speciale.
În cadrul festivităţii de premiere, AGEPI în mod tradiţional, a selectat şi a
menţionat cu 3 medalii de aur cele mai interesante invenţii prezentate
în cadrul salonului. În calitate de criteriu utilizat la selectarea premianţilor
a servit nivelul înalt de implementare a invenţiilor lor. Medaliile au fost
oferite: inventatorilor din Portugalia, Polonia şi Tailanda.
www.agepi.gov.md
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Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Inovaţionale „АRHIMEDE - 2017”
În perioada 16-19 mai 2017, la Moscova, Federația
Rusă, s-a desfăşurat cea de-a XX-a ediţie a
Salonului Internaţional de Invenţii şi Tehnologii
Inovaţionale „АRHIMEDE”.
Evenimentul a fost organizat de către „InnovExpo”
SRL, cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății
Intelectuale (OMPI), Administrației Președintelui
Federației Ruse, Federației Internaționale a
Asociațiilor de Inventatori și alte instituții.
La eveniment au participat reprezentanți din
22 de țări și 50 de regiuni ale Federației Ruse,
inclusiv inventatori și specialiști în proprietatea intelectuală. Aceștia au prezentat peste
1000 de invenții din toate domeniile prioritare ale științei și economiei. Un juriu format
din experți internaționali a apreciat invențiile
participanților expuse în cadrul Salonului. Cele
mai inovative exponate au fost premiate cu
medalii de aur, argint și bronz precum și cu
premii speciale din partea organizatorilor și
ale țărilor participante.
Republica Moldova a fost reprezentată la
Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii
Inovaţionale „АRHIMEDE” de Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). La
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standul expozițional al AGEPI au fost prezentate materiale informative cu referire la sistemul național de proprietate intelectuală și
acordate consultații inventatorilor din alte țări
cu privire la obținerea protecției obiectelor de
proprietate intelectuală pe teritoriul Republicii
Moldova. De asemenea, specialiștii AGEPI
au lansat invitația de participare la Expoziția
Internațională Specializată „INFOINVENT”, ediția
a XV-a, care va avea loc în perioada 15-18 noiembrie curent, la Chișinău.
Totodată, la standul AGEPI au fost expuse 5 invenții
ale inventatorilor din Republica Moldova, înregistrate în cadrul Salonului, care au fost apreciate
cu 2 medalii de aur (USM, prof. Victor Covaliov)
și una de argint (UTM).
Tradițional, AGEPI a acordat 3 medalii pentru
lucrările prezentate în cadrul Salonului. Pentru
dispozitivul termoelectric pentru procedurile
cosmetologice faciale termice (Universitatea
Tehnică de Stat din Daghestan), Crioaparat
ELAMED pentru chirurgie şi terapie (Clubul de
Inovaţii din Reazani şi Compania ELAMED) şi Adaos
tehnologic pentru industria de prelucrare a cărnii
în baza materiei prime vegetale (Universitatea
Agrară de Stat din Kuban).

În cadrul programului adițional al salonului
s-a desfășurat și Conferința ştiinţifico-practică:
„Aspectele actuale ale protecţiei normative a
rezultatelor activităţii intelectuale şi a mijloacelor de individualizare”. Printre participanți s-a
numărat și dna Tatiana Cernei, specialist, Secția
examinare, Direcția brevete, AGEPI, care a prezentat comunicarea „Particularităţile brevetării
invenţiilor în Republica Moldova”, familiarizând
inventatorii şi mandatarii autorizaţi din alte țări cu
sistemul de protecție al brevetelor pe teritoriul
Republicii Moldova.
În concluzie, participarea la acest eveniment a
fost una benefică și necesară, deoarece ne-a permis să familiarizăm reprezentanții universităților,
institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare,
firmelor, asociațiilor de inventatori, precum și persoanele fizice și persoanele juridice din străinătate
cu sistemul național de proprietate intelectuală
și să informăm participanții despre Expoziția
Internațională Specializată „INFOINVENT-2017”, ceea
ce va permite sporirea numărului de participanți
străini și, prin urmare, creșterea prestigiului acestui
eveniment pe plan internațional. 
Tatiana CERNEI, specialist, Secția
examinare, Direcția brevete, AGEPI
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Curs de instruire în domeniul proprietății intelectuale
pentru judecători și procurori
În perioada 12-16 iunie curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea
intelectuală (AGEPI), în comun cu Institutul Național al Justiției (INJ),
a organizat un curs de instruire în domeniul proprietății intelectuale,
pentru judecătorii și procurorii antrenați în procesul de formare continuă realizat de către INJ.
Cursul de instruire a avut drept scop sporirea cunoștințelor reprezentanților
sectorului justiției din Republica Moldova în vederea examinării litigiilor
în domeniul proprietății intelectuale.
Ca formatori au fost invitați specialiștii AGEPI. În cadrul cursului au fost
abordate reglementările naționale și internaționale în domeniu, principiile
de bază ale proprietății intelectuale, rolul și esența acesteia în raporturile

Concursul „Cea mai bună idee
inovațională”
Peste 30 de idei inovaționale de afaceri au
fost prezentate în cadrul concursului „Cea
mai bună idee inovațională” organizat pe
15 iunie curent de Agenția pentru Inovare
și Transfer Tehnologic (AITT), Academia de
Științe a Moldovei (AȘM), Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și
Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor
Mici și Mijlocii (ODIMM).

juridice, formele și limitele de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, sistemul de drepturi pe care îl generează, precum și aspecte
practice privind soluționarea litigiilor ce vizează drepturile de proprietate
intelectuală.
Cursul de instruire se încadrează în Memorandumul de cooperare dintre Institutul Național de Justiție și Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, semnat în aprilie 2013, care prevede necesitatea promovării cunoştinţelor despre sistemul naţional de protecţie şi asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor
din sectorul justiţiei al Republicii Moldova. Astfel, în cadrul activităților
prevăzute de Memorandumul de cooperare, cele două instituții organizează anual seminare de instruire în domeniu pentru judecători,
procurori și mediatori, inclusiv cu invitarea experților și specialiștilor
de peste hotare.

societăți, ne-am propus, împreună cu AȘM, AITT
și ODIMM, să vă susținem în acest concurs, astfel
încât să creăm această platformă de networking,
de conexiune. AGEPI este abilitată în protejarea
obiectelor de proprietate intelectuală, iar ideile
inovaționale prezentate în cadrul concursului, în
marea lor majoritate, țin de domeniul invențiilor,
modelelor industriale etc. Vă așteptăm la AGEPI
să vă protejați creațiile”, a subliniat Lilia Bolocan.

Concursul „Cea mai bună idee inovațională” a
avut drept scop susținerea și promovarea tinerilor inovatori care doresc să-și lanseze propria
afacere, astfel contribuind la dezvoltarea socialeconomică a țării. Un alt scop al concursului l-a
constituit identificarea celor mai viabile idei de
afaceri în domeniul inovațiilor.

În continuare, fiecare dintre concurenți și-a expus ideea inovațională de afacere, juriul desemnându-i învingători pe Dorin Pușcașu și Cristian
Rusu. Acești tineri inovatori au prezentat prima
platformă cloud public din Republica Moldova,
pentru care au obținut premiul mare în valoare
de 10 mii de lei. De asemenea, câștigătorii au
fost înscriși în concursul proiectelor de transfer
tehnologic, astfel oferindu-li-se șansa de a obține
o finanțare în sumă de 1 milion de lei pentru
implementarea ideii lor inovaționale de afacere.

În deschiderea evenimentului, dr. Lilia Bolocan,
Directorul general al AGEPI, a ținut să menționeze
că pentru AGEPI, susținerea tinerilor inovatori
este o onoare și un privilegiu. „Deoarece competitivitatea prezintă un garant al calității oricărei

Locul secund i-a revenit Cristianei Grati pentru
ideea realizării unei cărți-joc pentru copii cu
elemente interactive în vederea dezvoltării
abilităților cognitive. Cristiana a obținut un premiu în valoare de 7 mii de lei.
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Pe locul III s-a clasat Denis Roșca, care a lansat
ideea unui program scholarship pentru elevi și
studenți. Premiantului i s-a acordat un premiu
în valoare de 5 mii de lei.
În scopul susținerii și stimulării tinerilor inovatori, Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a oferit o mențiune specială Nadejdei
Cervinscaia, pentru ideea unei aplicații pentru
telefon „U-cook 2.Moldova”. Diploma AGEPI,
însoțită de un premiu în valoare de 3 mii de
lei, a fost înmânată de Andrei Popa, Director
general adjunct AGEPI.
La Concursul „Cea mai bună idee inovațională”
au participat studenți, masteranzi, doctoranzi
– tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani,
care au avut o idee inovațională de afaceri în
următoarele domenii: Materiale, tehnologii și
produse inovative; Tehnologii informaționale;
Eficiență energetică și valorificarea surselor de
energie regenerabilă; Biomedicină și Sănătate;
Biotehnologii; Industria alimentară.
www.agepi.gov.md

www.agepi.gov.md

Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Un nou Incubator de afaceri a fost deschis la Călărași
În scopul susținerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și
mijlocii în zonele rurale, diversificării domeniilor de activitate ale
acestora, la Călărași a fost construit, cu sprijinul Uniunii Europene,
un Incubator de afaceri. Deschiderea oficială a Incubatorului de
afaceri a avut loc pe 19 iunie curent.
La ceremonia oficială au participat viceprim-ministrul, ministru al Economiei,
Octavian Calmîc, reprezentanții Delegaţiei Uniunii Europene în Republica
Moldova, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii (ODIMM), președintele Consiliului raional Călărași, autorităţilor
publice centrale şi locale, ai mediului de afaceri, organizațiilor obștești și
proiectelor internaţionale. De asemenea, la eveniment a fost prezentă
Lilia Bolocan, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI).
Incubatorul de Afaceri din Călărași va găzdui circa 20-26 companii, inclusiv întreprinderi orientate spre producere. În rezultat se preconizează
crearea a cel puţin 60 locuri de muncă. Incubatorul va acorda sprijin
logistic, consultativ, de instruire și financiar companiilor și start-up-urilor
incubate. Instituția va susţine dezvoltarea afacerilor, astfel încât acestea
să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie, care să le permită
funcţionarea eficientă.

afaceri. Începând cu anul 2009, cu sprijinul Uniunii Europene și Guvernului
Norvegiei, ODIMM în parteneriat Ministerul Economiei și reprezentanții
autorităților publice locale au creat Rețeaua de Incubatoare de Afaceri pe
întreg teritoriul Republicii Moldova, care a găzduit 289 companii dintre care
144 au absolvit cu succes perioada de incubare. Totodată, prin intermediul
Incubatoarelor de Afaceri au fost create circa 950 de locuri de muncă.

Prezenți la eveniment, specialiștii AGEPI au distribuit materiale informative din domeniul proprietății intelectuale rezidenților Incubatorului de

www.agepi.gov.md
Sursa foto: www.basarabia.md

V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
Comitetul Interguvernamental al OMPI pentru
Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice,
Cunoștințele Tradiționale și Expresiile Cultural
Tradiționale/Folclor
În perioada 12-16 iunie curent, la Geneva, s-a desfășurat sesiunea a
34-a a Comitetului Interguvernamental al OMPI pentru Proprietatea
Intelectuală, Resursele Genetice, Cunoștințele Tradiționale și Expresiile
Cultural Tradiționale/Folclorului (Comitet IGC). Republica Moldova a
fost reprezentată în cadrul acestui comitet de către Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
La Comitetului IGC au participat atât reprezentanții țărilor membre, cât și
observatori din cadrul organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale acreditate la OMPI. Pe parcursul reuniunii, Comitetul IGC s-a întrunit
în ședințe plenare și neformale.
În cadrul sesiunii curente a fost adoptat raportul sesiunii a 33-a, desfășurată
în perioada 27 februarie – 3 martie 2017, fiind evidențiate evoluțiile înregistrate la acest capitol, precum și bilanțul progreselor acumulate în
contextul măsurilor trasate în cadrul sesiunii precedente.
O atenție deosebită a fost acordată seminarului privind Proprietatea
Intelectuală și Expresiile Cultural Tradiționale, organizat la Geneva, Elveția, în
perioada 8 și 9 iunie 2017, cu scopul de a contribui la formarea „cunoștințelor
regionale și interregionale și a consensului” în privința proprietății intelectuale și expresiilor cultural tradiționale, prin prisma problemelor rămase
nesoluționate. În cadrul seminarului au fost examinate instrumentele
juridice internaționale existente în materie de proprietate intelectuală și
expresii culturale tradiționale, lacunele de ordin economic, cultural și social
depistate, inclusiv măsurile necesare a fi întreprinse în vederea înlăturării
acestora. Un interes sporit a fost atribuit examinării experienței acumulate
până în prezent, pe acest segment, precum și inițiativelor, proiectelor
demarate în partea ce vizează protecția expresiilor culturale tradiționale
în contextul sistemului proprietății intelectuale existent.
Un subiect important al reuniunii a constituit discuțiile ample privind articolele esențialele ale proiectului textului de bază „Protecția cunoștințelor
Nr. 5.2017

tradiționale. Proiecte de articole Rev.2” ce vizează definiția noțiunilor de
„însușire ilicită”, „însușire ilegală”, „utilizare abuzivă”, „utilizare neautorizată”,
beneficiarii, obiectivele și obiectele domeniului cunoștințelor tradiționale
și expresiilor culturale tradiționale, care pot beneficia de o protecție corespunzătoare la nivel internațional, interconexiunea acestora cu domeniul
public, precum și excepțiile, limitările care se impun la acest capitol.  Alte
subiecte de interes general abordate în acest context au fost: sancțiunile
și mijloacele de recurs, gestiunea drepturilor, formalitățile și măsurile
tranzitorii, tangența normelor cu prevederile altor acorduri internaționale,
tratamentul național și cooperarea transfrontalieră.
De asemenea, în cadrul sesiunii a fost abordată activitatea Comitetului
IGC, contribuția acestuia și implementarea recomandărilor formulate de
dezvoltare a acestei structuri.
Comitetul IGC a fost instituit de către Adunarea Generală a statelor
membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) în
anul 2000, ca un forum politic pentru discutarea problemelor de proprietate intelectuală, care apar în contextul protecției resurselor genetice,
cunoștințelor tradiționale și expresiilor cultural tradiționale/folclorului. 
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Vizita de studiu la sediul Companiei CANON
În perioada 12–16 iunie 2017, delegaţia AGEPI a efectuat o vizită de
studiu în Japonia, or. Tokyo, în scopul familiarizării cu activităţile și
realizările Companiei CANON în lupta împotriva contrafacerii.
Vizita a fost organizată cu susținerea Companiei japoneze CANON,
fiind condusă de către dl Hirokazu Uchio, Directorul general adjunct,
Departamentul proprietatea intelectuală din cadrul Companiei, datorită
căruia au fost posibile cele 4 întâlniri de lucru la sediul CANON.
O introducere în activitatea Companiei CANON şi prezentarea produselor
marca CANON, ne-a oferit posibilitatea să cunoaştem mai îndeaproape
calitatea produselor japoneze. CANON, fiind una din cele mai renumite
companii cu o istorie vastă şi bine definită, se bucură de un succes extraordinar graţie celor 5000 de colaboratori, a unei munci asidue şi a unui
management de invidiat.
Echipa responsabilă de proprietatea intelectuală, a făcut o prezentare a
politicii activităţii anti-contrafacere, care se bazează pe 3 piloni de bază:
• Consolidarea contrafacerii în Europa;
• Promovarea comunicării cu clienţii;
• Stimularea conștientizării corporative și sensibilizarea publicului.
Obiectele cele mai des contrafăcute ce sunt vândute sub marca CANON
sunt: cartuşul cu cerneală (imprimanta cu cerneală), cartuş pentru imprimantă (copiator, imprimanta laser), baterie reîncărcabilă (camera digitală,
camera video) etc. Experţii companiei CANON ne-au explicat cât de
periculoase sunt aceste produse, iar pericolul cel mai mare prezentând
exploatarea la supraîncălzire a bateriilor contrafăcute, dar și posibilitatea
cartușelor cu cerneală să ia foc. De aceea, sistematic se organizează o
serie de vizite şi controale întru identificarea acestor produse.
Pentru a monitoriza fenomenul contrafacerii produselor CANON în lume,
şi pentru a-l combate, compania a deschis 4 oficii internaţionale: CANON
Europa (sediul Londra), CANON Asia (sediul Tokyo, ce include Beijingul,
Hong Kong-ul, Singapore); CANON Oceania (sediul Sydney); CANON SUA
(sediul New York).
Dintre cele mai răspândite instrumente utilizate de CANON în lupta împotriva contrafacerii, menționăm:
•
•
•
•

Incursiuni: la piaţă, distribuitor, producător;
Monitorizarea online: scrisoare de avertizare, distrugerea, incursiuni;
Controlul la frontieră;
Instruirea autorităţilor.

Compania CANON acordă o importanţă deosebită comerţului online. În
ultimii ani, după cum s-a menţionat, se înregistrează o creştere majoră a
comercializării de produse contrafăcute. Cea mai mare creştere a acestui fenomen s-a înregistrat în regiunea Asia Pacifică. Experţii companiei
CANON au elaborat o strategie forte care ajută la identificarea paginilor
web responsabile de comercializarea produselor online și înregistrează
comercializarea celor mai multe produse contrafăcute. Paginile online care au intrat în vizorul celor de la CANON sunt: www.ebay.com,
www.amazon.com, www.mercadolivre.com.br etc.
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S-a menţionat că unul dintre obiectivele majore ale Departamentului
Proprietatea Intelectuală este de a informa consumatorul despre importanţa achiziţionării unor produse originale şi despre daunele materiale şi
morale pe care le provoacă utilizarea produselor contrafăcute. În acest
context, experții Departamentului sunt destul de deschişi de a participa
în calitate de raportori la evenimentele organizate de oficiile naţionale
sau alte autorităţi în domeniul proprietăţii intelectuale şi de a-şi prezenta
experienţa în domeniul luptei împotriva contrafacerii.
A fost atins și domeniul dreptului de autor, discutând despre remunerația
privitor la copia privată, la care dl Hirokazu Uchio a menționat că compania
CANON, fiind producător de imprimante și alte produse asemănătoare cu
posibilitatea de copiere, achită remunerația pe copia privată în coeficientul
prevăzut de lege către organizația de gestiune colectivă responsabilă, și
ne-a asigurat că toate drepturile titularilor de drepturi sunt respectate.
Concluzie:
Vizita de studiu la Compania CANON a fost foarte utilă, oferind posibilitatea de a ne familiariza cu activitatea marilor companii în lupta împotriva
contrafacerii, precum și a campaniilor realizate. Totodată, delegația AGEPI
a prezentat o scurtă informaţie despre respectarea DPI în Republica
Moldova, campaniile inițiate de AGEPI în lupta împotriva contrafacerii,
precum şi proiectele naţionale şi internaţionale în care suntem implicaţi.
Ar fi oportun invitarea experţilor Oficiului CANON din Londra, Marea
Britanie responsabili pentru Europa, în calitate de raportori la evenimentele
AGEPI în domeniul respectării DPI, pentru a prezenta, atât activitatea lor
în domeniu, cât şi instrumentele utilizate de către aceştia. Totodată, a fost
motivată necesitatea prezenței unui reprezentant al companiei CANON
în Republica Moldova pentru monitorizarea pieții în vederea constatării
obiectelor contrafăcute CANON și sesizarea ulterioară a organelor competente pentru a fi luate măsuri în acest sens, cât și gestionarea eficientă
a obiectelor de proprietatea intelectuală marca CANON.
Eugeniu RUSU, şef, Secţie gestiune colectivă,
Tatiana IUNCU, specialist I, Secţia cooperare
internaţională şi integrare europeană,
AGEPI

www.agepi.gov.md
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Industria auto și proprietatea intelectuală, subiect de
discuții în cadrul unui seminar la București
Pe 25 mai curent, o delegație din cadrul Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a participat la Seminarul naţional
„Protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb auto”.
Evenimentul s-a desfășurat la București și a fost organizat de către Oficiul
de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM), în cooperare cu
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).
La eveniment au participat reprezentanţi ai OMPI, EUROPOL, Oficiului
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), oficiilor de
proprietate intelectuală din statele din regiune, autorităților publice din
România responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, inclusiv la frontieră: Direcţia Generală a Vămilor, Inspectoratul
General al Poliţiei Române, Poliţia de Frontieră Română etc.
Seminarul a fost conceput ca o platformă de discuţii în cadrul căruia
au fost abordate aspectele legale privind protecţia pieselor de schimb

Haina tradițională românească, copiată de o celebră
creatoare de modă
Creatoarea de modă Tory Burch i-a supărat pe internauţi pentru că a
uitat să indice că sumanul românesc i-a folosit drept inspiraţie pentru
una dintre hainele recent lansate. Mai mult, haina realizată de designer ar fi o replică a sumanului expus la The Metropolitan Museum of
Art, New York.

din industria auto, precum şi măsurile pentru combaterea contrafacerii
acestora în Uniunea Europeană și în România, oferind participanţilor
posibilitatea de a se familiariza cu cele mai bune practici înregistrate la
nivel internaţional.
De asemenea, participanții la seminar au pus în discuție subiecte legate
de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră,
pe piața internă, de creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor, rolul şi perspectiva titularilor de drepturi etc. Experții au prezentat,
de asemenea, experienţa României și EUROPOL în domeniul asigurării
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în acest domeniu.
Contrafacerea afectează practic toate sectoarele industriei, inclusiv domeniul industriei auto. Impactul acestui fenomen este unul major, afectând nu doar titularii de drepturi și reputația acestora, dar în primul
rând, consumatorii. Utilizarea pieselor de schimb contrafăcute, fabricate
fără a fi supuse unor controale din partea autorităților și fără respectarea normele de calitate, periclitează siguranța, punând în pericol viața
participanților la trafic.
www.osim.ro, www.agepi.gov.md

Sesizarea a fost făcută de comunitatea „La Blouse Roumaine”, care promovează artiștii locali și motivele autentice. Comunitatea „La blouse roumaine'” i-a cerut public designerului american să admită că haina este
copiată după modelul românesc. Ulterior, pagina de Facebook a creatoarei
a fost invadată de comentariile românilor, care îi cer să recunoască furtul.
Haina lui Tory Burch seamănă izbitor cu un suman românesc de la începutul
secolului XX, expus în The Metropolitan Museum of Art, de la New York.

>>>

La câteva ore după sesizare, creatoarea de modă a adăugat pe pagina
de Facebook un comentariu în care amintește că haina este într-adevăr
inspirată de o piesă de vestimentație românească. Iată ce a scris creatoare
de modă Toru Burch pe pagina sa de facebook:

Nr. 5.2017
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Tory Burch:

Dar, acesta nu este singurul obiect vestimentar inspirat din motivele
cusute pe sumanul românesc. Acestea pot fi observate și pe o pereche
de pantaloni, pe o geantă și pe o rochie.

On Monday, 12 of June
Resort 2018 is about the unique friendship between two inspiring women,
Jacqueline Kennedy Onassis and Princess Elizabeth of Toro. Both were style
icons, global travelers, and art lovers. In our effort to summarize the collection,
we missed a reference to a beautiful Romanian coat which inspired one
of the pieces. Whether it’s Romania, Uganda, or France, we are a brand that
strives to celebrate, honor, and be inclusive of women from all countries and
cultures, in the broadest way possible.

Designerii români cer protejarea portului românesc pentru ca astfel de
cazuri să nu se mai repete.
Tory Burch este una dintre cele mai bogate femei din Statele Unite, cu o avere
de peste 600 de milioane de dolari. Și, totodată, este designerul preferat al
multor vedete de la Hollywood, printre care și Jessica Alba.
Sursa: http://www.digi24.ro/, http://stirileprotv.ro/

VI. Mozaic din domeniul PI
Google, Apple, Microsoft, Amazon
şi Facebook conduc topul celor mai
valoroase 100 de branduri
Giganţii din tehnologie – Google, Apple,
Microsoft, Amazon şi Facebook – ocupă primele cinci poziţii în Topul BrandZTM 2017 al celor
mai valoroase 100 de branduri la nivel mondial, realizat de către WPP şi Kantar Millward
Brown, scrie www.zf.ro. Valoarea cumulată a
primelor 5 branduri din Top reprezintă 25%
din valoarea totală a celor 100 de mărci din
clasament, ceea ce confirmă poziţia lor dominantă în cadrul contextului actual de business.

Google, Apple şi Microsoft îşi păstrează primele
trei poziţii, crescându-şi valoarea cu 7% până la
245,6 miliarde de dolai, 3% până la 234,7 miliarde
de dolari și, respectiv, 18% până la 143,2 miliarde
de dolari în ultimul an. Amazon înregistrează cea
mai mare creştere în valoare nominală dintre
brandurile din Top 100, ajungând printr-un plus
de 40,3 miliarde de dolari (41%) la o valoare de
139,3 miliarde de dolari, care îi asigură locul 4 în
clasament. Gigantul din retail a continuat să se
concentreze asupra ecosistemului său tehnologic construit pentru a răspunde unei varietăţi

de nevoi ale consumatorilor, cum ar fi cele de
cumpărare online, livrare rapidă şi divertisment,
şi a introdus noi servicii bazate pe inteligenţă artificială, cum ar fi livrarea alimentelor şi Asistentul
Personal Inteligent Alexa. În același timp Facebook,
ocupantul locului 5, creşte cu 27%, ajungând la
valoarea de 129,8 miliarde de dolari.
De remarcat este intrarea în top 10 a mărcii
chinezești Tencent (locul 8, cu o valoare de 108,3
miliarde dolari), în urma unei creşteri de 27% –
a cărei platformă de socializare WeChat devine
din ce în ce mai utilizată. Adidas este brandul cu
cea mai mare creştere procentuală (58% – 8,3

miliarde dolari), urmat de brandul chinezesc de
alcool premium Moutai (48% – 17 miliarde dolari).
În acest an, valoarea cumulată a brandurilor
din Top 100 a crescut cu 8%, comparativ cu
creşterea de 3% obţinută în 2016, iar numărul
mărcilor care valorează mai mult de $100 miliarde a crescut de la şase la nouă. Valoarea totală
a mărcilor din clasament a crescut cu 152% din
2006 (prima ediţie a clasamentului), pe măsură
ce în structura sa au căpătat o pondere mai
mare mărcile inovative, din tehnologie, orientate

către consumatori, cu o adresabilitate şi o putere
extrem de mare.
Din punct de vedere regional, mărcile din SUA
domină clasamentul cu 54 branduri în top 100,
care însumează 71% din valoarea totală a clasamentului. În ultimul an, aceste mărci au crescut cu
12%. În acelaşi timp, mărcile originare din restul
lumii au înregistrat un declin de 1%, cu excepţia
Chinei, unde creşterea medie – excluzând companiile deţinute de stat – a fost de 11%.
Vârsta medie a unei mărci este de 67 de ani, în
timp ce în 2006 era de 84 de ani, ceea ce reflectă

intrarea în clasament a mărcilor mai tinere din
domeniul tehnologiei şi apariţia brandurilor
din China.
BrandZ este un studiu de evaluare a brandurilor care combină opţiunile a peste trei
milioane de consumatori din întreaga lume cu
analiza performanţei financiare şi de business
a companiilor.
www.bizlaw.md

Top BrandZ - 10 cele mai valoroase
mărci la nivel mondial 2017
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Mozaic din domeniul PI
O bancă a îndrăgostiților, marca
Mihai Stamati, instalată la SaintÉtienne, Franța
O bancă a îndrăgostiților „Le gardien des
souvenirs”, asemenea celor instalate în
parcul Universității Tehnice a Moldovei
din Chișinău, a fost instalată într-un oraș
din Franța. Banca a fost creată în anul 2009
de designerul moldovean, Mihai Stamati,

lector superior la Catedra „Design industrial şi de produs” a UTM.
„Acest obiect elegant de culoarea Mărțișorului, alb
și roșu, a fost oferit cetățenilor din orașul SaintÉtienne din Franța. Banca este instalată într-o
locație superbă – o grădină de trandafiri în parcul orașului, iar tinerii căsătoriți pot merge să se
fotografieze sub semnul iubirii, fericirii și amintirii.
Fără îndoială, aceasta este și o oportunitate ca la
început de martie, de sărbătoarea Mărțișorului,

locuitorii orașului francez să cunoască mai bine
tradițiile Republicii Moldova”, scrie publicația
online www.moldavie.fr.
Menționăm că Mihai Stamati este și creatorul
saniei gigant, care a bucurat copiii din Chișinău
în această iarnă.
Sursa: http://unimedia.info
Foto: moldavie.fr

De ce au pantofii Christian Louboutin talpa roșie?
Designerul francez Christian Louboutin și-a început afacerea cu pantofi
în 1991. Începutul a fost greoi. În primul an de afacere a reușit să vândă
doar 200 de perechi de pantofi (comparat cu 700.000 în 2011). La fel
ca majoritatea afacerilor tinere, firma începuse să piardă bani rapid.
În 1993, Christian Louboutin a început să lucreze la o pereche de pantofi mai deosebită. Aceasta era inspirată de seria „Flower” a lui Andy
Warhol. Era perechea de pantofi aproape perfectă, dar simțea că îi
lipsește ceva. Louboutin găsea plictisitoare tălpile negre, căci pantoful
său era inspirat de colecția colorată a lui Warhol.
Cum i-a venit ideea pantofilor cu talpă roșie
Într-o zi, a observat că una dintre asistentele sale își făcea unghiile, le
picta cu ojă roșie. Louboutin a luat sticluța de ojă și a pictat talpa pantofului în roșu.
Acesta a continuat să folosească nuanța de roșu cireașă pentru că „este
antrenantă, memorabilă și pentru că este culoarea pasiunii”.

Însă, în primă instanţă, justiţia a considerat că Louboutin, nu poate să îi
împiedice pe designerii de la YSL să îl imite. „Culoarea nu poate fi o marcă
înregistrată în industria modei”, s-a afirmat în acea decizie.

Designerul de pantofi a făcut din talpa roșie marcă înregistrată și în
prezent este un semn distinctiv al pantofilor creați de Louboutin. Acest
semn este un semn al luxului, mai ales pe covorul roșu, dar după simplă
purtare devin de nefolosit, pentru că vopseaua începe să se cojească.

Hotărârea în apel dată de un tribunal din New York l-a autorizat în cele
din urmă pe Christian Louboutin să înregistreze ca marcă celebrii lui
pantofi cu tălpi roşii, „cu excepţia cazului în care restul pantofului este
de aceeaşi culoare”.

Vestea bună este că în magazinele Louboutin poți revopsi talpa pantofilor oricând.

Celebrităţi din lumea întreagă cumpără modelele Louboutin, de la Oprah
Windrey la Caroline de Monaco şi Jennifer Lopez, care le-a consacrat chiar
şi un cântec şi un videoclip, „Louboutins”.

Menționăm că în anul 2012 Christian Louboutin a dat în judecată casa Yves
Saint Laurent pentru „concurenţă neloială” şi „violarea mărcii comerciale”,
după ce a constatat că YSL comercializa în magazinele sale newyorkeze
pantofi cu tălpi roşii, un detaliu care reprezintă în opinia lui „semnătura”
casei Louboutin.
Nr. 5.2017

Comercializate cu preţuri între 700 şi 1.000 de dolari perechea, aceste
modele de pantofi cu toc se vând în aproape 240.000 de exemplare în
fiecare an.
http://unimedia.info , http://www.mediafax.ro
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Mozaic din domeniul PI
Greşeli de evitat pentru cei care vor să lanseze un start-up
Start-up-ul este un model de business care are scopul de a dezvolta
o afacere având la bază o inovaţie. Durata de viaţă a unui start-up
este relativ scurtă şi, de obicei, nu depăşeşte 5 ani. Aspectele ce ţin
de inovaţii şi creativitate sunt considerate elemente cheie ale unui
start-up. Or, anume acestea diferenţiază un start-up de o nouă afacere. Inovaţiile pe care le gestionează start-up-ul, reprezintă, de regulă,
factorul principal care-l determină pe un investitor să se intereseze
de respectiva afacere.

Acord între fondatori
GREŞIT: Din inerţie sau din prea multă încredere, iniţiatorii start-up-ului
nu acordă prea multă însemnătate acestui document. În cel mai bun
caz, fondatorii semnează un contract model şi generalist, fără a specifica
clauze caracteristice unui start-up de succes.
CORECT: Pentru evitarea conflictelor între fondatori, recomandăm cu
insistenţă semnarea unui contract de constituire şi funcţionare. Acest
act trebuie să definească, cu multă claritate, relaţiile dintre semnatari,
să definească obiectivele şi să stabilească principiile de funcţionare, să
clarifice nivelul de implicare şi să determine formele beneficiilor, precum
şi modul de repartizare al acestora.
Confidenţialitate
GREŞIT: Actul de confidenţialitate este puţin acceptat în relaţiile de business din ţara noastră, iar în cazul includerii clauzei de confidenţialitate
într-un contract, aceasta se limitează la formulări generaliste.
CORECT: Valoarea principală pentru un start-up sunt inovaţiile pe care le
administrează, de aceea devine imperios necesar ca la baza negocierilor
dintre start-up-uri şi investitori să se afle un acord de confidenţialitate.
Perfectarea juridică corectă şi detaliată a acestuia oferă start-up-ului garanţii suplimentare şi siguranţă în viitor.
Angajaţii

În continuare, vă propunem o serie de recomandări pentru a evita greșelile
în dezvoltarea unui strat-up:
Forma juridică
GREŞIT: Prima eroare este neglijarea înregistrării oficiale a start-up-ului,
cel puţin în perioada incipientă a afacerii. Acest fapt poate cauza inconvenienţe majore în cadrul următoarelor etape, iar deseori constituie un
prim pretext pentru închiderea proiectului.
CORECT: Din momentul în care iniţiatorii s-au pus de acord asupra
primelor idei ale start-up-ului, recomandăm demararea procedurii de
înregistrare a persoanei juridice în registrele de stat. Fondatorii pot alege forma organizatorico-juridică din tot spectrul propus de legislaţie.
Totuşi, societăţile cu răspundere limitată sunt preferabile, ţinând cont
de specificul start-up-ului.
Proprietatea intelectuală
GREŞIT: Eroarea ce vizează domeniul proprietăţii intelectuale îmbracă
două forme: fie că partenerii evită cu desăvârşire abordarea subiectelor
despre protecţia invenţiilor sau a dreptului de autor, fie că aceasta se
elaborează cu mari abateri de procedură, conţinut şi formă.
CORECT: În timpul înregistrării start-up-ului, partenerii trebuie să perfecteze juridic corect toate aspectele de protecţie a proprietăţii intelectuale.
În acest sens, recomandăm ca fondatorii să se asigure că obiectele de
proprietate intelectuală (tehnologii, invenții, softuri, baze de date, mărci,
design, nume de domen etc.) pe care le gestionează sau le vor gestiona
pe viitor să fie protejate în modul corespunzător, iar start-up-ul să devină
deţinător exclusiv de drepturi.
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GREŞIT: Adesea, contractele de muncă au o formă simplistă, iar conţinutul
este tipizat, cu preluarea integrală a unor articole din Codul muncii. O
altă lacună se atestă în relaţiile pe care le are un start-up cu freelancerii
sau cu persoanele care prestează munci pe o perioadă limitată de timp.
CORECT: Atât managementul start-up-ului, cât şi angajatul acestuia trebuie să fie interesaţi în semnarea unui contract de muncă complex, care
să prevadă clauze detaliate şi clare, agreate de ambele părţi.
Investitorii
GREŞIT: Cea mai frecventă eroare pe care o comit start-up-urile este să
nu acorde suficient timp procesului de negociere cu investitorii sau să
semneze contractele fără a cunoaşte toate detaliile acestora. Astfel, întreg
efortul depus în dezvoltarea start-up-ului pe parcursul a 2-3 ani se poate
rezuma la un beneficiu minim.
CORECT: Relaţia start-up-ului cu investitorii se realizează fie prin acorduri,
în care investitorul primește o anumită cotă de proprietate în cadrul companiei, în schimbul banilor, fie prin contracte, care presupun preluarea
în totalitate a patrimoniului start-up-ului şi transformarea acestuia într-o
companie obişnuită
Indiferent de forma pe care o îmbracă investitorii (firme de venture
capital sau de business angels), aceştia sunt interesaţi în identificarea
start-up-urilor care au o creştere rapidă şi care se pot extinde, într-un
timp scurt, la nivel global. Potrivit acestei formule, în ultimii 5 ani, cel
mai mare randament l-au avut start-up-urile din domeniul tehnologiilor
informaţionale. Soluţiile tehnice şi creaţiile software se pliază cel mai bine
pe acest model de business.
În aceste condiţii, se impune încurajarea şi susţinerea tinerilor din acest
sector pentru ca aceştia să-şi dezvolte propriile start-up-uri, având la
bază o idee inovatoare, o soluţie nouă, o invenţie sau o creaţie originală.
Autor: Ion Țîganaș, avocat specializat în proprietatea intelectuală,
Tiganas&Partners IP Law Firm
www.bizlaw.md
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O nouă ședință a Comitetului de Conducere al
proiectului de asistență tehnică „Suport pentru
asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova”
Pe 20 iunie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI), s-a desfășurat cea de-a doua ședință a Comitetului de
Conducere al proiectului de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica
Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul are drept scop
principal îmbunătățirea modului de aplicare a legislației de proprietate intelectuală.
Ședința a fost prezidată de către Directorul general al AGEPI în calitate de
beneficiar principal al proiectului. La eveniment au participat reprezentanții
autorităților co-beneficiare Inspectoratului General al Poliției al Ministerul
Afacerilor Interne, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești

a Ministerului Justiției, Serviciului Vamal, Agenției pentru Protecția
Consumatorilor, delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, precum
și ai Consorțiului de implementare a proiectului, compania Archidata și ai
echipei de experți responsabilă de implementarea proiectului.
În deschidere, Lilia Bolocan, Directorul general al AGEPI, a mulțumit
atât reprezentanților autorităților co-beneficiare, cât și experților pentru
susținere și implicare în realizarea obiectivelor proiectului, care într-un
final vor îmbunătăți protecția și respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova contribuind la edificarea unui climat
favorabil pentru dezvoltarea industriilor inovaționale și creative.
În continuare, experții au prezentat un rezumat al activităților realizate pe
parcursul primei etape de implementare a proiectului. De asemenea, a fost
prezentat programul de activitate propus pentru următoarele șase luni.
Proiectul EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în noiembrie
2016 și are o perioada de implementare de 2 ani. 

AGEPI a participat la primul festival tehnologic
organizat la Chișinău
Pe 28 mai curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) a participat cu un stand informațional la Chișinău Mini Maker
Faire, un festival cu profil tehnologic, organizat de Atelier 99/FabLab
Moldova, la Centrul de excelență în tehnologia informației Tekwill.
Specialiștii Agenției au oferit consultații și au promovat sistemul de
protecție a proprietății intelectuale în Republica Moldova.
Scopul evenimentului a fost informarea, conectarea și extinderea
comunității de entuziaști în tehnologie, creatori și inovatori. În cadrul
Festivalului au fost amenajate zone de expoziție cu proiecte tehnologice,
cu workshop-uri și masterclass-uri pentru participanți.
În cadrul sesiunii de prezentări organizate în cadrul evenimentului, Iurie
Badâr, Șef Secție Instruire AGEPI a vorbit tinerilor despre necesitatea
protecției juridice a creațiilor intelectuale, un instrument necesar al
activității inovative.
În lista speakerilor s-au regăsit câteva proiecte și nume de talie internațională.
Astfel, Josef Dunne a vorbit despre ultimele tendințe în 3D printing, echipa
HUB LAB din Odessa a prezentat 15 prototipuri tehnologice, dintre care
drone, aspiratoare, roboți de curse și de bucătărie, create în
Laboratorul Tehnologic din incinta ImpactLab, iar FabLab Fabricator a
demonstrat posibilitățile produsului: Magic Mirror - un asistent personal,
care va arăta planurile pentru a doua zi, vremea, timpul etc.
Chișinău Mini Maker a fost organizat cu sprijinul Proiectului de Competitivitate
din Moldova, finanțat de USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională și Sida – Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare
Internațională.
www.agepi.gov.md
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