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CUVÂNT-ÎNAINTE
FOREWORD

Stimaţi cititori,

Dear readers,

Înainte de a începe prezentarea propriuzisă a Raportului anual al Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(AGEPI), țin să subliniez, o dată în plus, faptul
că domeniul proprietății intelectuale evoluează
în contextul general al procesului de integrare
europeană, care în ultimul timp a înregistrat un
ritm de dezvoltare accelerat.

Before starting the actual presentation of the Annual Report of the State Agency
on Intellectual Property (AGEPI), I want to
emphasize, once again, that the field of intellectual property develops in the general
context of the European integration process,
which recently recorded an accelerated rate
of growth.

Am consemnat, în anul 2014, evenimente
de o importanță istorică pentru țara noastră. Negocierea, semnarea și intrarea în vigoare cu titlu
provizoriu a Acordului de Asociere, instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător,
liberalizarea regimului de vize, asocierea la Programul European pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020 sunt procesele cadru care pot asigura
republicii noastre apropierea de standardele și
valorile europene, astfel încât dezideratul de integrare să devină unul posibil și previzibil. Aceste
realizări încununează totalitatea eforturilor depuse de Republica Moldova și vin să răsplătească
reformele realizate de țara noastră în parcursul
său european.

We have witnessed in 2014, events of
historical importance for our country. Negotiation, signature and entry into force provisionally
of the Association Agreement, establishment of
the Deep and Comprehensive Free Trade Area,
liberalization of the visa regime, accession to the
European Programme for Research and Innovation Horizon 2020 are the framework processes
that can ensure our republic the approximation
to the European standards and values so that
integration desideratum may become one possible and predictable. These achievements crown
every effort exerted by the Republic of Moldova
and come to reward the reforms made by our
country in its European course.

În această ordine de idei, putem afirma
cu certitudine că anul 2014 a fost pentru Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală un an în
care instituția a reușit să apropie și mai mult sistemul de proprietate intelectuală de standardele
și valorile europene.

In this connection, we can assert with
certainty that 2014 was for the State Agency on
Intellectual Property a year in which the institution has managed to much more approximate
the intellectual property system to European
standards and values.
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Un eveniment major l-a constituit adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a
Legii nr. 114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenția de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, document
menit să reglementeze expres principiile generale privind statutul juridic, competenţele, organizarea activităţii oficiului naţional de proprietate
intelectuală din Republica Moldova, examinarea
pe cale extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi reprezentarea şi
evaluarea în domeniul vizat.

A major event was the adoption by the
Parliament of the Republic of Moldova of Law
No. 114 of 3 July 2014 on the State Agency on
Intellectual Property, document designed to
expressly regulate the general principles on the
legal status, competence, organization of activity of the National Intellectual Property Office
of the Republic of Moldova, extrajudicial examination of intellectual property-related disputes,
and representation and evaluation in the given
field.

Pe parcursul anului 2014 au fost depuse 139 de cereri de brevet pentru obținerea
protecției invențiilor, 158 de cereri pentru brevet
de invenţie de scurtă durată și 34 de cereri de
brevet pentru soi de plantă. Aceste obiecte de
proprietate intelectuală beneficiază de o atenție
susținută, dovadă fiind și recenta înaintare a unui
proiect de lege privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova.

During 2014, there were filed 139 patent applications for the grant of protection
of inventions, 158 short-term patent applications and 34 plant variety patent applications.
These objects of intellectual property benefit
from sustained attention, as witnessed by the
recent submission of a draft law on validation of European patents in the Republic of
Moldova.

Rezultatele înregistrate în perioada de
referință confirmă faptul că interesul pentru proprietatea intelectuală este în creştere, această
tendință pozitivă menținându-se în mod constant,
fapt ce denotă că economia națională devine tot
mai competitivă și dezvoltată. Astfel, în 2014, la
AGEPI au fost recepţionate 5511 cereri pentru
protecţia mărcilor și a fost reînnoită valabilitatea
a 4633 de mărci, ultimul indice majorându-se considerabil față de cel înregistrat în anul precedent,
ceea ce demonstrează interesul sporit al antreprenorilor de a prelungi „viața” mărcilor datorită
succesului pe care îl au acestea pe piață.

The results achieved during the reference period confirm that the interest in intellectual property is growing, maintaining this positive trend steadily, which shows that the national
economy is becoming more competitive and
developed. Thus, in 2014, AGEPI received 5,511
trademark protection applications and renewed
the validity of 4,633 trademarks, the last index
being increased considerably from that of the
previous year, which demonstrates the growing
interest of entrepreneurs to extend the “life” of
trademarks due to the success that they have on
the market.

De asemenea, în anul de bilanț, au
fost recepționate 358 de cereri de protecție a
indicațiilor geografice (IG) în baza Acordului RM –
UE cu privire la protecția indicațiilor geografice
ale produselor agricole și alimentare, și 25 de cereri de protecție a denumirilor de origine (DO)
prin intermediul Aranjamentului de la Lisabona
privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea internaţională a acestora. În total, pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate 4312 IG
și DO. Țin să menționez faptul că 4 IG naționale –
Codru, Divin, Valul lui Traian și Ştefan Vodă – au
fost transmise pentru acordarea protecției în UE.

Also, in the year under review, there were
received 358 applications for the protection of
geographical indications (GIs) under the RM – EU
Agreement on the Protection of Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs,
and 25 applications for the protection of appellations of origin (AO) under the Lisbon Agreement
on the Protection of Appellations of Origin and
their International Registration. In total, in the Republic of Moldova are protected 4,312 of GIs and
AO. I should note that 4 national GIs – Codru, Divin, Valul lui Traian and Stefan Voda – were transmitted for the grant of protection in the EU.

În aceeași perioadă, la AGEPI au fost
recepționate 318 cereri de înregistrare a desenelor
și modelelor industriale (DMI), care includ 1214 modele, precum și 396 de cereri de reînnoire a DMI,
ce includ 1119 modele. Cererile au fost depuse prin
ambele proceduri (națională și internațională),
domeniile de preferință fiind ceasurile, bijuteriile,
monumentele funerare etc.

In the same period, AGEPI received 318
applications for the registration of industrial designs (ID), which include 1,214 designs and 396
ID renewal applications, including 1,119 designs.
The applications were submitted under both
procedures (national and international), the
preferable fields being watches, jewelry, tombstones, etc.
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O activitate la fel de productivă a
desfășurat AGEPI și în sfera protecției drepturilor
de autor. În 2014, au fost depuse 224 de cereri pentru înregistrarea obiectelor protejate de dreptul
de autor şi drepturile conexe, s-au eliberat 301569
de marcaje de control, s-au examinat în contextul
încălcării dreptului de autor și drepturilor conexe
723 de suporturi (hard/compact-discuri), elaborându-se 24 de rapoarte de expertiză.

An equally productive activity AGEPI also
conducted in the copyright protection field. In
2014, 224 applications were submitted for the
registration of objects protected by copyright
and related rights, were issued 301,569 control
marks, were examined in the context of infringement of copyright and related rights 723 media
(hard/compact discs), being drawn up 24 expertise reports.

În perioada 1993-2014, AGEPI a eliberat în
total 37287 de titluri de protecţie, inclusiv 33232 –
pentru obiecte de proprietate industrială şi 4055 –
pentru obiecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe.

During the period 1993-2014, AGEPI has
issued a total of 37,287 titles of protection, including 33,232 – for industrial property objects
and 4,055 – for objects of copyright and related
rights.

O nouă facilitate oferită de AGEPI o prezintă sistemul de depunere a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală
și achitarea serviciilor aferente în regim online.
În anul trecut pe această cale au fost depuse 316
cereri.

A new facility offered by AGEPI is the
system for submission of applications for the
registration of intellectual property objects and
payment of related services in online regime.
Last year by this route were submitted 316 applications.

Conștientizând importanța îmbunătățirii
continue a calității serviciilor prestate, pe parcursul anului de raportare, am perseverat în dezvoltarea Sistemului de management al calității
(SMC) implementat la AGEPI în 2013, susținând
cu succes primul audit de supraveghere pentru
evaluarea conformității SMC cerinţelor standardului ISO 9001:2008, realizat de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management
SRAC CERT SRL din România, membru al Reţelei
Internaţionale de Certificare IQNet.

Realizing the importance of continuously
improving the quality of provided ser-vices, during the reporting year, we persevered in developing the Quality Management System (QMS)
implemented within AGEPI in 2013, successfully
standing up the first surveillance audit to assess
the QMS conformity with the requirements of
ISO 9001:2008 standard, conducted by the Management System Certification Body SRAC CERT
LLC in Romania, member of the International
Certification Network IQNet.

Activitatea normativ-legislativă desfăşurată pe parcursul perioadei de referinţă a avut ca
obiectiv major continuarea perfecţionării cadrului juridic în domeniul proprietăţii intelectuale, în
vederea asigurării aplicării eficiente a legilor de
specialitate, adoptate în contextul armonizării
legislaţiei naţionale, precum şi pentru realizarea
angajamentelor Republicii Moldova asumate ca
urmare a negocierii şi semnării unor tratate internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.

Normative-legislative activity carried out
during the reference period had as a major objective further improvement of the legal framework
in the field of intellectual property, with a view
to ensure the effective application of specialized
laws, adopted in the context of harmonization
of national legislation and to fulfill Republic of
Moldova’s commitments assumed as a result of
negotiation and signing of international treaties
in the field of intellectual property.

Sub aspect juridic, considerăm că anul
2014 a fost, de asemenea, unul rezultativ, fiind elaborate şi adoptate mai multe proiecte şi iniţiative
de stringentă necesitate. Perioada de referinţă
este marcată, în special, de demararea unor iniţiative normative cu un impact important pentru întregul sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale din Republica Moldova, şi anume promovarea
în Parlament a următoarelor proiecte: Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ce vizează protecţia şi asigurarea confidenţialităţii datelor în cadrul procedurilor de înregistrare,

Under the legal aspect, we believe that
2014 was also effective, being developed and
adopted several drafts and initiatives of urgent
need. The reference period is marked in particular by the start of normative initiatives with a significant impact on the entire intellectual property protection system of the Republic of Moldova,
namely promotion in the Parliament of the following drafts: Law Amending and Supplementing Certain Legislative Laws aimed at protecting
and ensuring confidentiality of data in the procedures for registration, testing and approval of
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testare sau omologare a produselor farmaceutice,
agrochimice şi fitosanitare conţinând compuşi chimici noi (Legile nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, nr. 1409-XIII din
17.12.1997 cu privire la medicamente, nr. 119-XV din
22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi), adoptată de Parlament în prima lectură la 16.07.2014; Legea pentru aprobarea
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea
brevetelor europene (Acord de validare) etc.

pharmaceutical, agrochemical and phytosanitary
products containing new chemical compounds
(Laws No. 1456-XII of 25.05.1993 on Pharmaceutical Activity, No. 1409-XIII of 17.12.1997 on Medicines, No. 119-XV of 22.04.2004 on Phytosanitary
Products and Fertilizers), adopted by the Parliament at the first reading on 16.07.2014; Law approving the Agreement between the Republic of
Moldova and the European Patent Organization
on Validation of European Patents (Validation
Agreement), etc.

Pe parcursul anilor 2012-2014, din 430
de hotărâri/încheieri adoptate de Comisia de
Contestaţii a AGEPI (cu drept de atac în instanţa de judecată) au fost atacate 32 (7,44%) de hotărâri, 7 (1,62%) fiind anulate. Astfel, pe parcursul
perioadei menţionate, dintre cele 20574 de decizii
adoptate de AGEPI, doar 7 (0,03%) au fost modificate irevocabil de instanţa de judecată. Totodată,
pe parcursul anului de bilanț au fost recepționate
95 de cereri de chemare în judecată, la care AGEPI
a participat în calitate de intervenient accesoriu
sau pârât la 319 ședințe de judecată.

During the years 2012-2014, of the 430
decisions/conclusions adopted by the AGEPI
Board of Appeals (with the right to appeal in
court) were appealed 32 (7.44%) decisions, 7
(1.62%) being cancelled. Thus, during the said
period, of the 20,574 decisions adopted by
AGEPI, only 7 (0.03%) were irrevocably modified by the court. However, during the year
under review were received 95 applications
for summons, in which AGEPI participated
as accessory intervener or defendant in 319
hearings.

În perioada de referință, AGEPI a continuat informarea şi şcolarizarea societăţii civile,
formarea, instruirea şi perfecţionarea cadrelor în
domeniul proprietății intelectuale. Publicul-ţintă
l-au constituit specialiştii din domeniul PI, oamenii
de afaceri, inclusiv agenţii economici din sfera IMM,
mandatarii autorizaţi, judecătorii, reprezentanţii
autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul
asigurării respectării drepturilor de PI, mediatorii,
cercetătorii, studenţii, elevii etc.

During the reference period, AGEPI continued the information and tuition of civil society, development, training and upgrading of the
staff in the field of intellectual property. The target audience was represented by the specialists
in IP, businessmen, including economic agents
from the SMEs sector, patent attorneys, judges,
representatives of the public authorities responsible for the enforcement of IP rights, mediators,
researchers, students, pupils, etc.

Referindu-ne la acest aspect al activităţii
noastre, menţionăm că în anul de bilanț au fost
organizate 55 de acțiuni de instruire/perfecţionare/informare în domeniul proprietăţii intelectuale (conferinţe, seminare, mese rotunde, cursuri
de instruire), desfășurate în municipiul Chişinău
și în raioanele republicii, în cadrul cărora au fost
şcolarizate în jur de 1400 de persoane.

Referring to this aspect of our activity,
we should note that in the year under review
were organized 55 training/upgrading/information actions in the field of intellectual property
(conferences, seminars, workshops, training
courses), carried out in the Chisinau municipality and in districts of the republic, in which were
trained around 1400 people.

Anul 2014 a fost marcat de câteva campanii de anvergură, în care au fost antrenate
grupuri-țintă bine definite. Campania de sensibilizare a elevilor din municipiul Chișinău asupra fenomenelor contrafacerii și pirateriei a implicat 68
de instituții de învățământ, fiind antrenați 6400
de elevi. În perioada de desfășurare a acțiunii au
fost completate 5854 de chestionare și distribuite
29185 de exemplare de materiale promoționale.

Year 2014 was marked by several major
campaigns, in which were trained well-defined
target groups. The Chisinau Pupil Awareness
Campaign on Counterfeiting and Piracy Phenomena involved 68 educational institutions, being
trained 6,400 pupils. During the action running
period were completed 5,854 questionnaires
and distributed 29,185 copies of promotional materials.

Un alt eveniment de amploare l-a constituit Campania de informare şi instruire a bibliotecarilor, organizată în cadrul proiectului de crea-

Another important event was the Campaign on Information and Training of Librarians,
organized in the project on creation of IP infor-
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re a centrelor/punctelor de informare în domeniul
PI în cadrul bibliotecilor publice raionale, membre ale rețelei NOVATECA, susținut de Ministerul
Culturii și IREX Moldova/NOVATECA. În campanie
au fost implicate 16 biblioteci, în cadrul cărora au
fost școlarizați 661 de bibliotecari, fiind semnate
14 acorduri de colaborare cu acestea şi diseminate
circa 8600 de materiale (cărți, broșuri, pliante).

mation centers/points in public district libraries,
members of the NOVATECA network, supported by the Ministry of Culture and IREX Moldova/
NOVATECA. In the campaign were involved 16
libraries, in which were trained 661 librarians,
being signed 14 cooperation agreements with
them and disseminated about 8,600 materials
(books, brochures, leaflets).

Cea de-a treia campanie se referă la informarea și instruirea reprezentanților/rezidenților
incubatoarelor de afaceri şi de inovare în domeniul invențiilor și utilizării informației de brevet,
mărcilor, desenelor și modelelor industriale.
Această Campanie se încadrează în proiectul de
creare a punctelor de informare în materie de PI
în incubatoarele de afaceri din republică, proiect
susținut de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

The third campaign relates to the information and training of representatives/residents
business and innovation incubators in the field of
inventions and use of patent information, trademarks, industrial designs. This Campaign fits into
the project on creation of IP information points
in terms of business incubators of the country,
a project supported by the Small and Medium
Enterprises Sector Development Organization
(ODIMM).

Menționăm, de asemenea, că în anul de
bilanț AGEPI a desfăşurat ample activităţi de promovare a sistemului naţional de proprietate intelectuală prin intermediul expoziţiilor naţionale şi
internaţionale, participând activ la 25 de expoziţii
desfăşurate atât la Chişinău, cât şi în republică.

We should also note that in the year under review AGEPI has conducted ample activities
to promote the national intellectual property
system through national and international exhibitions, actively participating in 25 exhibitions
conducted both in Chisinau and the Republic.

În calitate de autoritate naţională în domeniul PI, AGEPI a fost antrenată în mai multe activităţi ce ţin de procesul de integrare europeană
a Republicii Moldova. Acest proces, în care țara
noastră este implicată plenar, semnifică, în primul rând, racordarea sistemului de PI la valorile
și standardele europene.

As the national authority in the field of
IP, AGEPI was involved in several activities related to the European integration process of the
Republic of Moldova. This process, in which our
country is plenary involved, means, first of all, approximation of IP system to European values and
standards.

AGEPI a întreprins multiple acțiuni în
scopul realizării acestui deziderat major, fapt
ce a contribuit la apropierea țării noastre de
UE. Printre obiectivele propuse și atinse pe parcursul anului 2014, pot fi menționate: realizarea
angajamentelor Republicii Moldova în domeniul
proprietății intelectuale; finalizarea negocierilor asupra Acordurilor de Asociere și privind
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat
şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană (capitolul
Dreptul de Proprietate Intelectuală); intensificarea cooperării cu instituțiile UE în domeniu;
elaborarea, monitorizarea realizării compartimentului referitor la PI al Planului Național de
Acțiuni pentru punerea în aplicare a Acordului
de Asociere; implementarea Acordului dintre
RM și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice; participarea la evenimentele organizate
de Delegaţia UE în Moldova ș.a.

AGEPI undertook multiple actions in order to achieve this major desideratum, fact which
contributed to our country's approximation to the
EU. Among the objectives proposed and achieved
during 2014, can be mentioned: fulfillment of
Moldova’s commitments in the field of intellectual property; completion of negotiations on the
Agreements of Association and on the establishment of a Deep and Comprehensive Free Trade
Area with the European Union (chapter Intellectual Property Right); intensification of cooperation with EU institutions in the field; development,
monitoring the realization of the intellectual
property-related section of the National Action
Plan for the implementation of the Association
Agreement; implementation of the Agreement
between RM and EU on the Protection of geographical Indications; participation in the events
organized by the EU Delegation to Moldova, etc.

La capitolul cooperare internațională,
ținem să menționăm participarea AGEPI în cadrul
unei serii de programe și proiecte implementate

In terms of international cooperation,
we should mention the participation of AGEPI in
a series of programs and projects implemented
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de către OMPI pentru statele membre: Programul
„Susținerea creatorilor și inventatorilor” – Medalii de Aur OMPI pentru Creativitate; Programul
Academiei OMPI de perfecționare a cadrelor (23
de angajați ai AGEPI au participat la cursuri de
instruire la distanță); „Acces la Cercetare pentru
Dezvoltare și Inovare” – program ce oferă acces
utilizatorilor din statele membre, inclusiv din Republica Moldova, la informația din domeniul tehnic și științific; Proiectul WIPO-Lex, care presupune completarea bazei de date a OMPI cu actele
legislative în domeniul PI ale statelor membre etc.

by WIPO for the member states: Program “Supporting Creators and Inventors” – WIPO Gold
Medals for Creativity; WIPO Academy Staff Training Program (23 employees of AGEPI attended
the distance learning courses); “Access to Research for Development and Innovation” – a
program that provides users from the Member
States, including the Republic of Moldova access,
to scientific and technical information; WIPO-Lex
Project, which involves the completion of WIPO
database with IP legislative acts of the Member
States, etc.

Totodată, în anul 2014, AGEPI a demarat o serie de proiecte cu susținerea OMPI,
printre care menționăm: Studiul privind impactul industriilor creative asupra economiei
naționale și proiectul privind promovarea produselor cu denumiri de origine din Republica
Moldova. În anul de referință, la AGEPI a avut
loc vizita experților OMPI în cadrul proiectului
de evaluare a primei etape de implementare a
Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020.

At the same time, in 2014, AGEPI started
a series of projects with the support of WIPO,
among which we should note: Study on the impact of creative industries on the national economy and project on the promotion of products
with appellations of origin from the Republic of
Moldova. In the reference year at the AGEPI took
place the WIPO experts visit in the framework of
the project on evaluation of the first stage of implementation of the National Intellectual Property Strategy until 2020.

Rezultatele concrete, obţinute de AGEPI
pe parcursul ultimului an și reflectate multilateral
în paginile prezentului Raport, constituie rodul
unei munci perseverente și profesioniste depuse
de întregul colectiv al AGEPI, căruia îi exprim și cu
această ocazie toată gratitudinea noastră.

The concrete results, achieved by the
AGEPI during the last year and reflected multilaterally in the pages of this Report, are the fruit
of persevering and professional work put by the
whole staff of the AGEPI, to which on this occasion I express all our gratitude.

Pentru anul 2015, AGEPI, la fel, își propune să urmeze vectorul trasat în Strategia
națională în domeniul proprietății intelectuale
până în anul 2020 și să atingă obiectivele stabilite în Planul de acțiuni pentru anii 2015-2017. Cele
mai importante obiective pe termen mediu sunt:
implementarea mecanismelor şi programelor
elaborate la etapa precedentă, promovarea managementului proprietăţii intelectuale, asigurarea creşterii capacităţii de inovare a instituţiilor
de cercetare, a rolului proprietăţii intelectuale în
funcţionarea întreprinderilor mici și mijlocii, valorificarea modalităţilor practice de înregistrare şi
protecţie a indicațiilor geografice și denumirilor
de origine, organizarea acţiunilor concertate antipiraterie şi anticontrafacere etc.

For 2015, AGEPI, also, sets itself as an object to follow the vector drawn in the National
Intellectual Property Strategy until 2020 and to
achieve the objectives set out in the Action Plan
for the years 2015-2017. The most important
medium-term objectives are: implementation of
the mechanisms and programs developed in the
previous stage, promotion of intellectual property management, ensuring innovation capacity
building of the research institutions, the role of
intellectual property in the operation of small
and medium-sized enterprises, use of practical
modalities of registration and protection of geographical indications and appellations of origin,
organization of anti-piracy and anti-counterfeiting concerted actions, etc.

Cu respect,
dr. Lilia BOLOCAN,
Director general AGEPI

Sincerely,
dr. Lilia BOLOCAN,
Director General of AGEPI
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I
ACTIVITATEA DE BREVETARE/ÎNREGISTRARE
A OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS
PATENTING/REGISTRATION ACTIVITY
1.0. Constatări generale

1.0. General findings

Indicii statistici ai activităţii de brevetare/
înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală desfăşurate de AGEPI în anul 2014 atestă,
în comparaţie cu anul precedent, o creștere, în
ansamblu, atât a numărului de cereri depuse, cât
și a numărului total de titluri de protecţie eliberate. Această creștere se datorează în mare măsură
cererilor de reînnoire și titlurilor de protecţie eliberate în baza acestora în raport cu cele primare.

Statistical indexes of the IPO patenting/registration activity carried out by AGEPI
in 2014 attest, compared with the previous
year, an increase in both the number of filed
applications and the total number of issued
titles of protection. This increase is largely
due to applications for renewal and titles of
protection issued on their basis in relation to
the filings.

Astfel, în anul de bilanţ la AGEPI au fost
depuse 6543 de cereri de protecţie a obiectelor
de proprietate industrială (OPI) sau cu 1% mai
puține decât în anul 2013. Din totalul de cereri,
1829 (28%) au fost depuse de solicitanţi naţionali,
iar 4714 (72%) – de solicitanţi străini, aceștia din
urmă având o pondere ușor mai ridicată decât în
anul precedent. Pe cale naţională solicitanţii străini au cerut protecţia OPI în 590 (12,5%) de cereri,
iar pe cea internaţională, inclusiv prin aranjamentele de la Madrid, Haga, Lisabona, Protocolul de
la Madrid, PCT – în 4124 (87,5%) de cereri.

Thus, in the year under review, 6,543
applications for protection of industrial property
objects (IPOs) were filed with AGEPI or by 1% less
than in 2013. Of the total of applications, 1,829
(28%) were filed by national applicants, and 4,714
(72%) – by foreign applicants, the latter having a
slightly higher percentage than in the previous
year. By national route foreign applicants sought
IPO protection in 590 (12.5%) applications and by
international route, including under the Madrid,
Hague, Lisbon Agreements, Madrid Protocol, and
PCT − in 4,124 (87.5%) applications.

Faţă de anul precedent, numărul cererilor de reînnoire a înregistrării OPI a crescut
considerabil (cu 47%) şi a constituit 5029 de
cereri. Totodată, ponderea titlurilor de protecţie
pentru care a fost solicitată reînnoirea a constituit 49% din numărul OPI a căror valabilitate
urma să expire în anul 2014, sau cu 20 de puncte
procentuale mai mică comparativ cu 2013.

As compared with the previous year,
the number of IPO registration renewal applications increased considerably (by 47%) and constituted 5,029 applications. Concomitantly, the
weight of titles of protection for which renewal
was sought constituted 49% of IPOs whose
validity was supposed to expire in 2014, or by 20
percentage points less compared with 2013.
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Tab. 0.1. Depunerea cererilor de protecţie
a obiectelor de proprietate industrială

Cereri depuse

Tab. 0.1. Filing of applications for the protection
of industrial property objects

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Filed applications

Pentru brevete de
invenţie, total:

339

344

290

290

309

297

For inventions,
total:

- brevete standard

141

143

108

115

96

139

- long-term

- brevete de scurtă durată

198

201

182

175

213

158

Pentru modele de
utilitate, total

6

3

4

4

6

-

- short-term
For utility models,
total:

- primare

-

-

-

-

-

-

- filings

- de reînnoire

6

3

4

4

6

-

- renewals

Pentru desene şi modele
industriale, total:

721

742

682

789

859

714

For industrial designs,
total:

- primare

276

289

280

300

381

318

- filings

- de reînnoire

445

453

402

489

473

396

Pentru mărci, total:

7628

7921

8325

7653

8822

10144

- primare

5277

5454

5794

5449

5870

5511

- filings

- de reînnoire

2351

2467

2531

2204

2952

4633

- renewals

Pentru denumiri
de origine

4

6

8

7

14

25

For appellations
of origin

Pentru indicaţii
geografice

-

3134

2

4

-

358

For geographical
indications

10

18

18

34

43

34

For plant varieties

Cereri, total:

8708

9034

9328

8781

10053

11572

Applications, total:

- primare

5906

6111

6391

6084

6617

6543

- filings

- de reînnoire

2802

2923

2937

2697

3431

5029

- renewals

Pentru soiuri de plante

- renewals
For trademarks, total:

Solicitanţii naţionali au depus în perioada de bilanţ, prin intermediul AGEPI, 93 de cereri
de protecţie a OPI în străinătate, cu 50% mai multe față de anul precedent.

In the period under review, national
applicants filed through AGEPI 93 applications
for the protection of IPOs abroad, by 50% more
compared with the previous year.

Tabloul general al activităţii de depunere a
cererilor de protecţie şi de reînnoire a înregistrării
OPI din ultimii 6 ani este reflectat în tabelul 0.1.

The general picture of the activity on filing
of IPO registration protection and renewal applications in the last six years is reflected in Table 0.1.

În perioada de referință, AGEPI a eliberat în total 3943 de titluri de protecţie a OPI
(1875 – primare şi 2068 – de reînnoire), cu 1599
(68%) mai multe decât în anul 2013. Totodată,
numărul titlurilor de reînnoire a crescut cu 192%
față de anul precedent, iar numărul total al
titlurilor de protecţie primare – cu 14%. Aceste
tendințe sunt determinate în cea mai mare parte
de mărci, unde numărul certificatelor de reînnoire s-a mărit cu 204%.

In the reference period, AGEPI issued
a total of 3,943 titles of protection of IPOs,
(1,873 – filings and 2,068 – renewals), with
1,599 (68%) more than in 2013. At the same
time, the number of renewals increased by
192% compared with the previous year, while
the total number of filings – by 14%. These
trends are determined mostly by trademarks,
where the number of renewal certificates
increased by 204%.

Titularilor naţionali le revin în total 1607
(41%) titluri de protecţie, iar celor străini – 2336
(59%), inclusiv, titularii naţionali au obținut 1186
(63%) de titluri primare și 421 (20%) de certificate
(adeverinţe) de reînnoire, iar cei străini – corespunzător, 689 (37%) și 1647 (80%).

To national owners belong in total 1,607
(41%) titles of protection, and to foreign ones 2,336 (59%), including, national owners obtained
1186 (63%) filings and 421 (20%) renewals, (certificates), and foreign ones - 689 (37%) and 1,647
(80%), correspondingly.

Activitatea de eliberare a titlurilor de
protecţie şi de reînnoire a înregistrării OPI din
ultimii 6 ani este reflectată în tabelul 0.2.

The activity on issuance of IPO registration protection and renewal titles in the last six
years is reflected in Table 0.2.
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Tab. 0.2. Titluri de protecţie eliberate

Titluri de protecţie

Tab. 0.2. Issued titles of protection

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Brevete de invenţie, total:

312

316

221

184

184

188

- brevete standard

290

132

63

51

61

54

Titles of protection
Patents for inventions,
total:
- standard

- brevete de scurtă durată

22

184

158

133

123

134

- short-term

Certificate de înregistrare
a modelelor de utilitate, total:

27

3

4

4

6

-

Utility model registration
certificates, total:

- primare
- de reînnoire

21
6

3

4

4

6

-

- registrations
- renewals

Certificate de înregistrare
a desenelor şi modelelor
industriale, total:

138

162

150

97

133

162

Industrial designs
registration certificates,
total:

- primare
- de reînnoire

82
56

88
74

84
66

47
50

85
48

82
80

- registrations
- renewals

Certificate de înregistrare
a mărcilor, total:

2033

1774

1842

1797

2009

3564

Trademark registration
certificates, total:

- primare
- de reînnoire
Brevete pentru soi
de plantă
Titluri, total:
- primare
- de reînnoire

1780
253

1352
422

1491
351

1371
426

1355
654

1576
1988

17

25

15

20

25

29

2527
2212
315

2280
1781
499

2232
1811
421

2102
1622
480

2344
1636
708

3943
1875
2068

- registrations
- renewals
Variety
patents
Titles, total:
- registrations
- renewals

Diferenţa considerabilă dintre numărul
de cereri de înregistrare/reînnoire depuse şi
numărul de titluri de protecţie/reînnoire eliberate se explică prin faptul că AGEPI nu eliberează
titluri corespunzătoare pentru OPI înregistrate
prin sistemele internaţionale (Madrid, Haga,
Lisabona).

The significant difference between the
number of filed applications for registration/
renewal and the number of issued titles of
protection/renewal is explained by the fact that
AGEPI does not issue coresponding titles for
IPOs registered under the international systems
(Madrid, Hague and Lisbon).

În anul 2014, la AGEPI au fost depuse
224 de cereri şi au fost eliberate 223 de certificate de înregistrare a obiectelor ocrotite de
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu circa
18% mai puține decât în anul precedent.

In 2014, 224 applications were filed
and 223 certificates of registration of copyright and related rights were issued with
AGEPI, by circa 18% less than the previous
year.

1.1. Invenţii

1.1. Inventions

Drepturile asupra unei invenţii pe teritoriul Republicii Moldova sunt obţinute şi protejate
prin acordarea de către Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, în condiţiile prevăzute
de Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor (în continuare – Legea nr. 50/2008),
a următoarelor titluri de protecţie:
• brevet de invenţie (BI);
• brevet de invenţie de scurtă durată (BISD) şi
• certificat complementar de protecţie.

Rights in an invention in the Republic of Moldova are acquired and protected
by grant by the State Agency on Intellectual
Property, as provided by Law no. 50-XVI of
07.03.2008 on the Protection of Inventions
(hereinafter – Law no. 50/2008), of the following titles of protection:
•• patent for invention (PI);
•• short-term patent for invention (STPI) and
•• supplementary protection certificate.

În anul 2014, la AGEPI au fost depuse
297 de cereri de brevetare a invențiilor, cu 12
mai puține decât în 2013. În schimb, s-a redus
substanțial decalajul dintre numărul cererilor de
BI și cel al cererilor de BISD depuse. Astfel, 47%
dintre solicitanţi au optat pentru BI și 53% –
pentru BISD (în 2013 acest raport a constituit

In 2014, 297 patent applications for
invention were filed with the AGEPI, with 12
applications fewer than in 2013. In exchange,
the gap between the number of PI applications
and that of STPI applications filed substantially
decreased. Thus, 47% of the applicants opted
for STPI and 53% – for PI (in 2013 this ratio was
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31:69%). Totuși, în cazul solicitanților naționali,
s-a păstrat același raport dintre numărul cererilor de BI și cel al cererilor de BISD, care a
constituit 30:70%.

31:69%). However, in the case of national applicants was kept the same ratio between the
number of applications for PI and applications
for STPI, which was 30:70%.

În cele ce urmează datele statistice
referitoare la ambele tipuri de cereri şi titluri de
protecţie sunt prezentate atât cumulat, cât şi
separat, pentru a evidenţia tendinţele, diferenţele sau asemănările dintre acestea.

In the following, statistical data on both
types of applications and titles of protection are
presented both cumulatively and separately, to
highlight the trends, differences or similarities
between them.

În perioada de bilanț, la AGEPI au fost
depuse 139 de cereri de BI şi 158 – de BISD, cu 43
mai multe şi, respectiv, cu 55 mai puţine decât în
2013. Peste jumătate din cererile pentru BI (77)
şi toate cererile pentru BISD au fost depuse prin
procedura naţională.

In the year under review, AGEPI received 139 PI applications and 158 – STPI applications, with 43 more and, respectively, 55 fewer
than in 2013. More than half of applications for
PI (77) and all applications for STPI were filed
under the national procedure.

Solicitanţii străini au depus în total 74
de cereri de brevetare, cu 43 mai multe decât în
2013, dintre care direct la AGEPI au fost depuse
10 cereri de BI şi 2 cereri de BISD. Prin procedura
PCT au parvenit 62 de cereri de BI, cu 42 mai
multe decât în anul precedent.

Foreign applicants filed in total 74
patent applications, with 43 more than in 2013,
of which directly with the AGEPI were filed 10
applications for PI and 2 applications for STPI.
Under the PCT procedure came 62 PI applications, with 42 more than in the previous year.

Similar perioadei anterioare, majoritatea
cererilor (223 sau 75%) au parvenit de la solicitanţi naţionali, inclusiv 67 (48%) din cererile de BI
și 156 (99%) din cererile de BISD depuse. Majoritatea cererilor – 59 (88%) şi, corespunzător, 148
(95%) – au fost depuse de solicitanţi din municipiul Chişinău, iar restul – din diverse raioane şi
oraşe ale republicii, inclusiv Bălţi (4), Căuşeni (3),
Călărași (2), Sîngerei (2) etc.

Similar to the previous period, most of
applications (223 or 75%) came from the national
applicants, including 67 (48%) of PI applications
and 156 (99%) of STPI applications filed. Most
applications – 59 (88%) and, accordingly, 148
(95%) – were filed by applicants from Chisinau,
and the rest – from various districts and towns
of the republic, including Balti (4), Causeni (3),
Calarasi (2), Singerei (2).

În total, pe parcursul perioadei 19932014, la AGEPI au fost depuse 7050 de cereri de
brevetare a invenţiilor (5878 de cereri de BI şi
1172 de cereri de BISD), dintre care 6206 (88%)
au parvenit de la solicitanţi naţionali, iar 844
(12%) – de la solicitanţi străini.

In total, during the period 1993-2014,
7,050 patent applications for inventions (5,878
applications for PI and 1172 applications for
STPI) were filed with AGEPI, of which 6,206
(88%) came from national applicants, and 844
(12%) - from foreign applicants.

În figura 1.1 este prezentată dinamica
depunerii cererilor de BI şi BISD la AGEPI conform procedurii naţionale în ultimii 6 ani.

The dynamics of filing PI and STPI applications with AGEPI under the national procedure
in the last six years is presented in Figure 1.1.

În anul de referință, solicitanţii naţionali
au depus prin intermediul AGEPI, în calitate
de oficiu receptor, 3 cereri de brevetare peste
hotare pe calea PCT (cu 2 mai multe decât în
anul precedent). În total, în intervalul cuprins
între 1995 și 2014, au fost depuse 108 cereri de
brevetare în străinătate – 46 pe calea PCT şi 62
pe calea regională prin Convenţia Eurasiatică
privind Brevetele (CEAB).

In the reference year, national applicants filed via AGEPI, as the receiving office,
3 applications for patenting abroad by the
PCT route (with 2 more than in the previous
year). In total, in the range between 1995 and
2014, were filed 108 applications for patenting
abroad – 46 by the PCT route and 62 by regional route under the Eurasian Patent Convention (EAPC).

Conform datelor inserate în tabelul 1.1, și
în anul 2014 mai active au fost instituţiile din sfera
ştiinţei şi inovări, inclusiv cele de învăţământ superior: din numărul total de cereri depuse de solicitanţii naţionali, 58% provin de la aceste instituţii

According to data inserted in Table 1.1,
in 2014 more active were the institutions in the
sphere of science and innovation, including those
of higher education: of the total number of applications filed by national applicants, 58% come

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

12

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

Fig. 1.1. Cereri de brevet depuse conform procedurii naţionale
Fig. 1.1. Patent applications filed under the national procedure
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Tab. 1.1. Cereri de BI şi BISD depuse
de solicitanţii naţionali

Solicitanţi
Instituţii de învăţământ superior
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Instituţii de cercetare-dezvoltare
din domeniul agriculturii şi industriei
alimentare
Instituţii de cercetare-dezvoltare din
cadrul Ministerului Sănătăţii
Întreprinderi şi organizaţii
Persoane fizice
Total:

2014

Tab. 1.1. PI and STPI applications filed
by national applicants

BI
PI
(%)
24
(36)
15
(23)

BISD
STPI
(%)
28
(18)
46
(29)

Total
(%)

--

14
(9)

14
(6)

1
(1)
27
(40)

3
(2)
1
(1)
64
(41)

3
(2)
2
(1)
91
(41)

67
(100)

150
(100)

223
(100)

--

52
(23)
61
(27)

Applicants
Institutions of higher education
Academy of Sciences
Research & development institutions
in the field of agriculture
and food Industry
Research & development institutions
within the Ministry of Health
Enterprises and organizations
Natural persons
Total:

(130 de cereri, inclusiv 39 – de BI şi 91 – de BISD),
ceea ce reprezintă cu 5 puncte procentuale mai
mult faţă de anul 2013, deși în cifre absolute, se
înregistrează o scădere cu 18 cereri.

from these institutions (130 applications, including
39 – for PI and 91 – for STPI), which is by 5 percentage points more than in 2013, although in absolute
numbers, there is a decrease with 18 applications.

Ponderea cererilor provenite de la
persoanele fizice a scăzut faţă de anul precedent cu 2 puncte procentuale, constituind
41% din numărul de cereri depuse de solicitanţii din Republica Moldova. Totodată, numărul
acestora (91 de cereri: 27 – de BI şi 64 – de
BISD) a scăzut cu circa 24% în comparaţie cu
anul 2013.

The weight of applications proceeded
from natural persons decreased compared to
the previous year by 2 percentage points, constituting 41% of the number of applications filed by
applicants from the Republic of Moldova. At the
same time, their number (91 applications: 27 –
for PI and 64 – for STPI) decreased by circa 24%
compared with 2013.

Cererile de brevet de invenţie depuse
se referă la următoarele domenii ale Clasificării
Internaţionale de Brevete (CIB):

Filed patent applications relate to the
following sections of the International Patent
Classification (IPC):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C (Chimie. Metalurgie) – 79 (57%);
A (Necesităţi curente ale vieţii) – 33 (24%);
F (Mecanică. Iluminat. Încălzire etc.) –
7 (5%);
G (Fizică) – 5 (3%);
H (Electricitate) – 5 (3%);
E (Construcţii fixe) – 5 (3%);
B (Tehnici industriale diverse. Transport) –
4 (2,5%);
D (Textile. Hârtie) – 1 (0,5%).

•• C (Chemistry. Metallurgy) − 79 (57%);
•• A (Human Necessities) − 33 (24%);
•• F (Mechanical Engineering. Lighting. Heating; etc.) − 7 (5%);
•• G (Physics) − 5 (3%);
•• H (Electricity) − 5 (3%);
•• E (Fixed Constructions) − 5 (3%);
•• B (Performing Operations. Transporting) −
•• 4 (2.5%);
•• D (Textiles; Paper) – 1 (0.5%).

Conform datelor statistice, repartizarea cererilor de BISD pe secţiuni este următoarea:
• A (Necesităţi curente ale vieţii) – 86 (54%);
• B (Tehnici industriale diverse. Transport) – 11
(7%);
• C (Chimie. Metalurgie) – 15 (9,5%);
• F (Mecanică. Iluminat. Încălzire etc.) – 15
(9,5%);
• G (Fizică) – 19 (12%);
• H (Electricitate) – 8 (5%);
• E (Construcţii fixe) – 3 (2%);
• D (Textile. Hârtie) – 1 (1%).

According to statistical data, the distribution of STPI applications by sections is as
follows:
•• A (Human Necessities) − 86 (54%);
•• B (Performing Operations. Transporting) − 11
(7%);
•• C (Chemistry. Metallurgy) − 15 (9.5%);
•• F (Mechanical Engineering. Lighting. Heating; etc.) − 15 (9.5%);
•• G (Physics) − 19 (12%);
•• H (Electricity) − 8 (5%);
•• E (Fixed Constructions) − 3 (2%);
•• D (Textiles. Paper) – 1 (1%).

În perioada de raportare, ca rezultat al
examinării cererilor de brevetare, au fost adoptate 294 de hotărâri, din care 205 (70%) – de
acordare a brevetelor, 39 (13%) – de respingere
și 50 (17%) – de retragere a cererilor.

In the period under review, as a result
of examination of patent applications, were
adopted 294 decisions, of which 205 (70%) – for
the grant of patents, 39 (13%) – for rejection and
50 (17%) – for withdrawal of applications.

În anul de referință, AGEPI a eliberat 188
de titluri de protecţie pentru invenţii (54 – BI şi
134 – BISD). Majoritatea absolută a acestora au
fost eliberate titularilor naţionali – 179 (95%), inclusiv 58 (32%) – persoanelor fizice și 121 (68%) –
persoanelor juridice.

In the reference year, AGEPI issued 188
titles of protection for inventions (54 – PI and
134 – STPI). The absolute majority thereof was
issued to national owners - 179 (95%), including
58 (32%) – to natural persons and 121 (68%) – to
legal entities.

Dinamica eliberării brevetelor de invenţie în ultimii 6 ani este reflectată în figura 1.2.

The dynamics of patents for invention
issued in the last six years is shown in Figure 1.2.

Tabloul general al activităţii de brevetare a invenţiilor în ultimii 6 ani este prezentat în
tabelul 1.2.

The general picture of invention patenting activity in the last six years is shown in
Table 1.2.

Ca şi în anii precedenţi, pe primele locuri
în topul celor mai active instituţii în domeniul
brevetării invenţiilor (BI şi BISD) s-au plasat:
• Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) –
16 cereri depuse, 19 brevete eliberate;
• Universitatea de Stat din Moldova (USM) –
20 de cereri şi 13 brevete;
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” (USMF) – 16 cereri,
12 brevete.

As in previous years, the first places
on top of most active institutions in patenting
inventions (PI and STPI) are taken by:
•• Technical University of Moldova (TUM) −
16 filed applications, 19 issued patents;
•• State University of Moldova (SUM) − 20 applications and 13 patents;
•• State University of Medicine and Pharmacy
“N. Testemitanu” (SUMPh) − 16 applications,
12 patents.

Din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-au remarcat:
• Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie
a Plantelor – 18 cereri depuse, 16 brevete eliberate;

From the Academy of Sciences have
distinguished themselves:
•• Institute of Genetics, Physiology and Protection of Plants − 18 filed applications, 16 issued patents;
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Fig. 1.2. Brevete de invenţie eliberate
Fig. 1.2. Issued patents for invention
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Tab. 1.2. Activitatea de brevetare
a invenţiilor

Criteriu

2013

2014

Tab.1.2. Invention patenting activity

2009

2010

2011

2012

2013

2014

- pentru BI

141

143

108

115

96

139

- for PI

- pentru BISD

198

201

182

175

213

158

- for STPI

Total:

339

344

290

290

309

297

Total:

Cereri depuse:

Criterion
Filed applications:

Solicitanţi:

Applicants:
330

339

275

265

278

223

- national

9

8

15

25

31

74

- foreign

4
(3/1)

4
(4/0)

7
(7/0)

11
(11/0)

20
(20/0)

62
(62/0)

290

132

63

51

61

54

- PI

- BISD

22

184

158

133

123

134

- STPI

Total:

312

316

221

184

184

188

Total:

- naţionali

302

306

217

180

180

179

- national

- străini

10

10

4

4

4

9

- foreign

- naţionali
- străini
inclusiv prin PCT
(BI/BISD)
Brevete eliberate:
- BI

Issued patents:

Titulari:

•
•
•
•
•
•

including under the PCT
(Pi/STPI)

Owners:

Institutul de Fizică Aplicată – 16 cereri, 14 brevete;
Institutul de Chimie – 12 cereri, 13 brevete;
Institutul de Energetică – 10 cereri, 4 brevete;
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” – 5 cereri,
9 brevete;
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie –
6 cereri, 7 brevete;
Institutul de Zoologie – 5 cereri, 5 brevete.

•• Institute of Applied Physics − 16 applications,
14 patents;
•• Institute of Chemistry − 12 applications,
•• 13 patents;
•• Institute of Energy – 10 applications, 4 patents;
•• Institute of Electronic Engineering and
Nanotechnologies “D. Ghitu” −
5 applications, 9 patents;
•• Institute of Microbiology and Biotechnology −
6 applications, 7 patents;
•• Institute of Zoology − 5 applications, 5 patents.
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Din domeniul agroindustrial cel mai
activ s-au manifestat:
• Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură
şi Tehnologii Alimentare – 6 cereri depuse,
6 brevete eliberate;
• Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”
(ITA) – 7 cereri, 4 brevete.

From the agro-industrial field most active were:
•• Scientific-Practical Institute of Horticulture
and Food Technologies − 6 filed applications,
6 issued patents;
•• Institute of Agricultural Engineering
“Mecagro” (IAE) − 7 applications, 4 patents.

AGEPI, pe parcursul întregii perioade de
activitate, a eliberat 4837 de titluri de protecţie pentru invenţii (4083 de BI şi 754 de BISD),
dintre acestea 4337 (90%) – titularilor naţionali şi
501 (10%) – titularilor străini.

Throughout the activity period, AGEPI
issued 4,837 titles of protection for inventions
(4,083 PI and 754 STPI), of which 4,337 (90%) –
to national owners and 501 (10%) - to foreign
owners.

Din numărul total de brevete eliberate
de AGEPI, la 31 decembrie 2014, erau valabile
947 (384 de BI şi 563 de BISD).

Of the total number of patents issued
by AGEPI, 947 patents (384 PI and 563 STPI)
were valid on 31 December 2014.

În total, la 31 decembrie 2014, în Republica Moldova erau valabile 4526 de brevete,
dintre care 3592 – brevete eurasiatice (79%).

In total, 4,526 patents were valid in the
Republic of Moldova on 31 December 2014, of
which 3,592 – Eurasian patents (79%).

În conformitate cu art. 97 alin. (3) din
Legea nr. 50/2008, modelele de utilitate (MU),
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova
până la intrarea în vigoare a legii respective,
rămân valabile şi pot fi reînnoite, chiar dacă
recepţionarea cererilor de înregistrare a MU a
fost sistată. La 31 decembrie 2014, din numărul
total de 185 de certificate de înregistrare a MU
eliberate erau valabile 13, toate fiind reînnoite.

In accordance with Article 97(3) of Law
no. 50/2008, utility models (UM), registered
in the Republic of Moldova before the entry
into force of said Law, remain valid and may
be renewed, even if the receipt of UM registration applications was ceased. On 31 December
2014, of the total number of 185 issued UM
registration certificates were valid 13, all being
renewed.

1.2. Soiuri de plante

1.2. Plant Varieties

În anul 2014, la AGEPI au fost depuse
34 de cereri de brevet pentru soi de plantă,
cu 9 cereri (21%) mai puține în raport cu anul
precedent. Dintre acestea, 27 de cereri aparţin
solicitanţilor naţionali, iar 7 – celor străini. Din
numărul total de cereri depuse, 14 se referă
la soiuri din grupa de cereale pentru boabe,
7 – la pomi, arbuști și viță-de-vie, 6 – la plante
ornamentale, câte 2 cereri – la leguminoase,
la plante tehnice și furajere și la specii legumicole, 1 cerere încadrându-se în grupa de plante
oleaginoase.

In 2014, 34 variety patent applications
were filed with AGEPI, with 9 applications
(21%) fewer compared with the previous year.
Of these, 27 applications belong to national
applicants and 7 − to foreign ones. Of the
total number of filed applications, 14 relate to
varieties from the cereal group of grains, 7 – to
trees, bushes and grape vine, 6 – to ornamental
plants, 2 applications each – to vegetables, to
technical and fodder plants and to vegetable
species, 1 application being included in the
group of oleaginous plants.

În aceeași perioadă, au fost adoptate 32
de hotărâri de acordare a brevetului și 2 hotărâri
de retragere a cererii de brevet, au fost publicate 30 de cereri şi eliberate 29 de brevete pentru
soi de plantă, cu 4 mai multe decât în 2013.

In the same period, 32 decisions of grant
of a patent and 2 decisions of withdrawal of patent application were taken, 30 variety patent applications were published and 29 variety patents
were issued, with 4 more than in 2013.

De la adoptarea, în anul 1996, a cadrului
legal privind protecţia soiurilor de plante, AGEPI a
recepţionat în total (efectiv din anul 2000) 376 de
cereri de brevet pentru soi de plantă, inclusiv 33
de la solicitanţi străini. După efectuarea examinării preliminare de către AGEPI, 341 de cereri au
fost transmise la Comisia de Stat pentru Testarea
Soiurilor de Plante a Republicii Moldova pentru examinarea tehnică privind corespunderea

Since the adoption, in 1996, of the legal
framework on the protection of plant varieties,
AGEPI received in total (effectively from 2000)
376 variety patent applications, including 33
from foreign applicants. After the preliminary
examination undertaken by AGEPI, 341 applications were submitted to the State Commission
for Variety Testing of the Republic of Moldova
for the technical examination as to variety
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materialului soiului criteriilor de brevetabilitate –
distinctivitate, uniformitate şi stabilitate.

material compliance with the criteria of patentability – distinctness, uniformity and stability.

În baza rezultatelor examinării tehnice
efectuate de către Comisia de Stat, AGEPI a
adoptat 180 de hotărâri de acordare a brevetului, inclusiv 15 – pentru titulari străini, a eliberat
163 de brevete, a respins, din varii motive legale,
31 de cereri de brevet, iar alte 52 de cereri au
fost considerate retrase sau nedepuse.

Based on the results of technical examination undertaken by the State Commission,
AGEPI adopted 180 decisions of grant of a patent, including 15 − for foreign owners, issued 163
patents, rejected, for various reasons, 31 patent
applications and other 52 applications were
deemed withdrawn or not to have been filed.

La 31 decembrie 2014, în Republica Moldova erau valabile 131 de brevete pentru soi de plantă.

On 31 December 2014, 131 plant variety
patents were valid in the Republic of Moldova.

În topul celor mai active instituţii în
domeniul brevetării soiurilor de plante de la
adoptarea cadrului legal respectiv (1996-2014)
se situează:
• Institutul de Cercetări pentru Culturile de
Câmp „Selecţia” (Institutul Ştiinţifico-Practic
de Fitotehnie) – 55 de brevete eliberate;
• Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
al AŞM – 42 de brevete;
• Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare – 29 de brevete;
• Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” –
17 brevete.

On top of most active institutions
in patenting plant varieties since the adoption
of the relevant legal framework (1996-2014)
are:
•• Research Institute of Field Crops “Selectia”
(Scientific-Practical Institute of Crop Production) − 55 issued patents;
•• Institute of Genetics and Plant Physiology of
ASM − 42 patents;
•• Scientific-Practical Institute of Horticulture
and Food Technology − 29 patents;
•• Institute of Crop Production “Porumbeni” –
17 patents.

1.3. Desene şi modele industriale

1.3. Industrial designs

În anul 2014, la AGEPI au parvenit în
total 318 cereri de înregistrare a 1214 desene
şi modele industriale (DMI). Prin procedura
naţională au fost depuse 77 de cereri (24,2%),
care au inclus 321 de DMI (26,5%), iar prin procedura Aranjamentului de la Haga – 241 de cereri
(75,8%), cu 893 de DMI (73,5%). Faţă de anul
2013, numărul de cereri depuse a diminuat cu
63 (16,5%), iar numărul de DMI înglobate în acestea – cu 1368 (53%), (figurile 1.3 şi 1.4).

In 2014, AGEPI received a total of 318
applications for registration of 1,214 industrial
designs (ID). Under the national procedure were
filed 77 applications (24.2%), which included 321
ID (26.5%), and under The Hague Agreement
procedure - 241 applications (75.8%) with 893 ID
(73.5%). Compared to 2013, the number of filed
applications decreased by 63 (16.5%), and the
number of ID embedded in these applications –
by 1,368 (53%), (Figures 1.3 and 1.4).

În perioada de referinţă, solicitanţii
naţionali au depus 70 de cereri (22% din numărul
total) cu 309 DMI (25,5%), faţă de anul precedent fiind atestată o scădere cu 37,5% a numărului de cereri şi, concomitent, o scădere cu 80,2%
a numărului de DMI.

In the reference period, national applicants filed 70 applications (22% of the total
number) with 309 ID (25.5%), being attested a decrease by 37.5% in the number of applications and,
concomitantly, a decrease by 80.2% in the number
of ID, as compared with the previous year.

Solicitanţilor străini le revin 248 de
cereri cu 905 DMI (78% şi, respectiv, 74,5% din
totalul celor depuse), ceea ce reprezintă o
diminuare cu 7,8% şi, respectiv, cu 10,8% faţă de
2013. Majoritatea absolută a cererilor provenind
de la solicitanţii străini (97%) au fost depuse prin
procedura Aranjamentului de la Haga.

To foreign applicants appertain 248
applications with 905 ID (78% and, respectively,
74.5% of the total filed), which is a decrease by
7.8% and, respectively, by 10.8% as compared
with 2013. The absolute majority of applications
proceeded from foreign applicants (97%) were
filed under The Hague Agreement procedure.

Prin procedura naţională, cea mai mare
parte a cererilor a fost depusă de solicitanți din
Republica Moldova. De asemenea, la AGEPI au mai
intrat cereri de la solicitanţi străini din 5 ţări –
Federaţia Rusă, Republica Coreea, Ucraina,
Polonia, Germania. Prin Aranjamentul de la Haga

Under the national procedure, most of
applications were filed by applicants from the
Republic of Moldova. AGEPI also received applications from foreign applicants from five countries – Russian Federation, Republic of Korea,
Ukraine, Poland, Germany. Under the Hague
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Fig. 1.3. Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
Fig. 1.3. Applications for the registration of industrial designs
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Fig. 1.4. Desene şi modele industriale depuse pentru înregistrare
Fig. 1.4. Industrial designs filed for registration
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au parvenit cereri de la solicitanţi din 24 de ţări,
cele mai multe provenind din Elveţia, Germania,
Luxembourg, Ungaria.

Agreement came applications from applicants
from 24 countries, most coming from Switzerland, Germany, Luxembourg, Hungary.

Repartizarea cererilor de înregistrare a
DMI, depuse prin cele două proceduri menţionate,
după țările de origine este reflectată în tabelul 1.3.

The distribution of applications for DMI,
filed under the two procedures mentioned, by
countries of origin is reflected in Table 1.3.

În perioada de raportare, au fost depuse şi 396 de cereri de reînnoire a înregistrării

During the reporting period, there were
also filed 396 registration renewal applications
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Tab 1.3. Originea cererilor de înregistrare a desenelor şi
modelelor industriale

Ţară
Country
Elveţia
Republica Moldova
Germania
Italia
Franţa
Austria
Turcia
Federaţia Rusă
Polonia
Ucraina
Alte 16 ţări/
Other 16 countries
Total – 26 de ţări/
Total – 26 countries

Tab. 1.3. Origin of applications for the registration of
industrial designs

Cod
Code
CH
MD
DE
IT
FR
AT
TR
RU
PL
UA

Cereri
Applications
167
70
14
11
8
7
6
5
4
4

52,5
22
4,4
3,5
2,5
2,2
1,9
1,6
1,3
1,3

22

6,8

318

100

%

Fig. 1.5. Certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
Fig. 1.5. Issued industrial design registration certificates
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pentru 1119 DMI, cu 16,3% şi, respectiv, cu 20,6%
mai puţine faţă de anul precedent. Majoritatea
cererilor de reînnoire – 345 (87,1%), provin de la
solicitanţi străini, dintre acestea 316 fiind depuse
prin Aranjamentul de la Haga.

2014
2013
for 1,119 DMI, by 16.3% and, respectively, 20.6%
less as compared with the previous year. Most
renewal applications – 345 (87.1%) come from
foreign applicants, of which 316 were filed under
the Hague Agreement.

Pe parcursul anului 2014, au fost supuse
examinării de fond:
• 96 de cereri cu 1007 DMI, depuse conform
procedurii naţionale, dintre acestea au fost
respinse 101 DMI (10%);
• 195 de cereri internaţionale cu 744 de DMI,
parvenite prin Aranjamentul de la Haga, fiind
respins doar un model.

During the year 2014, there were subjected to substantive examination:
•• 96 applications with 1,007 ID, filed under the
national procedure, of which 101 ID (10%)
were rejected;
•• 195 international applications with 744 ID,
received under the Hague Agreement, being
rejected only one design.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 82 de
certificate de înregistrare pentru 1050 de DMI, în
raport cu 2013 fiind atestată o scădere cu 3,5% a
numărului de certificate, însă o creștere cu 40,9% a
numărului de DMI. Dinamica eliberării certificatelor
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
în ultimii 6 ani este reflectată în figura 1.5.

In the year under review, 82 certificates
of registration for 1,050 ID were issued, compared with 2013 being attested a decrease by 3.5%
in the number of certificates, but an increase by
40.9% in the number of ID. The dynamics of issuance of industrial design registration certificates
in the last six years is reflected in Figure 1.5.

2009

2010
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Cele mai solicitate produse încorporând
DMI, înregistrate în 2014 în Republica Moldova,
sunt prezentate în figurile 1.6 şi 1.7.

The most requested products incorporating ID, registered in 2014 in the Republic of
Moldova, are shown in Figures 1.6 and 1.7.

Fig. 1.6. Topul produselor încorporând DMI, înregistrate în 2014 prin procedura naţională
Fig. 1.6. The top of goods incorporating ID, registered in 2014 under the national procedure
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Fig. 1.7. Cele mai solicitate produse încorporând DMI, înregistrate în anul 2014 prin procedura internaţională
Fig. 1.7. The most requested products incorporating ID, registered in 2014 under the international procedure
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Din numărul înregistrărilor, al căror
termen de valabilitate urma să expire în anul
2014, ponderea celor reînnoite este destul de
mare, constituind 47,4% (363 din 763) în cazul
înregistrărilor internaţionale și 60,6% (80 din 132)
pentru cele naţionale.

Of the number of registrations, which
term of validity was supposed to expire in
2014, the weight of renewed ones is quite high,
constituting 47.4% (363 of 763) in the case of
international registrations and 60.6% (80 of 132)
for national ones.

La 31 decembrie 2014, din numărul total
de 1484 de certificate de înregistrare a DMI, eliberate de AGEPI, erau valabile 592 (39,9%), inclusiv 297 reînnoite (50% din certificatele valabile).
Din totalul de 6682 de înregistrări internaţionale
ale DMI, care au obţinut protecţie pe teritoriul
Republicii Moldova, erau valabile 2560 (38,3%),
inclusiv 1747 reînnoite (68,2% din înregistrările
internaţionale valabile).

On 31 December 2013, of the total
number of 1,484 ID registration certificates,
issued by AGEPI, 592 were valid (39/9%), including 297 renewed (50% of the valid certificates).
Of the total of 6,682 international registration
of ID, for which protection was acquired in the
Republic of Moldova, 2,560 (38.3 %) were valid,
including 1,747 renewed (68.2% of the valid international registrations).

Datele de ansamblu privind înregistrarea
DMI în ultimii 6 ani sunt reflectate în tabelul 1.4.

The general data on registration of ID in
the last six years are reflected in Table 1.4.

Tab. 1.4. Activitatea de acordare a protecţiei pentru DMI

Tab. 1.4. Industrial design protection activity

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Procedura naţională (PN):

83

103

86

119

120

77

National procedure (NP):

Cereri depuse

Filed applications

- solicitanţi naţionali

66

95

79

100

112

70

- national applicants

- solicitanţi străini

17

8

7

19

8

7

- foreign applicants:

Aranjamentul Haga (AH):

193

186

194

181

261

241

1

4

1

1

0

0

- national applicants

- solicitanţi naţionali

Hague Agreement (HA):

- solicitanţi străini

192

182

193

180

261

241

- foreign applicants

Total (PN+AH):

276

289

280

300

381

318

Total (NP+HA):

- solicitanţi naţionali

67

99

80

101

112

70

- national applicants

- solicitanţi străini

209

190

200

199

269

248

- foreign applicants

Procedura naţională (PN):

455

511

957

1319

1586

321

National procedure (NP):

Desene şi modele depuse

Filed industrial designs

- solicitanţi naţionali

429

498

930

1288

1569

309

- national applicants

- solicitanţi străini

26

13

27

31

17

12

- foreign applicants:

Aranjamentul Haga (AH):

884

740

833

739

998

893

5

16

6

5

0

0

- national applicants

- solicitanţi naţionali

Hague Agreement (HA):

- solicitanţi străini

879

724

827

734

998

893

- foreign applicants

Total (PN+AH):

1339

1251

1790

2058

2584

1214

Total (NP+HA):

- solicitanţi naţionali

434

514

936

1293

1569

309

- national applicants

- solicitanţi străini

905

737

854

765

1015

905

- foreign applicants

Certificate eliberate, total:

82

88

84

47

85

82

Issued certificates

- titulari naţionali

57

60

75

43

68

80

- national owners

- titulari străini

25

28

9

4

17

2

- foreign owners

Cereri internaţionale pentru
care s-a acordat protecţia

215

166

167

182

196

194

International applications for
which protection was granted

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

21

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

1.4. Mărci

1.4. Trademarks

Pe parcursul anului 2014, AGEPI a recepţionat 5511 cereri de înregistrare a mărcilor,
cu 359 (6%) mai puţine decât în anul precedent.
Din numărul total de cereri, pe cale naţională au
parvenit 2073 (38%), iar pe cale internaţională –
3438 (62%). La 31 decembrie 2014, numărul total
al cererilor de înregistrare a mărcilor recepţionate pe întreaga perioadă de activitate a AGEPI
a atins cifra de 109172, inclusiv 39097 de cereri
(36%) depuse pe cale naţională şi 70075 (64%) –
pe cale internaţională.

During the year 2014, AGEPI received
5,511 trademark registration applications, with
359 (6%) less than in the previous year. Of the
total number of applications, by national route
entered 2,073 (38%) and by international route −
3,438 (62%). On 31 December 2014, the total
number of trademark registration applications
received throughout the AGEPI activity amounted to 109,172, including 39,097 applications
(36%) filed by national route and 70, 075 (64%) −
by international route.

Faţă de anul precedent, s-a micşorat numărul cererilor depuse, atât de către solicitanţii
naţionali (cu 2,4%), cât şi de către cei străini (cu
7,4%). Totodată, solicitanţilor naţionali le revin
27%, iar celor străini – 73% din totalul cererilor
depuse în 2014.

As compared with the previous year,
the number of applications filed by both national applicants (by 2.4%) and foreign applicants (by
7.4%) decreased. At the same time, to national
applicants belong 27% and to foreign ones − 73%
of the total of applications filed in 2014.

Dinamica depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor în ultimii 6 ani este prezentată în
figura 1.8.

The dynamics of filing trademark registration applications in the last six years is shown
in Figure 1.8.

Prin procedura naţională au fost depuse
cereri din 48 de ţări, un interes sporit faţă de
Republica Moldova fiind manifestat de către
solicitanţii din Statele Unite ale Americii, care au
depus 9% din cereri, Elveţia, Regatul Unit (câte
2%), Germania, India, Japonia, Ucraina (câte 1%),
solicitanţii din celelalte ţări acumulând în sumă
10% din cereri.

Under the national procedure were filed
applications from 48 countries, an increased interest in the Republic of Moldova being shown by the
applicants from the United States of America, who
filed 9% of applications, Switzerland, United Kingdom (2% each), Germany, India, Japan, Ukraine
(1% each), the applicants from other countries
accumulating in sum 10% of applications.

Fig. 1.8. Cereri de înregistrare a mărcilor
Fig. 1.8. Trademark registration applications
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Tab 1.5. Cereri de înregistrare a mărcilor,
repartizate după ţări

Ţară
Country
Republica Moldova
Federaţia Rusă
Oficiul pentru Armonizare
în cadrul Pieţei Interne (OHIM)
Statele Unite ale Americii
Germania
Elveţia
Turcia
Italia
Ucraina
China
Franţa
Ungaria
Biroul Benelux de Mărci
Regatul Unit
Republica Cehă
Japonia
Austria
România
Alte 60 de ţări/
Other 60 countries
Total – 78 de ţări/
Total – 78 countries

Tab. 1.5. Trademark registration applications
distributed by countries

Cod
Code
MD
RU

Cereri
Applications
1509
471

27,4
8,5

EM

394

7,1

US
DE
CH
TR
IT
UA
CN
FR
HU
BX
GB
CZ
JP
AT
RO

379
362
271
238
212
194
161
148
131
112
83
78
68
68
59

6,9
6,6
4,9
4,3
3,8
3,5
2,9
2,7
2,4
2,0
1,5
1,4
1,2
1,2
1,1

573

13,3

5511

100

%

Prin procedura Sistemului de la Madrid
au parvenit cereri din 60 de părți contractante, cele mai multe – din Federaţia Rusă (13%),
Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei
Interne (OHIM) (11%), Germania (10%), Elveţia,
Turcia (câte 7%), Italia (6%), Statele Unite ale
Americii, Ucraina (câte 5%), China, Franţa,
Ungaria (câte 4%) etc.

Under the Madrid System procedure
applications proceeded from 60 countries,
most of them – from the Russian Federation
(13%), Office for Harmonization in the Internal
Market (OHIM) (11%), Germany (10%), Switzerland, Turkey (7% each), Italy, United States
of America Ukraine (5% each), China, France,
Hungary, (4% each), etc.

În ansamblu, cererile de înregistrare a
mărcilor depuse în anul 2014 la AGEPI provin de
la solicitanţi din 78 de ţări (în 2013 – din 80 de
ţări), ponderea cea mai mare revenind celor din
Republica Moldova. Repartizarea cererilor după
ţările de reşedinţă ale solicitanţilor, indiferent de
procedura prin care au fost depuse, este reflectată în tabelul 1.5.

Altogether, trademark registration applications filed with AGEPI in 2014 proceed from
applicants from 78 countries (in 2013 – from 80
countries), the largest weight belonging to those
from the Republic of Moldova. The distribution
of applications by the countries of residence of
the applicants, irrespective of the procedure by
which they were filed, is reflected in Table 1.5.

Pe parcursul anului 2014, a fost examinat aproximativ acelaşi număr de cereri de
înregistrare a mărcilor ca şi în anul precedent –
5735, inclusiv 2101 depuse prin procedura naţională şi 3634 – prin cea internaţională. Rezultatele examinării de fond sunt similare cu cele
din anul 2013: cota cererilor de înregistrare a
mărcilor, acceptate total sau parţial, prin procedura naţională constituie 86%, iar prin procedura
internaţională – 92%.

During the year 2014, approximately the
same number of trademark registration applications was examined as in the previous year−
5,735, including 2,101 filed under the national
procedure and 3,634 – under the international
one. Substantive examination results are similar
to those of 2013: the weight of trademark registration applications, accepted totally or partially,
under the national procedure constituted 86%,
and under the international procedure – 920%.
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Fig. 1.9. Frecvenţa solicitării claselor de produse sau servicii în cererile depuse pe cale naţională
Fig. 1.9. Frequency of claiming classes of goods or services in the applications filed by national route
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Fig. 1.10. Frecvenţa solicitării claselor de produse sau servicii în cererile depuse pe cale internaţională
Fig. 1.10. Frequency of claiming classes of goods or services in the applications filed by international route
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Frecvenţa solicitării claselor de produse
sau servicii în cererile depuse pe cale naţională
și, respectiv, pe cale internațională este reflectată în figurile 1.9 și 1.10.

The frequency of claiming classes of
goods or services in applications filed by national route and, respectively, by international
route is reflected in Figures 1.9 and 1.10.

În perioada de bilanţ, AGEPI, în calitate
de oficiu al ţării de origine, a verificat şi a expediat
la OMPI 84 de cereri de înregistrare internaţională a mărcilor, depuse prin Sistemul de la Madrid –
cu 23 mai multe decât în anul precedent.

In the year under review, AGEPI, as the
office of the country of origin, checked and sent
to WIPO 84 applications for international registration of trademarks, filed under the Madrid
System – with 23 more than in the previous year.

În cererile de înregistrare internaţională depuse de solicitanţii naţionali, cel mai
frecvent sunt desemnate: Ucraina (în 36% de
cereri), România şi Federaţia Rusă (câte 33%),
China (32%), Belarus (31%). De menţionat că, în

In the applications for international
registration filed by national applicants, most
frequently are designated: Ukraine (in 36% of
applications), Romania and Russian Federation
(33% each), China (32%), Belarus (31%). It should
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Fig. 1.11. Eliberarea certificatelor de înregistrare a mărcilor
Fig. 1.11. Issuance of trademark registration certificates
1800
1600
1400
1200

Titulari naţionali
National owners

1000
800

Titulari străini
Foreign owners

600
400

Total
Total

200
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

anul de raportare, solicitanţii naţionali au optat
pentru protecţie prin Sistemul de la Madrid în
60 de state, printre acestea numărându-se ţări,
precum Algeria, India, Maroc, Mexic, Mongolia,
Viet Nam etc.

be noted that in the reporting period national
applicants sought protection under the Madrid System in 60 countries, among them are
counted countries like Algeria, India, Morocco,
Mixico, Mongolia, Vietnam, etc.

Concomitent cu cererile noi, au fost
depuse şi cereri de reînnoire a înregistrării mărcilor, în anul 2014 urmând să expire termenul de
valabilitate a unui număr record de mărci – 9315
(5289 – internaţionale şi 4026 – naţionale). Astfel, a fost solicitată reînnoirea a 4633 de mărci
(circa 50% din numărul înregistrărilor ce urmau
să expire), sau cu 1681 (57%) de cereri mai multe
faţă de anul 2013. Majoritatea reînnoirilor – 4282
(92%) – au fost solicitate de către titulari străini,
inclusiv 2504 – pentru înregistrări internaţionale
şi 1778 – pentru mărci naţionale. Titularii naţionali au depus 351 (8%) de cereri de reînnoire a
mărcilor.

Concomitantly with the new applications, there were also filed trademark registration renewal applications, in 2014 being
supposed to expire the term of validity of a
record number of trademarks – 9,315 (5,289 –
international and 4,026 – national. Thus, it was
sought the renewal of 4,633 trademarks (about
50% of the number of registrations that were to
expire), or with 1,681 (57%) more applications
than in 2013. Most renewals – 4,282 (92%) - were
requested by foreign owners, including 2,504
- for international registrations and 1,778 - for
national trademarks. National owners filed 351
(8%) trademark renewal applications.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 1576
de certificate de înregistrare a mărcilor, cu 221
(16%) mai multe decât în anul precedent, titularii
naţionali obţinând 901 certificate (57%), iar cei
străini – 675 (43%). Dinamica eliberării certificatelor de înregistrare a mărcilor în ultimii 6 ani
este redată în figura 1.11.

In the year under review, 1,576 trademark registration certificates were issued,
with 221 (16%) more than in the previous year,
national owners obtaining 901 certificates (587)
and foreign ones – 675 (43%). The dynamics of
trademark registration certificates issued in the
last six years is shown in Figure 1.11.

Repartizarea certificatelor eliberate
după ţările de reşedinţă ale titularilor este reflectată în tabelul 1.6.

The distribution of certificates issued by
the countries of residence of owners is reflected
in Table 1.6.

În perioada de referință, au fost eliberate 1988 de certificate de reînnoire a înregistrării
mărcilor, dintre care 367 (18%) – titularilor naţionali şi 1621 (82%) – celor străini. În raport cu anul
precedent, numărul certificatelor de reînnoire
eliberate s-a majorat cu 1334 (204%).

In the reference period, 1,988 trademark registration renewal certificates were
issued, of which 367 (18%) − to national owners
and 1,621 (82%) − to foreign ones. As compared
with the previous year, the number of issued
renewal certificates increased by 1,334 (204%).
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Tab. 1.6. Certificate de înregistrare
a mărcilor repartizate după ţări

Tab. 1.6. Trademark registration certificates
distributed by countries

Ţară
Country
Republica Moldova
Statele Unite ale Americii
Federaţia Rusă
Elveţia
Ucraina
Regatul Unit
Japonia
Olanda
Republica Coreea
China
Alte 46 de ţări/
Other 46 countries
Total − 56 de ţări /
Total − 56 countries

Cod
Code
MD
US
RU
CH
UA
GB
JP
NL
KR
CN

Tab. 1.7. Activitatea de protecţie a mărcilor

Certificate
Certificates
901
269
41
36
32
28
28
21
20
16

57
17
3
2
2
2
2
1
1
1

184

12

1576

100

%

Tab. 1.7. Trademark protection activity

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cereri depuse:

5277

5454

5794

5449

5870

5511

Filed applications:

- solicitanţi naţionali

1211

1455

1508

1403

1547

1509

- national applicants

- solicitanţi străini

4066

3999

4286

4046

4323

4002

- foreign applicants

Procedura naţională:

1807

2039

2274

2094

2164

2073

National procedure:

- solicitanţi naţionali

1211

1455

1508

1403

1547

1509

- national applicants

- solicitanţi străini

596

584

766

691

617

564

- foreign applicants

Procedura internaţională
(solicitanţi străini):

3470

3415

3520

3355

3706

3438

International procedure
(foreign applicants):

Certificate eliberate:

1780

1352

1491

1371

1355

1576

Issued certificates:

- titulari naţionali

1044

750

924

765

783

901

- national owners

- titulari străini

736

602

567

606

572

675

- foreign owners

3363

International applications for
which protection was granted

Mărci internaţionale pentru
care s-a acordat protecţia

4444

3300

3194

3054

3388

De la începutul activităţii sale şi până la
31 decembrie 2014, AGEPI a eliberat 26564 de
certificate de înregistrare a mărcilor. La această dată erau valabile 19802 certificate (75% din
totalul certificatelor eliberate), inclusiv 6447 de
certificate reînnoite, acestea din urmă constituind 33% din numărul certificatelor valabile.

From the start of its activity and until 31
December 2014, AGEPI issued 26,564 trademark
registration certificates. On this date were valid
19,802 certificates (75% of all issued certificates),
including 6,447 renewed certificates, the latter
constituting 33% of the number of valid certificates.

Situația generală a activităţii de acordare
a protecţiei mărcilor de produse şi/sau de servicii
în ultimii 6 ani este prezentată în tabelul 1.7.

The general situation of the activity of
granting protection to product and/or service trademarks in the last six years is presented in Table 1.7.
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1.5. Indicaţii geografice

1.5. Geographical Indications

În calitate de autoritate competentă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Speciale a ţărilor
membre ale Aranjamentului de la Lisabona din
31 octombrie 1958 privind protecţia denumirilor de
origine şi înregistrarea internaţională a acestora (în
continuare – Aranjamentul de la Lisabona), în 2014,
AGEPI a recepţionat de la Biroul Internaţional al
OMPI 25 de notificări privind înregistrarea internaţională a unor noi denumiri de origine în vederea
acordării protecţiei pe teritoriul țării noastre. Ca rezultat al examinării de fond, în perioada de bilanţ,
19 denumiri de origine înregistrate în Registrul Internaţional, inclusiv notificate anterior, au obţinut
protecţia revendicată, iar altele 17 urmează să fie
examinate în termenele prevăzute de Aranjament.

As competent authority of the Republic of
Moldova in the Special Union of Member Countries
of the Lisbon Agreement of 31 October 1958 concerning the Protection of Appellations of Origin and
their International Registration (hereinafter – the
Lisbon Agreement), in 2014, AGEPI received from
the International Bureau of WIPO 25 notifications
concerning the international registration of new appellations of origin with a view to grant protection
in our country. As a result of substantive examination, in the period under review, 19 appellations
of origin registered in the International Register,
including previously notified, obtained the claimed
protection, and another 17 are to be examined
within the terms stipulated by the Agreement.

La finele anului 2014, numărul înregistrărilor internaţionale ale denumirilor de origine,
notificate de Biroul Internaţional al OMPI, a
atins cifra de 877, dintre acestea 854 au obţinut
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova, 6 nu
au întrunit condiţiile de acordare a protecţiei, iar
alte 17 urmează să fie examinate în termenele
prevăzute de Aranjamentul de la Lisabona.

At the end of 2014, the number of international registrations of appellations of origin,
notified by the International Bureau of WIPO,
amounted to 877, of which 854 obtained protection in the Republic of Moldova, 6 did not meet
the conditions for the grant of protection, and
another 17 are to be examined within the terms
stipulated by the Lisbon Agreement.

În cadrul primei ședințe a Comitetului Mixt
instituit în baza Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia
indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi
alimentare (în continuare – Acordul IG RM-UE),
Republica Moldova a transmis pentru acordarea
protecției în Uniunea Europeană 4 indicaţii geografice autohtone, și anume: Codru, Ștefan Vodă, Valul lui Traian (pentru vinuri) și Divin (pentru rachiu
de vin învechit). Concomitent, partea europeană a
înaintat 358 de indicații geografice noi, care au fost
publicate de AGEPI în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI), spre consultări publice.
Urmare examinării conform prevederilor legislației
naționale, au fost acceptate spre protecție 357
de IG, iar pentru una au fost solicitate informații
suplimentare necesare examinării.

In the first meeting of the Joint Committee
established under the Agreement between the Republic of Moldova and the European Union on the
Protection of Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs (hereinafter – RM-EU GI
Agreement), the Republic of Moldova transmitted
for the grant of protection in the European Union
4 local geographical indications, namely: Codru,
Stefan Voda, Valul lui Traian (for wines) and Divin
(for old wine brandy). Simultaneously, the European side submitted 358 new geographical indications, which were published by AGEPI in the Official
Bulletin of Industrial Property (BOPI), for public
consultation. Following the examination according
to national law provisions, 357 GIs were accepted
for protection and for one was requested additional
information necessary for examination.

La finele anului 2014, pe teritoriul Republicii Moldova erau protejate:
• în baza înregistrării pe cale națională – 7 denumiri de origine (2 autohtone, 5 străine) și 6
indicații geografice (4 autohtone, 2 străine);
• în baza Aranjamentului de la Lisabona – 819
denumiri de origine (35 de denumiri de origine care au obținut anterior protecție, au fost
anulate la cererea țării de origine);
• în baza Acordului IG RM-UE – 3493 de
indicații geografice și denumiri de origine din
țările Uniunii Europene.

At the end of 2014, in the Republic of
Moldova were protected:
•• on the basis of registration by national route –
7 appellations of origin (2 local, 5 foreign) and
6 geographical indications (4 local, 2 foreign);
•• under the Lisbon Agreement – 819 appellations of origin (35 appellations of origin with
previously obtained protection, were canceled at the request of the country of origin);
•• on the basis of RM-EU GI Agreement – 3,493
appellations of origin and geographical indications from European Union countries.

* Prin "indicaţii geografice" se înţeleg indicaţiile, astfel cum
sunt definite în articolul 22 alineatul (1) din Acordul privind
aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de
comerţ (TRIPs), care includ şi denumirile de origine.

* “Geographical indications” shall mean indications, as
defined in Article 22(1) of the Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property (TRIPs), which also include
appellations of origin.

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

27

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

1.6. Drept de autor şi drepturi conexe

1.6. Copyright and Related Rights

În anul 2014, la AGEPI au fost depuse
224 de cereri de înregistrare a obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe.
Ca urmare a examinării cererilor, în Registrul
de Stat au fost înregistrate 224 de obiecte ale
dreptului de autor şi drepturilor conexe și au
fost eliberate 223 de certificate de înregistrare
pentru diferite categorii de obiecte.

In 2014, 224 applications for registration
of objects protected by copyright and related
rights were filed with AGEPI. Following the
examination of applications, in the State Register
of Objects Protected by Copyright and Related
Rights were entered 224 objects of copyright and
related rights and were issued 223 certificates of
registration for different categories of objects.

În anul de bilanţ, în topul înregistrărilor
s-au plasat operele ştiinţifice (31% din numărul
total), operele literare (22%), fonogramele (17%),
programele pentru calculator (12%), urmate de
operele de artă aplicată (5%), operele de artă
plastică (4%) etc.

In the year under review, on top of
registrations were scientific works (31% of the
total number), literary works (22%), phonograms
(17%), computer programs (12% each), followed
by works of applied art (5%), works of plastic art
(4%), etc.

Majoritatea înregistrărilor (94,8%)
aparţin autorilor din Republica Moldova, iar 16
înregistrări le revin celor din alte ţări, inclusiv din
Ucraina (6), România (4), Federaţia Rusă (4) şi
Italia (2).

Most registrations (94.8%) belong to
authors from the Republic of Moldova, and 16
registrations appertain to those from other
countries, including Ukraine (6), Russian Federation (4) and Italy (2).

Activitatea de înregistrare a obiectelor
protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe în ultimii 6 ani este prezentată în tabelul 1.8.

The activity on registration of objects
protected by copyright and related rights in the
last seven years is presented in Table 1.8.

Din numărul total de cereri depuse, circa
13,8% (31 de cereri) provin de la solicitanţi care
fac parte din categoria celor ce beneficiază de
scutiri la achitarea taxelor, aceştia fiind pensionarii, invalizii şi studenţii.

Of the total number of filed applications, about 13.8% (31 applications) come from
applicants who are part of the category of those
who benefit by exemptions from fees, these being retirees, disabled persons and students.
Table 1.8. Activity on registration of works protected
by copyright and related rights

Tab. 1.8. Activitatea de înregistrare a operelor
protejate de dreptul de autor şi drepturile
conexe

Cereri depuse:
Certificate eliberate total,
inclusiv pentru:
Opere literare
Opere ştiinţifice
Opere muzicale
Opere de artă plastică
Fonograme
Baze de date
Programe pentru calculator
Opere integrante
Opere audiovizuale
Opere de artă aplicată
Opere derivate
Interpretări
Opere dramatice
Emisiuni ale organizațiilor
de difuziune
Opere de arhitectură
Opere monumentale și de
sculptură

2009
401

2010
334

2011
420

2012
277

2013
275

2014
224

360

315

440

264

266

223

74
29
21
29
47
2
21
52
83
2
0
0
0

78
60
18
30
43
1
27
23
32
2
1
0
0

81
52
38
64
48
4
16
19
88
30
0
0
0

88
59
24
10
38
2
17
2
9
12
3
0

92
58
21
5
34
2
32
1
0
7
0
0
3

50
69
6
10
39
0
26
1
4
12
5
0
0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

4

0

Filed applications:
Total issued certificates,
including for:
Literary works
Scientific works
Musical works
Works of plastic art
Phonograms
Databases
Computer programs
Integrated works
Audiovisual works
Works of applied art
Derivative works
Performances
Dramatic works
Broadcasts of broadcasting
organizations
Works of architecture
Monumental works and works
of sculpture
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În conformitate cu prevederile Codului
pentru ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în
anul de bilanţ, AGEPI a continuat să înregistreze
rezultatele cercetărilor ştiinţifice (obiecte de proprietate intelectuală) ale organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării, finanţate din bugetul de stat.

In accordance with the Code on Science
and Innovation of the Republic, in the year under
review, AGEPI continued to record the scientific
research results (intellectual property objects)
of the organizations in science and innovation,
financed from the state budget.

Conform Regulamentului cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii
de cercetare ştiinţifică, în anul 2014, au fost recepţionate 162 de fişe informative. Au fost prelucrate
şi înregistrate în Baza de Date online „Rezultate
ştiinţifice”, elaborată şi gestionată de către AGEPI,
56 de fişe informative privind rezultatele realizării
programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării,
finalizate în anii 2008-2013, fiind eliberate 56 de adeverinţe. În total, în perioada 01.07.2009 – 31.12.2014
au fost eliberate 974 de adeverinţe.

According to the Regulations on State
Registration and Accounting of Scientific
Research Results, in 2014 were received 162 informative cards. There were processed and registered in Online Database “Scientific Results”,
developed and managed by AGEPI, 56 informative cards on science and innovation programs/
projects implementation results, completed in
the years 2008-2013, being issued 56 certificates.
Altogether, 974 certificates were issued in the
period 01.07.2009 – 31.12.2014.

La 31 decembrie 2014, fişele informative
înregistrate în Baza de Date „Rezultate ştiinţifice” conţineau informaţii referitoare la 647 de
obiecte de proprietate industrială (315 brevete,
128 de brevete de invenţie de scurtă durată,
18 brevete pentru soi de plantă, 2 modele de
utilitate, 4 mărci), 540 de elaborări (procedee,
metode etc.), precum şi 9166 de publicaţii (articole, monografii, cărţi, teze).

On 31 December 2014, the informative cards registered in Database “Scientific
Results” contained information relating to
647 industrial property objects (315 patents,
128 short-term patents for invention, 18 plant
variety patents, 2 utility models, 4 trademarks),
540 developments (processes, methods, etc.),
as well as 9,166 publications (articles, monographs, books, theses).

Pe parcursul anului 2014, din partea
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) la AGEPI au
parvenit 24 de demersuri de efectuare a constatărilor tehnico-ştiinţifice privind examinarea suporturilor materiale, presupuse a fi contrafăcute.
Spre examinare au fost prezentate 725 de suporturi materiale ce conțineau exemplare de opere
sau fonograme, presupuse a fi contrafăcute.

During 2014, the Ministry of Internal
Affairs (MIA) submitted to AGEPI 24 requests
for the conduct of technical and scientific
findings on the examination of allegedly
counterfeit physical media. For examination
were submitted 725 physical media containing allegedly counterfeit copies of works or
phonograms.

La solicitarea organelor de control,
specialiștii AGEPI au întocmit 24 de rapoarte de
constatare/expertiză tehnico-ştiinţifică a exemplarelor de opere sau fonograme ridicate, dintre
care 14 – în cadrul dosarelor contravenţionale și
10 – al celor penale.

At control bodies’ request, AGEPI
experts prepared 24 reports on technical and
scientific finding/expertise of seized copies
of works or phonograms, of which 14 − in
contravention proceedings and 10 − in criminal ones.

În perioada de referință, au fost examinate opere și fonograme imprimate pe 520
de suporturi materiale (CD, DVD, MP3) și 203
hard-discuri (HDD) (în 2013 numărul acestora a
constituit, respectiv, 4380 și 201). Ca rezultat al
evaluării prejudiciului cauzat titularilor de drepturi, s-a constatat că în cazul a 372 de CD, DVD,
MP3 și 30 de HDD existau temeiuri pentru intentarea dosarelor contravenţionale, iar în cazul
a 148 de CD, DVD, MP3 și 173 de HDD – pentru
tragere la răspundere penală.

In the reference period, there were
examined works and phonograms printed on
520 physical media (CD, DVD, MP3) and 203 hard
disks (HDD) (in 2013 their number was, respectively, 4,380 and 201). Following the assessment
of injury caused to right holders, it was found
out that in the case of 372 CD, DVD, MP3 and
30 HDD there were grounds for institution of
contravention proceedings and in the case of
148 CD, DVD, MP3 and 173 HDD – for institution
of criminal proceedings.
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Fig. 1.12. Numărul marcajelor de control eliberate de AGEPI (mii)
Fig. 1.12. Number of control marks issued by AGEPI (thousands)
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Pentru a asigura comercializarea
legală a operelor audiovizuale, fonogramelor şi
programelor pentru calculator, înregistrate pe
suporturi materiale (compact-discuri), au fost
eliberate 301569 de marcaje de control, cu 50%
mai multe decât în anul precedent (figura 1.12).

In order to ensure the legal marketing
of audiovisual works, phonograms and computer programs, recorded on physical media
(compact disks), there were issued 301,569
control marks, by 50% more than in the previous
year (Figure 1.12).

În anul de bilanţ, în Registrul de Stat al
titularilor marcajelor de control au fost înscrişi
10 titulari noi, numărul acestora atingând cifra
de 268. Totodată, din cei 50 de titulari care deţin
certificate valabile, în 2014, doar 26 au solicitat
eliberarea marcajelor de control.

In the year under review, in the State
Register of Holders of Control Marks were
entered 10 new holders, their number amounting to 268. However, of the 50 holders who hold
valid certificates, in 2014 only 26 have applied
for the issuance of control marks.
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II
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC
ACTIVITY IN THE LEGAL FIELD
2.1. Activitatea normativ-legislativă

2.1. Regulatory and Legislative Activity

În anul 2014, activitatea normativ-legislativă în domeniul proprietăţii intelectuale a
fost axată pe continuarea demersurilor inițiate
anterior, dar și pe demararea unor noi proiecte
în vederea perfecționării și armonizării cadrului
legal necesar funcționării optime a sistemului de
protecţie a proprietăţii intelectuale din republică.

In 2014, regulatory and legislative
activity in the field of intellectual property was
focused on continuation of previously initiated
actions, and also initiation of new drafts in order
to improve and harmonize the legal framework
necessary for optimal functioning of the intellectual property protection system in the country.

Astfel, în perioada de referinţă de către
Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptată
Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
care reglementează expres principiile generale
referitoare la oficiul naţional de proprietate
intelectuală (AGEPI) şi statutul acestuia, activităţile de bază, examinarea pe cale extrajudiciară a
litigiilor, evaluarea OPI şi reprezentarea în domeniul proprietăţii intelectuale.

Thus, in the reference period by the
Parliament of the Republic of Moldovan was
adopted the Law No. 114 of 07.03.2014 on
the State Agency on Intellectual Property,
expressly governing the general principles
regarding the National Intellectual Property
Office (AGEPI) and its status, core activities,
extrajudicial examination of disputes, evaluation of IPOs and representation in the field of
intellectual property.

Întru implementarea prevederilor legii
menţionate au fost iniţiate mai multe proiecte
de acte normative, în special ce vizează reorganizarea AGEPI, modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 cu
privire la taxele pentru servicii cu semnificație
juridică în domeniul protecției obiectelor
proprietății intelectuale, de asemenea, a fost
continuată procedura de promovare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului Comisiei de Mediere a AGEPI.

In order to implement the provisions
of this law there were initiated several draft
normative acts, especially aimed at reorganizing the AGEPI, amending and supplementing
the Government Decision No. 774 of 13.8.1997
on the fees for legal services in the field of
protection of intellectual property objects, it
was also continued the procedure for promotion of draft Government Decision approving
the Regulation of the Mediation Board of
AGEPI.

Totodată, pentru a asigura realizarea
prevederilor art. 35 alin. (2) şi alin. (5) din Legea

At the same time, to ensure the implementation of provisions of Art. 35(2) and (5) of
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nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate, referitor la
marcarea produselor desemnate cu denumiri de
origine sau indicaţii geografice protejate, precum şi a specialităţilor tradiţionale garantate cu
simbolurile naţionale asociate acestora, de către
Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptată
Legea ordinară pentru aprobarea acestor simboluri cu nr. 101 din 12.06.2014.

Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection
of Geographical Indications and Appellations of
Origin and Traditional Specialties Guaranteed,
relating to the marking of products designated
with appellations of origin or geographical
indications, and of traditional specialties guaranteed with the national symbols associated
with them, by the Parliament of the Republic of
Moldova was adopted the Ordinary Law No. 101
of 12.06.2014 for approval of these symbols.

În vederea executării prescripţiilor
normative ale Hotărârii Guvernului nr. 880 din
22.11.2012 cu privire la Strategia naţională în
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul
2020, ce ţin de implementarea obiectivelor acesteia în trei etape, în baza Planurilor de acţiuni
elaborate şi aprobate de către Guvern pentru
fiecare etapă, AGEPI, în comun cu autorităţile
implicate, a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
pentru anii 2015-2017 privind implementarea
Strategiei menţionate.

To implement the normative prescriptions of Government Decision No. 880 of
22.11.2012 on the National Intellectual Property
Strategy until 2020, regarding the implementation of its goals in three stages, on the basis
of the Action Plans developed and approved
by the Government for each stage, AGEPI,
in common with the authorities concerned,
developed the draft Government Decision
on approval of the Action Plan for the years
2015-2017 on the implementation of the said
Strategy.

În scopul reglementării și eficientizării
mecanismului de acordare a permisiunii de
folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului
în mărci şi în desene sau modele industriale, prin
Hotărârea Guvernului nr. 104 din 10.02.2014 au
fost operate o serie de modificări şi completări
la Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 02.12.2003
privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice
a statului în marca de produs şi/sau de serviciu,
precum şi în desenul sau modelul industrial.

In order to regulate and improve the
mechanism for granting permission to use the
official or historical name of the state in trademarks and industrial designs, by Government
Decision No. 104 of 02.10.2014 were made a
number of amendments and additions to the
Government Decision No. 1425 of 02.12.2003 on
the mode and conditions for granting permission to use the official or historical name of the
state in the product and/or service trademark,
as well as in industrial design.

Pentru a stimula activitatea inovaţională în Republica Moldova, ca urmare a
desfășurării Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XIII-a, în anul de
bilanţ a fost adoptată Hotărârea Guvernului
nr. 277 din 16.04.2014 cu privire la decernarea
Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2013.

To stimulate innovative activity in the
Republic of Moldova, following the conduct of
the International Specialized Exhibition “INFOINVENT”, thirteenth edition, in the year under
review was adopted the Government Decision
No. 277 of 16.04.2014 on the Annual Award of
the Government of the Republic of Moldova for
the Most Gifted Inventor of the year 2013.

În perioada de raportare a continuat
procedura în vederea aprobării proiectului Legii
pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu
privire la activitatea farmaceutică, Legea nr. 1409XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente, Legea nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi), care vizează
protecţia şi asigurarea confidenţialităţii datelor
în cadrul procedurilor de înregistrare, testare sau
omologare a produselor farmaceutice, agrochimice şi fitosanitare ce conţin compuşi chimici noi.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 424 din 09.06.2014
acest proiect a fost transmis spre examinare în
Parlament, unde în cadrul şedinţei plenare din
16.07.2014 a fost deja aprobat în prima lectură.

In the reporting period it was continued the procedure for approval of the draft
Law Amending and Supplementing Certain
Legislative Acts (Law No. 1456-XII of 25.05.1993
on Pharmaceutical Activity, Law No. 1409-XIII
of 17.12.1997 on Medicines, Law No. 119-XV of
22.04.2004 on Phytosanitary Products and
Fertilizers), aimed at protecting and ensuring
the confidentiality of data in the procedures for
registration, testing and approval of pharmaceutical, agrochemical and phytosanitary products
containing new chemical compounds. By Government Decision No. 424 of 06.09.2014 this draft
was submitted for consideration in the Parliament, where in the plenary session of 07.16.2014
has already been approved in the first reading.

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

32

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

Urmare semnării Acordului între Guvernul RM şi Organizaţia Europeană de Brevete
(OEB) privind validarea brevetelor europene
la 16.10.2013, în scopul asigurării unui nivel de
protecţie a invenţiilor în Republica Moldova,
similar celui european, în vederea creării unor
condiţii favorabile pentru a deveni membru cu
drepturi depline al OEB, în perioada de referinţă
au fost iniţiate două proiecte de legi, unul vizând
ratificarea Acordului menţionat și altul pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 50-XVI din
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

After signing the Agreement between
the Government of RM and the European Patent
Organization (EPO) on Validation of European
Patents on 10.16.2013, in order to ensure a level
of protection of inventions in the Republic of
Moldova similar to the European one, in order to
create favorable conditions for full membership
of EPO, in the reference period were initiated
two draft laws, one regarding the ratification of
said Agreement and another for amending and
supplementing the Law No. 50-XVI of 07.03.2008
on the Protection of Inventions.

De asemenea, în anul de bilanț au continuat demersurile privind actualizarea altor acte
legislative speciale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, prin promovarea proiectului
Legii pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative (Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008
privind protecţia mărcilor, Legea nr. 161-XVI din
12.07.2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008
privind protecţia soiurilor de plante). Aceste
amendamente urmăresc ajustarea legislației în
domeniu la rigorile impuse de actuala realitate,
ţinând cont de practica aplicării legilor în cauză
din momentul adoptării acestora.

Also, in the year under review were
continued the actions on updating other special
legislative acts in the field of protection of intellectual property, by promoting the draft Law
Amending and Supplementing Certain Legislative Acts (Law No. 38-XVI of 29.02.2008 on the
Protection of Trademarks, Law No. 161-XVI of
12.07.2007 on the Protection of Industrial Designs, Law No. 39-XVI of 29.02.2008 on the Protection of Plant Varieties). These amendments
aim at adjusting the legislation in the field to the
rigors imposed by the current reality, taking into
account the application of laws in question since
their adoption.

2.2. Contencios

2.2. Contentious Matter

În anul 2014, la Comisia de Contestaţii
au fost depuse 144 de contestaţii, cu 36 (25 %)
mai puţine decât în anul precedent. Din numărul
contestaţiilor depuse 141 (97,92 %) se referă la mărci,
inclusiv 95 (67,4 %) − mărci naţionale şi 46 (32,6 %) −
mărci internaţionale, 2 (1,39 %) − la desene, modele
industriale, iar 1 (0,69 %) se referă la invenţii.

In 2014, 144 appeals were filed with the
Board of Appeals, with 36 (25%) less than in the
previous year. Of the filed appeals 141 (97.92%)
relate to trademarks, including 95 (67.4%) − national trademarks and 46 (32.6%) − international
trademarks, 2 (1.39%) − to industrial designs and
1 (0.69%) relates to inventions.

Din totalul contestaţiilor depuse 72
(50 %) provin de la solicitanţi naţionali, 6 (4,2 %) –
de la persoane terţe naţionale, 62 (43 %) – de la
solicitanţi străini, 4 (2,8 %) – de la persoane terţe
străine. În comparaţie cu anul precedent, numărul contestaţiilor solicitanţilor naţionali şi persoanelor terţe străine a rămas același, în schimb
numărul contestaţiilor depuse de solicitanţii
străini şi persoane terţe naţionale s-a micşorat
cu 33 (34,7 %) şi, respectiv, cu 3 (33,3 %).

Of the total filed appeals 72 (50%) come
from national applicants, 6 (4.2%) − from national
third parties, 62 (43%) − from foreign applicants,
4 (2.8%) − from foreign third parties. Compared
with the previous year, the number of appeals
filed by national applicants and foreign third
parties remained unchanged, on the other hand
the number of appeals filed by foreign applicants
and national third parties decreased by 33 (34.7%)
and, respectively, 3 (33.3 %).

De menţionat faptul că din numărul
contestaţiilor înaintate pe parcursul anului de
referinţă, 12 au fost considerate nedepuse şi
nu au fost admise spre examinare în Comisie în
legătură cu unele iregularităţi.

It should be noted that of the number
of appeals submitted during the reference year,
12 were deemed not to have been filed and
were not admitted for examination with the
Board in connection with some irregularities.

În perioada de raportare, Comisia a
organizat 21 de şedinţe (cu patru mai puţine
față de anul 2013). În cadrul acestora au avut
loc 244 de examinări, dintre care în privinţa a
96 au fost emise încheieri de amânare, iar în
privinţa a 148 – procedura de examinare a fost
finalizată, după cum urmează:

In the reporting period, the Board
organized 21 meetings (with four fewer as
compared with 2013). In these were carried
out 244 examinations, of which in respect of
96 were issued postponement conclusions
and in respect of 148 − the examination procedure was completed, as follows:
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92 de hotărâri: 80 – de acceptare totală şi 12 –
de acceptare parţială a revendicărilor contestatarilor;
39 de hotărâri de respingere a revendicărilor
contestatarilor;
17 încheieri: 15 – privind transmiterea dosarelor spre reexaminare şi 2 – privind încetarea
procedurii de examinare a contestaţiilor.

•• 92 decisions: 80 − of total acceptance and
12 − of partial acceptance of complainants’
claims;
•• 39 decisions of refusal of complainants’
claims;
•• 17 conclusions: 15 − on transmission of files
for reexamination and 2 − on termination of
appeal examination procedure.

Cea mai mare parte a hotărârilor şi
încheierilor adoptate se referă la mărci – 145
(97,97 %), 2 hotărâri (1,35 %) – la desene şi modele industriale, iar 1 (0,68 %) – la invenţii.

Most of adopted decisions and conclusions relate to trademarks − 145 (97.97%), 2
decisions (1.35%) − to industrial designs, and 1
(0.68%) − to inventions.

La 31 decembrie 2014, în procedură de
examinare la Comisia de Contestaţii se afla un
total de 67 de contestaţii, dintre care 31 amânate şi 36 neexaminate (contestaţii în stoc).

On 31 December 2014, a total of 67 appeals were pending in the Board of Appeals, of
which 31 deferred and 36 unexamined (appeals
in stock).

În anul de referinţă, specialiştii AGEPI au
participat la 319 şedinţe de judecată pe cazuri
referitoare la OPI (cu 17,36 % mai puţine decât în
anul 2013), dintre care: 315 – la Curtea de Apel
Chişinău, iar 4 – la judecătoriile de sector.

In the reference year, AGEPI specialists
participated in 319 hearings on IPO-related cases
(by 17.36% less than in 2013), of which 315 − in
the Chisinau Court of Appeal, and 4 − in district
courts.

În cadrul acestora au fost examinate şi finalizate 79 de dosare (cu 10 mai puţine faţă de anul
precedent), inclusiv 2 – la judecătoriile de sector,
41 – la Curtea de Apel Chişinău, 36 – la Curtea
Supremă de Justiţie. La fel ca în anii precedenţi, în
majoritatea cazurilor (87,09 %) obiecte ale litigiilor leau constituit mărcile de produse şi/sau de servicii.

Within these were examined and
completed 79 files (with 10 fewer than in the
previous year), including 2 − in district courts,
41 − in the Chisinau Court of Appeal, 36 − in the
Supreme Court of Justice. As in previous years,
in most cases (87.09%) objects of disputes were
product and/or service trademarks.

În urma examinării, instanţele judecătoreşti au emis 43 de hotărâri definitive şi 36 de
decizii irevocabile.

Following the examination, the courts
issued 43 final decisions and 36 irrevocable decisions.

Pentru a asigura accesul publicului la
informaţia legală şi cea de jurisprudenţă din
domeniul proprietății intelectuale, și în perioada
de referinţă pagina web AGEPI (www.agepi.
gov.md/md/decizii_judecata/index.php) a fost
completată cu noi hotărâri definitive şi decizii
irevocabile ale instanţelor judecătoreşti referitoare la litigii din domeniul PI. În acest sens, pe
parcursul anului 2014, au fost publicate 71 de
hotărâri şi decizii, numărul lor total fiind de 423,
dintre care 312 se referă la mărci, 71 – la drepturi
de autor şi conexe, 21 – la invenţii şi 19 –
la desene şi modele industriale.

To ensure public access to legal and
jurisprudence information in the field of intellectual property, in the reference period as
well AGEPI website (www.agepi.gov.md/md/
decizii_judecata/index.php) was supplemented with new final judgments and irrevocable
decisions of the courts on IP-related disputes.
In this regard, during 2014, there were published 71 judgments and decisions, their total
number amounting to 423, of which 312 relate
to trademarks, 71 − to copyright and related
rights, 21 − to inventions and 19 − to industrial designs.

În perioada de bilanţ au fost atestaţi şi
înscrişi în Registrul oficial 6 mandatari autorizaţi,
numărul total al acestora la sfârșitul anului fiind
de 131. Totodată, în 2014, din totalul mandatarilor autorizaţi 13 au fost suspendaţi.

In the period under review, there were
attested and registered in the Official Register 6 patent attorneys, their total number at the end of the
year amounting to 131. At the same time, in 2014, of
the total of patent attorneys 13 were suspended.
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2.3. Transmiterea drepturilor asupra OPI

2.3. Transfer of Rights in IPOs

La AGEPI, în anul de raportare, au fost
înregistrate 202 contracte de transmitere a drepturilor şi de gaj al OPI (în anul precedent – 216),
inclusiv 160 (79,2 %) de contracte de cesiune, 30
(14,85 %) – de licenţă, 10 (4,95%) – de franchising,
2 (1 %) – de gaj. Din totalul contractelor de licenţă
înregistrate în 2014, 20 le-au constituit licenţele
exclusive, iar 10 – neexclusive. Pe parcursul a 20
de ani, din 1994 și până în prezent, la AGEPI au
fost înregistrate 2489 de contracte de transmitere a drepturilor şi de gaj, inclusiv 2130 (85,57 %) de
contracte de cesiune, 292 (11,73 %) – de licenţă, 34
(1,37 %) – de franchising şi 33 (1,33 %) – de gaj.

In the reporting year, 202 rights transfer
and IPOs pledge contracts were registered with
the AGEPI (in the previous year - 216), including
160 (79.2%) of assignment, 30 (14.85%) − license,
10 (4.95%) − franchise, 2 (1%) − pledge contracts.
Of the total number of license contracts registered in 2014, 20 were exclusive licenses and
10 − nonexclusive. During 20 years, since 1994
until now, AGEPI registered 2,489 rights transfer
and pledge contracts, including 2,130 (85,57%) of
assignment, 292 (11,73%) − license, 34 (1,37%) −
franchise and 33 (1,33%) − pledge contracts.

Situația generală a contractelor de transmitere a drepturilor şi de gaj înregistrate de către
AGEPI în ultimii 6 ani este reflectată în tabelul 2.1.
Contractele înregistrate în anul 2014 au
cuprins 355 de OPI, dintre care 339 (95,49 %)
fiind mărci de produse şi/sau servicii, 10 (2,82 %) –
invenţii şi 6 (1,69 %) – desene şi modele industriale
(tabelul 2.2).
Tab. 2.1. Dinamica înregistrării
contractelor la AGEPI

Contracte
Cesiune

The overall situation of the rights, transfer and pledge contracts registered by AGEPI in
the last six years is reflected in Table 2.1.
Contracts registered in 2014 included
355 IPOs, of which 339 (95.49%) being product and/or service trademarks, 10 (2.82%) −
inventions and 6 (1.69%) − industrial designs
(Table 2.2).
Tab. 2.1. Dynamics of registration
of contracts with the AGEPI

2009
131

2010
134

2011
219

2012
153

2013
181

2014
160

Licenţă

17

13

20

27

23

30

License

Gaj

0

0

1

8

10

2

Pledge

Franchising
Total:

Contracts
Assignment

4

0

2

3

2

10

Franchise

152

147

242

191

216

202

Total:

Tab. 2.2. Repartiţia contractelor
de licenţă şi cesiune pe OPI

Obiecte de proprietate
industrială

Tab. 2.2. Distribution of license
and assignment contracts by IPOs

Contracte
de licenţă
License contracts

Contracte
de cesiune
Assignment contracts

Invenţii

4

4

Mărci

25

153

1

3

30

160

Desene şi modele industriale
Total:
Tab. 2.3. Structura părţilor contractante

Agenţi economici
Persoane fizice

Industrial property
objects
Inventions
Trademarks
Industrial designs
Total:

Tab. 2.3. Structure of contracting parties

Licenţiar Licenţiat Cedent Cesionar
Licensor Licensee Assignor Assignee
10
0
30
15

Economic agents
Natural persons

Persoane juridice, inclusiv:

20

30

130

145

- întreprinderi cu capital străin

0

0

1

0

Legal persons, including:

- instituţii publice

0

0

0

1

- public institutions

- societăţi pe acţiuni

0

2

7

3

- joint-stock companies

- societăţi cu răspundere limitată

1

15

43

40

- limited companies (Ltd.)

- companii străine

19

13

79

101

- foreign companies

Total:

30

30

160

160

Total:

- enterprises with foreign capital
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Din numărul total de licenţiari şi
cedenţi, 40 (21,05 %) sunt persoane fizice, iar
150 (78,95 %) – persoane juridice. În acelaşi
timp, din categoria licenţiaţilor şi cesionarilor
persoanele fizice constituie 15 (7,89 %), iar
persoanele juridice – 175 (92,1 %) (tabelul 2.3).
Ponderea cea mai mare a părţilor contractante
revine companiilor străine (51,58 % – licenţiari/
cedenţi şi 60 % – licenţiaţi/cesionari), urmate de
societăţile cu răspundere limitată (26,05 %) şi
societăţile pe acţiuni (3,16 %).

Of the total number of licensors and
assigners, 40 (21.05%) are natural persons and
150 (78.95%) – legal entities. At the same time,
from the category of licensees and assignees
15 (7.89%) are legal persons and 175 (92.1%)
(Table 2.3) are legal entities. The largest
weight of contracting parties goes to foreign
companies (51.58% - licensors/assignors and
60% - licensees/assignees), followed by limited
companies (26.05 %) and joint-stock companies (3.16%).
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III
PROMOVAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
PROMOTING INTELLECTUAL PROPERTY
Promovarea şi cultivarea respectului față
de drepturile de proprietate intelectuală (DPI),
sensibilizarea şi conştientizarea publicului din republică cu privire la avantajele protecţiei acestora,
prin diseminarea cunoştinţelor şi a informaţiei din
domeniul PI, au constituit și în anul 2014 preocupări majore ale AGEPI pentru atingerea obiectivelor generale ale Strategiei naţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.

Promotion and cultivation of respect for
intellectual property rights (IPRs), awareness
and sensitization of the general public in the
republic on the benefits of their protection, by
dissemination of knowledge and information in
the IP field, were in 2014 as well the major concerns of the AGEPI to achieve the overall goals
of the National intellectual Property Strategy
until 2020, approved by Government Decision
no. 880 of 22.11.2012.

Printre direcțiile principale de activitate ce
ţin de promovarea sistemului național de proprietate intelectuală și stimularea interesului societăţii
faţă de obţinerea protecţiei şi valorificarea eficientă a OPI, precum şi apărarea DPI, vom menţiona:
• elaborarea, actualizarea şi editarea publicaţiilor periodice, a lucrărilor metodice şi de popularizare a domeniului de PI;
• organizarea atelierelor tematice, seminarelor naţionale şi internaţionale dedicate celor
mai actuale probleme de protecţie şi realizare a DPI, a manifestărilor și concursurilor
naționale în domeniul PI, în vederea sensibilizării și şcolarizării diverselor categorii de
beneficiari ai sistemului naţional de PI;
• diseminarea informaţiei de PI, inclusiv prin
intermediul site-ului www.agepi.gov.md,
prin activităţi de marketing şi consultanţă în
cadrul expoziţiilor naţionale, organizate la
Chişinău şi în teritoriu, precum şi prin promovarea sistemului național de PI și a realizărilor

Among the main trends of activity related
to the promotion of the national intellectual property system and stimulation of society’s interest in
obtaining protection and efficiently using IPOs, as
well as protection of IPRs, we should mention:
•• development, updating and publication of
periodicals, IP popularization and methodical works;
•• organization of thematic workshops, national, regional and international seminars dedicated to the most current IPR protection
and enforcement issues, national events and
contests in the field of IP, in order to raise
awareness and train various categories of
beneficiaries of the national IP system;
•• dissemination of IP information, including by
means of the website www.agepi.gov.md,
through marketing and consulting activities
in the national exhibitions organized in Chisinau and the territory, as well as promotion
of the national IP system and autochthonous

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

37

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

inovaționale autohtone în cadrul expoziţiilor
internaţionale;
pregătirea cadrelor naţionale în domeniul PI
prin intermediul cursurilor de instruire, organizate anual la solicitarea persoanelor interesate;
colaborarea activă cu mass-media republicană, publicarea de articole, interviuri, difuzarea comunicatelor de presă, organizarea
emisiunilor radio şi TV, cu tematică axată pe
domeniul proprietăţii intelectuale.

innovation achievements in international exhibitions;
•• training of national staff in the IP field by
means of training courses, organized annually at the request of interested persons;
•• active cooperation with the republican mass
media, publication of articles, interviews, dissemination of press releases, organization of
radio and TV broadcasts, with topics focused
on the field of intellectual property.

Pentru a eficientiza procesul de promovare a sistemului naţional de protecţie şi
respectare a DPI, AGEPI cooperează fructuos
cu diverse autorităţi ale administraţiei publice
centrale, instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei
şi inovării, cu care au fost semnate acorduri de
colaborare bilaterală. În anul 2014, asemenea
relaţii au fost stabilite cu Consiliul Concurenței,
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi
Schimburi Internaţionale „IREX” (AO IREX),
Institutul de Stat de Relații Internaționale din
Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea de Stat din Taraclia. Astfel,
din momentul activității sale, AGEPI a semnat
67 de acorduri de colaborare bilaterală privind
protecția și promovarea PI.

To streamline the process of promoting
the national system of protection and enforcement of IPRs, AGEPI cooperates fruitfully with
various authorities of the central public administration, institutions and organizations in the
sphere of science and innovation, with which
bilateral cooperation agreements have been
signed. In 2014, such relationships have been
established with the Competition Council, Public
Association Representative in the Republic of
Moldova of the International Research and Exchanges Board “IREX” (AO IREX), State Institute
of International Relations of Moldova, State
Agrarian University of Moldova and State University of Taraclia. Thus, since its activity, AGEPI
signed 67 bilateral cooperation agreements on
the protection and promotion of IP.

•
•

Semnarea Acordului de cooperare bilaterală între AGEPI `şi Consiliul Concurenţei
Signing of the Bilateral Cooperation Agreement between AGEPI and the Competition Council

Lilia Bolocan, Director general al AGEPI şi Evan Tracz,
Director al AO IREX Moldova, au semnat
un Memorandum de înţelegere
Lilia Bolocan, Director General of AGEPI and Evan Tracz,
Director of AO IREX Moldova, signed a Memorandum
of Understanding
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3.1. AGEPI Publications

3.1. Publicaţiile AGEPI
În conformitate cu Planul lucrărilor
editorial-poligrafice al AGEPI, în 2014 s-a continuat editarea publicaţiilor periodice prevăzute
de Statutul Agenției, elaborarea unor noi lucrări
şi actualizarea celor existente, cu scopul de a informa cu promptitudine şi exhaustiv persoanele
interesate cu privire la funcţionarea sistemului de protecţie a OPI, modernizarea cadrului
normativ-legislativ specializat, ultimele evoluţii
din domeniul proprietăţii intelectuale la nivel
naţional şi internaţional. Toate aceste publicaţii
pot fi abonate, consultate la Biblioteca AGEPI
sau accesate pe pagina web oficială
www.agepi.gov.md.

In accordance with the Plan of publishing-printing works, in 2014 AGEPI continued to
publish the periodicals stipulated in Agency's
Statute, developed new works and update existing ones, in order to exhaustively and promptly
inform stakeholders on the operation of the IPO
protection system, modernize the specialized
regulatory and legislative framework, the latest
developments in the field of intellectual property at the national and international level. All
these publications can be subscribed, consulted
in the AGEPI Library or accessed on the official
website www.agepi.gov.md.

În perioada de raportare, a continuat
editarea şi difuzarea Buletinului Oficial de Proprietate Industrială (BOPI), care apare cu o periodicitate lunară, pe suport de hârtie (ISSN 18107095), pe CD-ROM (ISSN 1857-050X) şi online pe
site-ul AGEPI, numărul total de accesări fiind de
peste 84198 (faţă de 81856 în anul 2013).

During the reporting period, AGEPI continued to publish and disseminate the Official
Bulletin of Industrial Property (BOPI), which
appears with a monthly periodicity, on paper
carrier (ISSN 1810-7095), CD-ROM (ISSN 1857050X) and online on the AGEPI website, the total number of hits being over 84,198 (compared
with 81,856 in 2013).

În cele 12 numere ale BOPI au fost publicate în total 10454 de informaţii oficiale referitoare la OPI, inclusiv 2019 cereri de protecţie,
2400 de titluri de protecţie acordate/eliberate şi
6035 de informaţii privind modificările intervenite în statutul juridic al cererilor sau titlurilor
de protecţie a OPI (reînnoiri, modificări, cesiuni,
licenţe, decăderi, revalidări, anulări etc.).

In the 12 editions of BOPI have been published in total 10,454 official information materials
on IPOs, including 2,019 applications for protection,
2,400 granted/issued titles of protection and 6,035
information materials on amendments made in the
legal status of IPO protection applications or titles
(renewals, amendments, assignments, licenses,
forfeitures, revalidations, cancellations, etc.).

În tabelul 3.1 este prezentată dinamica publicării informaţiilor oficiale în BOPI în
ultimii 6 ani. Aceste date atestă o descreştere
uşoară a numărului de cereri de protecţie
publicate în BOPI în anul de referinţă în raport
cu anii precedenţi. Totodată, menționăm o
creștere a numărului de titluri de protecție și
de informații privind statutul juridic al cererilor depuse și titlurilor de protecție a OPI
acordate, publicate pe parcursul anului 2014
față de anii anteriori.

The dynamics of publishing official information in BOPI in the last six years is presented
in Table 3.1. These data attest a slight decrease in
the number of applications and titles of protection
published in BOPI in the reference year as compared to the previous years. At the same time, it
should be mentioned an increase in the number of
titles of protection and information materials on
the legal status of filed applications and granted
titles of protection of IPOs, published during 2014
as compared to the previous years.

Tab. 3.1. Dinamica publicării informaţiei în BOPI
(2009-2014)

Tab. 3.1. The dynamics of publication of information in
BOPI (2009-2014)

Tipul informaţiei
oficiale
Cereri de protecţie
Titluri de protecţie
Informaţii privind statutul
juridic al cererilor/titlurilor
de protecţie
Total informaţii oficiale

Type of official
information

Anul/Year
2009
2113
2455

2010
1975
2248

2011
2039
2170

2012
3057
2965

2013
2032
2215

2014
2019
2400

3707

4159

4171

3705

5376

6035

8275

8382

8380

9727

9623

10454

Applications for protection
Titles of protection
Information on the legal status
of applications/titles
of protection
Total official information
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Prin intermediul BOPI, utilizatorii au
avut acces la 29 de indexuri semestriale sistematizate ale titlurilor de protecţie acordate în
Republica Moldova şi la Indexul anual al actelor
normative şi al materialelor de informare publicate în BOPI pe parcursul anului 2014.

Through BOPI, users had access to 29
systematized half-yearly indexes of the titles of
protection granted in the Republic of Moldova
and the annual Index of the normative acts and
information materials published in BOPI during
2014.

În anul de raportare, au fost editate 4
numere ale Revistei de proprietate intelectuală
„Intellectus” (ISSN 1810-7079 – pe suport de
hârtie). Publicaţia a fost acreditată în anul 2009
și reacreditată în 2014 de către Consiliul Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM
(CSŞDT) în categoria „B”, la profilurile drept,
tehnică, biologie, chimie, economie. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) este
coeditorul revistei, specialiştii acestuia susţinând
pe paginile sale o rubrică de profil.

In the reporting year, four issues of the
Journal of Intellectual Property “Intellectus” (ISSN
1810-7079 – on paper carrier) have been published.
The edition was accredited in 2009 and reaccredited in 2014 by the National Council for Science and
Technological Development of the ASM (NCSTD)
in the category “B”, on the profiles law, mechanical
engineering, biology, chemistry, and economics. The
National Council for Accreditation and Attestation
(CNAA) is co-publisher of the journal, its specialists
supporting a profile column in its pages.

În cele 4 numere ale revistei s-au publicat 76 de articole ştiinţifice, cu un volum total de
486 pag., în limbile română, rusă sau engleză, cu
rezumate în aceste 3 limbi.

In the four issues of the journal were
published 76 scientific articles, with a total
volume of 486 pages, in Romanian, English and
Russian, with abstracts in these 3 languages.

Din totalul materialelor publicate, 22
(28%) de articole sunt semnate de autori din
cadrul AGEPI, 54 (72%) – de autori din exterior,
inclusiv 4 articole ale autorilor din străinătate.

Of all published materials, 22 (28%) are
signed by authors from AGEPI, 54 (72%) – by
authors from outside, including 4 articles of
authors from abroad.

Dintre instituţiile din ţară, mai semnificativ au fost reprezentate: AŞM (16 articole,
inclusiv Institutul de Dezvoltare a Societății
Informaționale – 4, Institutul de Inginerie
Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu” – 3,
ITA „Mecagro” – 3), USM (10 articole), UTM (6),
CNAA (5), Agenția pentru Inovare și Transfer
Tehnologic (5), ASEM (3), UASM (3), Universitatea de Stat din Comrat (2), IMI-INOVA (2) etc.

Of the institutions in the country, more
significantly were represented: ASM (16 articles,
including the Information Society Development
Institute – 4, Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies “D. Ghitu” – 3, IAM
”Mecagro” − 3), SUM (10 articles), TUM (6),
NCAA (5), Agency for Innovation and Technology Transfer (5), AESM (3), SAUM (3), Comrat
State University (2), IMI-INOVA (2), etc.

Printre instituţiile și organizațiile
internaționale reprezentate se numără: Centrul
Informaţional în domeniul Brevetelor, Oficiul de
PI din China; Organizația Republicană de Stat
„Institutul Național de Proprietate Intelectuală” din cadrul Comitetului pentru Drepturile de
Proprietate Intelectuală al Ministerului Justiției
din Republica Kazahstan; Centrul Naţional de
Proprietate Intelectuală din Republica Belarus; Universitatea „A. I. Cuza”, Iaşi, Platforma
Interdisciplinară ARHEOINVEST – Laboratorul
de Investigare Ştiinţifică şi Conservare a Patrimoniului Cultural și Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi”, Iaşi, România.

Among the international institutions
and organizations represented are: Information Patent Centre, IP Office in China; Republican State Organization “National Institute
of Intellectual Property” of the Committee
on Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan;
National Center for Intellectual Property of
the Republic of Belarus; University
“A.I. Cuza”, Iasi; Interdisciplinary Platform
ARHEOINVEST − Laboratory of Scientific Investigation and Conservation of Cultural Heritage; and Technical University “Gh. Asachi”,
Iasi, Romania.

În 2014, autorii din cadrul AGEPI au
publicat cele mai multe articole la rubricile:
Editorial, Proprietate industrială, Drept de autor
şi drepturi conexe, Apărarea drepturilor de PI,
Aspecte ale integrării europene în domeniul PI.
Cei străini au publicat mai frecvent la rubricile:

In 2014, authors from AGEPI published the
majority of articles under the headings: Editorial,
Industrial Property, Copyright and Related Rights,
Protection of IP Rights, and Aspects of European
Integration in the Field of IP. Foreign authors
published more frequently under the headings:
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Tehnologii inovative, Comunicări ştiinţifice, Inovare şi transfer tehnologic, La Consiliul Naţional
pentru Acreditare şi Atestare, Proprietatea
intelectuală şi factorul uman, Practica internaţională, Din istoria invențiilor: de la idee – la
implementare.

Innovative Technologies, Scientific Communications,
Innovation and Technology Transfer, At the National
Council for Accreditation and Attestation, Intellectual Property and Human Factor, International
Practice, From the History of Inventions: From Idea –
To Implementation.

Revista „Intellectus” este plasată pe
pagina web a AGEPI şi, în anul de bilanţ, a înregistrat 10430 de accesări (în 2013 acest număr
constituind 9103).

Journal “Intellectus” is placed on the
AGEPI website and in the year under review,
recorded 10,430 hits (in 2013 this number was
9,103).

O altă publicaţie, menită să contribuie
la diseminarea informaţiei din domeniul PI,
este digestul „AGEPI-Info”, supliment al revistei
„Intellectus”. Pe paginile sale au fost abordate
aspectele multilaterale ale dobândirii, protecţiei
şi realizării drepturilor de PI, au fost publicate
succinte informaţii privind participarea specialiştilor AGEPI la acţiunile organizate de Organizația
Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI),
Uniunea pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante
(UPOV), Oficiul European de Brevete (OEB) etc.,
evenimentele derulate din iniţiativa sau cu participarea AGEPI, la fel au fost reproduse şi cele
mai relevante informaţii din presa naţională cu
referire la domeniul PI.

Another publication, designed to contribute to the dissemination of IP information,
is the digest “AGEPI-INFO”, a supplement of the
journal “Intellectus”. In its pages were addressed
multilateral aspects of acquisition, protection
and enforcement of IP rights, was published brief
information on the participation of AGEPI specialists in actions organized by the World Intellectual
Property Organization (WIPO), International
Union on the Protection of New Varieties of
Plants (UPOV), European Patent Office (EPO),
etc., events conducted on the initiative or with
the participation of AGEPI, being also reproduced
the most relevant information in the national
press with reference to the IP field.

În cele 4 numere ale digestului “AGEPIInfo”, editate în 2014, au fost prezentate 145 de
materiale cu un volum total de 262 pag. Publicaţia
a fost distribuită în cadrul principalelor acţiuni
de promovare organizate de AGEPI: seminare,
conferinţe, expoziţii, cursuri, traininguri pentru
reprezentanţii instituţiilor şi întreprinderilor etc.,
fiind disponibilă şi online cu 4789 de accesări
înregistrate (în raport cu 4783 – în 2013).

In the four issues of the digest “AGEPIINFO”, edited in 2014, there were presented 145
materials with a total volume of 262 pages. The
edition was distributed in the framework of the
main promotional actions organized by AGEPI:
seminars, conferences, exhibitions, courses, trainings for representatives of institutions and enterprises, etc., being also available online, with 4,789
recorded hits (compared with 4,783 in 2013).

În anul de raportare, la rubrica „Bursa
invenţiilor” a digestului “AGEPI-Info” au fost
inserate informaţii referitoare la 95 de invenţii,
semnate de către 250 de autori (în 2013 acest
raport a constituit 85:240). În total, în perioada 2004-2014 au fost promovate 1312 invenţii
susceptibile de implementare și valorificare
în agricultură, industria alimentară, vinicolă,
constructoare de maşini şi aparate, tehnici
industriale, transporturi, construcţii, tehnologii
informaţionale, nanotehnologii şi biotehnologie,
medicină şi farmacologie, surse alternative de
energie şi protecţia mediului.

In the reporting year, under the heading “Stock of Inventions” of the digest “AGEPIINFO” were inserted information relating to 95
inventions, signed by 250 authors (in 2013 this
ratio was 85:240). In total, during the period
2004-2014 were promoted 1,312 inventions
suitable for implementation and exploitation
in agriculture, food, wine-making, machine and
equipment building industry, industrial machinery, transports, constructions, information technologies, nanotechnologies and biotechnology,
medicine and pharmacology, alternative energy
sources and environmental protection.

Pe lângă publicaţiile periodice, pe
parcursul anului de referință au fost elaborate
şi editate circa 64 de lucrări tematice, care au
completat fondul de literatură din domeniul PI
al Bibliotecii AGEPI. Printre acestea se regăsesc
acte normative, lucrări metodice, de popularizare şi promovare a domeniului de PI, culegeri de
materiale, broşuri, prospecte, inclusiv:

In addition to periodicals, during the
reference year were developed and published
about 64 thematic works that have completed
the collection of IP literature of the AGEPI
Library. Among them are found normative acts,
methodical, IP field popularization and promotion works, collections of materials, brochures,
prospectuses, including:
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•
•

•
•
•

Raportul anual AGEPI-2013, în două limbi (română şi engleză);
Raportul Naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2013, în limbile română şi
engleză, editat cu suportul Misiunii Uniunii
Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM);
Monografia „Dimensiunea economică a
proprietății intelectuale”, Iu. Badâr;
Broşura „Laureați ai Medaliei de Aur a
Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală”;
Indexul alfabetic „Titularii brevetelor de invenţie și brevetelor de invenție de scurtă durată acordate în RM”, 2009-2013, s.a.

•• Annual Report AGEPI-2013, in two languages
(Romanian and English);
•• National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic
of Moldova, 2013, in Romanian and English,
published with the support of the European
Union Border Assistance Mission to Moldova
and Ukraine (EUBAM);
•• Monograph “The Economic Dimension of Intellectual Property”, Iu. Badar;
•• Brochure ”Winners of the Gold Medal
of the World Intellectual Property
Organization”;
•• Alphabetical Index “Owners of Patents
and Short-Term Patents granted in RM”,
2009-2013, etc.

În anul 2014, au fost actualizate și reeditate o serie de publicaţii din Colecţia Biblioteca de proprietate intelectuală, cu referire la
protecția obiectelor de proprietate intelectuală
(invenții, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice, denumiri de origine și
specialități tradiționale garantate, soiuri de plante, drept de autor şi drepturi conexe), în limbile
română și rusă.

In 2014 were updated and reprinted a
number of publications in the Collection Library
of Intellectual Property, with reference to the
protection of intellectual property objects
(inventions, trademarks, industrial designs, geographical indications, appellations of origin and
traditional specialties guaranteed, plant varieties, copyright and related rights), in Romanian
and Russian.

3.2. Proprietatea intelectuală şi mass-media

3.2. Intellectual Property and Mass Media

În vederea sporirii gradului de informare
a populaţiei, de propagare a cunoştinţelor din
domeniul PI, în anul 2014, a continuat colaborarea cu mass-media din republică, au fost utilizate
noi instrumente de diseminare a informaţiei tematice, precum reţeaua Internet, în special web
site-urile www.unimedia.md, www.stireazilei.
md, www.privesc.eu.md, s-au utilizat pe larg
diverse reţele de socializare. Prin intermediul
paginii https://www.facebook.com/AGEPI este
diseminată informația privind cele mai importante noutăți în domeniul PI, inclusiv despre evenimente naționale și internaționale organizate de
AGEPI sau cu participarea reprezentanților săi,
bazele de date publice în domeniul PI etc.

In order to increase the level of information of the population and propagation of
knowledge in the IP field, in 2014, it was continued the collaboration with mass media in the
country, were used new tools for dissemination
of thematic information, as the Internet network,
especially the websites www.unimedia.md,
www.stireazilei.md, www.privesc.eu.md, were
widely used various social networks. Through the
web page https://www.facebook.com/AGEPI is
disseminated information on the most important
news in the field of IP, including about national
and international events organized by AGEPI
or with the participation of its representatives,
public databases in the field of IP, etc.

Ca urmare a acestei colaborări, în
perioada de bilanț, în mass-media au fost
publicate diverse studii, articole, interviuri,
analize, comentarii, infografice, au fost difuzate comunicate de presă, organizate conferinţe de presă, emisiuni radio şi TV, axate pe
probleme din domeniul proprietăţii intelectuale, dar şi pe activităţile desfăşurate de AGEPI
în vederea consolidării şi dezvoltării sistemului
naţional de PI.

As a result of this collaboration, in
the year under review , in mass media were
published various studies, articles, interviews,
analyses, comments, infographics, were disseminated press conferences, were organized
press releases and radio and television broadcasts, focused on issues in the field of intellectual property, and also on activities carried out
by AGEPI with a view to strengthen and develop
the national IP system.

Pe parcursul anului 2014, AGEPI a elaborat şi difuzat pe site-ul www.agepi.gov.md
135 de informații, inclusiv comunicate de presă
(în 2013 – 148). Jurnaliști de la diferite instituții

During 2014, AGEPI has developed and
spread on the website www.agepi.gov.md 135
information materials, including press releases (in
2013 -148). Journalists from various mass media
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Conferinţa de presă dedicată înregistrării
online a mărcilor şi a altor obiecte de proprietate
intelectuală
Press conference dedicated to online
registration of trademarks and other
intellectual property objects

Conferinţa de presă în cadrul căreia a fost prezentat
Raportul Naţional privind respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală în RM, pentru anul 2013
Press conference in which was presented the National
Report on the Enforcement of Intellectual Property
Rights in the Republic of Moldova, for 2013

Conferinţa de presă consacrată totalurilor Campaniei de sensibilizare a elevilor cu privire
la fenomenele contrafacerii şi pirateriei
Press conference dedicated to the totals of the Pupil Awareness Campaign
on Counterfeiting and Piracy Phenomena

mass-media (www.unimedia.md,
www.agora.md, www.curentul.md,
www.itmoldova.md, www.interlic.md, www.timpul.md, Ziarul Național, Moldavschie vedomosti,
Комсомольская правда в Молдове, Moldpres,
Moldova 1, Publica TV, Prime, TV7, Jurnal TV,
Euro TV etc.) au elaborat/publicat/difuzat circa
110 materiale (articole, comunicări, știri etc.) în
materie de PI (în anul 2013 – 131 de materiale). Au
fost realizate 29 de interviuri/emisiuni (în 2013 –
16) ce au avut în vizor activitatea AGEPI (Radio
Moldova, Vocea Basarabiei etc.). De asemenea,
în perioada de raportare, s-a observat un interes
sporit pentru subiectele ce țin de protecția obiectelor de proprietate intelectuală la general – 80
de articole, știri, reportaje apărute în 2014 (2013 –
30), cele mai mediatizate fiind înregistrarea și
protecția mărcilor, pirateria și contrafacerea,
dreptul de autor și plagiatul, invențiile, inovațiile
și brevetarea acestora, denumirile de origine etc.

institutions (www.unimedia.md, www.agora.md,
www.curentul.md, www.itmoldova.md, www.
interlic.md, www.timpul.md, Ziarul National,
Moldavschie Vedomosti, Комсомольская правда
в Молдове, Moldpres, Moldova 1, Publica TV,
Prime, TV7, Jurnal TV, Euro TV, etc.), developed/
published/broadcasted about 110 materials (articles, communications, news, etc.), on IP matter
(in 2013 - 131 materials). There were conducted
29 interviews/broadcasts (in 2013 - 16) that had in
sight the AGEPI activity (Radio Moldova, Vocea
Besarabiei, etc.). Also, during the reporting
period, there was observed an increased interest
in issues related to the protection of intellectual
property objects in general – 80 articles, news,
reportages appeared in 2014 (2013 - 30), the most
publicized being the registration and protection
of trademarks, piracy and counterfeiting, copyright and plagiarism, inventions, innovations and
their patenting, appellations of origin, etc.
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Reprezentanţii presei scrise și audiovizuale au fost invitaţi la 6 conferințe de presă
și circa 21 de evenimente organizate de sau cu
participarea AGEPI (în 2013 – 1 și, respectiv, 20),
unde le-au fost puse la dispoziţie diverse informaţii şi publicaţii din domeniul PI şi acordate
consultaţii.

Representatives of audiovisual and written press were invited to 6 press conferences
and about 21 events organized by or with the
participation of AGEPI (in 2013 − 1 and, respectively, 20), where they were provided various
information and publications in the field of IP
and given consultations.

Pagina web oficială a AGEPI a fost
actualizată permanent cu informaţii utile privind
protecţia OPI, gestionarea pe principii colective
a drepturilor patrimoniale de autor, modalităţile
de depunere online a documentelor la AGEPI,
dar și cu modificările la legislaţia națională din
domeniu pentru consultări publice, comunicări
privind activitatea Comisiei de Contestații a
AGEPI și a Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală etc.

The official web page of AGEPI has
been continuously updated with useful information on IPO protection, collective management of economic copyrights, modalities for
online filing of documents with the AGEPI, but
also with amendments to the national legislation in the field for public consultation, communications on the work of the AGEPI Board
of Appeals and the National Commission on
Intellectual Property, etc.

Numărul de accesări ale site-ului www.
agepi.gov.md este în continuă creștere. Astfel, în
perioada de referință au fost înregistrate 2841391
de accesări (faţă de 2125952– în anul 2013), cu
2169542 de vizitatori unici (în anul 2013 – 1515390).

The number of hits on the site www.
agepi.gov.md is continuously growing. Thus, in
the reference period were recorded 2,841,391
hits (compared to 2,125,952 − in 2013), with
2,169,542 unique visitors (in 2013− 1,515,390).

Pagina www.stoppirateria.md, gestionată de AGEPI, a înregistrat 521638 de accesări,
cu 28508 vizitatori unici. Pe site-ul menţionat au
fost publicate 122 de informaţii cu privire la cazurile de încălcare a DPI şi activităţile desfăşurate
de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul
asigurării respectării drepturilor de PI în vederea
combaterii acestor flageluri, inclusiv Raportul
Naţional privind respectarea drepturilor de PI în
Republica Moldova, 2013.

Page www.stoppirateria.md, managed by AGEPI, recorded 521,638 hits, with
28,508 unique visitors. On the said site were
published 122 information materials on IPR
violation cases and activities conducted by
public authorities with responsibilities for
the enforcement of IP rights with the view of
combating these scourges, including the National Report on the Enforcement of IP rights
in the Republic Moldova, 2013.

3.3. Prestarea serviciilor

3.3. Provision of Services

AGEPI oferă un vast portofoliu de
servicii ce ţin de obţinerea și realizarea DPI, care
include: cercetări documentare, consultaţii privind perfectarea cererilor de protecţie, utilizarea
bazelor de date în domeniu, întocmirea şi înregistrarea contractelor de licenţă, cesiune şi gaj.

AGEPI provides a wide portfolio of services
related to the acquisition and enforcement of IPRs,
which includes: documentary searches, consultations on compilation of applications for protection,
use of databases in the field, preparation and registration of license, assignment or pledge contracts.

În perioada de referinţă, la solicitarea
agenţilor economici, precum şi a autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, AGEPI a
recepţionat 1962 de cereri de cercetare documentară referitoare la OPI (în anul 2013 – 952), ceea
ce constituie o creștere cu 48,5 % față de 2013. În
urma cercetărilor realizate, în anul 2014 au fost
eliberate 1919 rapoarte de cercetare documentară referitoare la 2901 OPI (invenţii, mărci, desene/
modele industriale), (acest raport în anul 2013 a
constituit 926:1357) sau de 2,1 ori mai multe decât
în anul precedent. Cea mai mare parte a cercetărilor (95,0%) s-a referit la portofolii de OPI, deţinute
de instituţii/întreprinderi.

In the reference period, at the request of economic agents, as well as central
and local public administration authorities,
AGEPI received 1,962 requests for documentary search on IPOs (in 2013 – 952), which
represents an increase of 48.5% compared
to 2013. Following the searches carried
out, in 2014 were issued 1,919 documentary
search reports on 2,901 IPOs (inventions,
trademarks, industrial designs), (this ratio in
2013 was 926:1,357) or 2.1 times more than in
the previous year. Most of searches (95.0%)
referred to IPO portfolios, owned by institutions/enterprises.

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

44

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

Secvenţe de la seminare de instruire în domeniul PI pentru managerii şi reprezentanţii incubatoarelor de afaceri,
parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare din republică
Snapshots of the IP training seminars for managers and representatives of business incubators,
scientific-technological parks and innovation incubators of the republic

Acordare de consultaţii agenţilor economici
şi vizitatorilor expoziţiilor tematice de la CIE „MOLDEXPO”
Provision of consultations to economic agents and
visitors of the thematic exhibitions at the
IEC “Moldexpo”

În anul de bilanț au fost acordate, la
solicitare, 5290 de consultaţii (în 2013 – 5408),
inclusiv 1723 – persoanelor fizice, 1868 – persoanelor juridice. Numărul de întreprinderi
din diverse ramuri ale economiei naţionale,
consultate de specialiştii AGEPI la telefon sau
prin e-mail, a fost de 1637, ceea ce constituie o
diminuare cu 10,4% faţă de anul precedent (1826
de întreprinderi). Această scădere se datorează
faptului că întreprinderile se pot documenta
în domeniul PI pe pagina web a Agenției, care
oferă o informație comprehensivă cu privire la
sistemul național de protecție a OPI, inclusiv
acces gratuit la bazele de date în domeniu.

In the year under review, AGEPI specialists offered, on request, 5,290 consultations
(in 2013 – 5,408), of which 1,723 – to natural
persons, 1,868 – to legal entities. The number of
enterprises in various branches of the national
economy, consulted by the AGEPI specialists by
phone or e- mail, was 1,637, which is a decrease
by 10.4% compared with the previous year (1,826
enterprises). This decrease is due to the fact
that enterprises can document by themselves
in the IP field on the Agency website, which
provides comprehensive information on the
national IPO protection system, including free
access to databases in the field.

Promovarea drepturilor de PI în rândul
agenţilor economici din sectorul întreprinderilor
mici şi mijlocii a rămas în continuare una dintre
preocupările majore ale Agenției. Activitățile
desfășurate de AGEPI, în anul 2014, în acest
domeniu au fost în concordanță cu obiectivele
Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 685
din 13.09.2012 și ale Planului de acțiuni pentru
anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei
menționate. Astfel, atât pe pagina sa web, cât şi
în cadrul seminarelor, meselor rotunde şi expoziţiilor la care a participat pe parcursul anului 2014,

Promotion of IP rights among economic agents in the small and medium-sized
enterprises sector remained one of the major
concerns of the Agency. Activities carried out
by AGEPI, in 2014, in this area were consistent with the objectives of the SME Sector
Development Strategy for the years 2012-2020,
approved by Government Decision No. 685 of
13.09.2012 and the Action Plan for 2012-2014
on the implementation of said Strategy. Thus,
both on its website and in seminars, roundtables and exhibitions attended during 2014, the
Agency has provided economic agents in the
SME sector extensive information about the
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Agenţia a oferit agenților economici din sectorul
IMM informaţii vaste despre sistemul național de
proprietate intelectuală, inclusiv despre Serviciul
de prediagnoză a proprietăţii intelectuale prestat
de specialiștii AGEPI și de care pot beneficia gratuit. În anul de bilanț, au fost realizate 3 rapoarte
de prediagnoză: 2 rapoarte de prediagnoză a
proiectelor inovaționale ale unui rezident al Incubatorului de inovare „Inovatorul” și un raport
cu referire la protecția și valorificarea soiurilor de
plante create în cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Industrie Alimentară al AȘM.
Pentru a facilita organizarea managementului
portofoliilor de OPI la instituții/întreprinderi, a
fost actualizat și aprobat, prin ordinul Directorului general al AGEPI, Regulamentul Serviciului de
proprietate intelectuală și transfer tehnologic la
instituție/întreprindere, care a fost transmis cu
titlu de recomandare unui șir de instituții și întreprinderi și publicat pe pagina web a Agenției.

national intellectual property system, including
about the Intellectual Property Pre-Diagnosis
Service provided by the AGEPI specialists and
from which they can benefit free of charge.
In 2014 were drawn up three pre-diagnosis
reports: two innovative project pre-diagnosis
reports of a resident of the Innovation Incubator “Innovator”, and a report referring to the
protection and use of plant varieties developed at the Scientific and Practical Institute
of Horticulture and Food Industry of the ASM.
To facilitate the organization of IPO portfolio
management in institutions/enterprises, it was
updated and approved, by order of the Director General of AGEPI, the Regulation of the
Intellectual Property and Technology Transfer
Service in the institution/enterprise, which was
submitted as a recommendation to a number
of institutions and enterprises and published
on the website of the Agency.

3.4. Colecţia de literatură şi documente în domeniul proprietăţii intelectuale

3.4. Collection of Intellectual Property Literature and Documents

3.4.1. Dezvoltarea și consolidarea Colecției

3.4.1. Development and Consolidation of Collection

Pe parcursul anului 2014, sursele principale de completare curentă a colecţiei de literatură şi documente în domeniul PI a Bibliotecii
AGEPI au fost:
• schimbul bilateral cu oficiile de profil din alte
ţări;
• abonarea la ediţiile periodice;
• achiziţionarea literaturii din librării, de la
agenţii de distribuire a cărţii etc.;
• donaţiile din partea unor autori sau instituţii
ştiinţifice;
• publicaţiile AGEPI, atât pe suport de hârtie,
cât şi pe suport electronic (CD, DVD).

During 2014, the main sources of
completing the current collection of IP literature and documents of the AGEPI Library
were:
•• bilateral exchange with profile offices in
other countries;
•• subscription to periodicals;
•• acquisition of literature in bookshops, from
book distribution agencies, etc.;
•• donations from authors or scientific institutions;
•• AGEPI publications, both on paper and electronic carrier (CD, DVD).

Numărul total de documente noi intrate
în colecţie din contul tuturor categoriilor de
documente, în special din contul intrărilor pe
suport electronic, a crescut cu 137614 unităţi.

The total number of new documents entered into the collection on account of all categories
of documents, in particular on account of entries on
electronic carrier, increased by 137,614 units.

Astfel, la 1 ianuarie 2015 Colecţia Bibliotecii
AGEPI includea următoarele tipuri de literatură și
documente în domeniul proprietăţii intelectuale:
• cărţi şi broşuri – 6049 ex.;
• publicaţii periodice (reviste, ziare) –
21751 ex.;
• buletine oficiale – 23080 ex.;
• documente naţionale (cereri de brevet, brevete, MU, soiuri de plante ş.a.) – 9647 doc.;
• CD-ROM, DVD-ROM – 20715 ex., care includ
268828899 de documente electronice.

Thus, on 1 January 2015 the Collection of
the AGEPI Library included the following types
of IP literature and documents:
•• books and pamphlets − 6,049 copies
•• periodicals (magazines, newspapers) −
21, 751 copies
•• official bulletins − 23,080 copies
•• national documents (patent applications,
patents, UM, plant varieties, etc.) − 9,647 doc.
•• CD-ROM, DVD-ROM − 20,715 copies, including 2,688,288.99 electronic documents.

Colecţia de literatură de specialitate include 51902 exemplare de cărţi, reviste, buletine
oficiale şi ziare din diferite domenii – proprietate

The collection of specialized literature
includes 51,902 copies of books, journals, official
bulletins and newspapers in various areas – in-
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intelectuală, drept, economie, ştiinţă şi tehnică
etc. Acest compartiment al fondului documentar
s-a mărit în anul de bilanţ cu 2786 de unităţi de
evidenţă. Catalogul electronic, pus la dispoziţia
specialiştilor AGEPI pe portalul Intranet, a fost
completat cu 54 de titluri de carte (69 de exemplare) şi 581 de articole, publicate în reviste de
specialitate.

tellectual property, law, economics, science and
technology, etc. This section of the document
collection increased in the year under review
with 2,786 book-keeping units. The electronic
catalog, available to AGEPI specialists on the
Intranet portal, was completed with 54 book
titles (69 copies) and 581 articles, published in
specialized journals.

În perioada de referință, Colecţia Bibliotecii s-a completat sistematic, atât sub aspect
tipologic, cât şi din punctul de vedere al diversităţii tematice, dându-se prioritate domeniului PI.
În tabelul 3.2 sunt prezentate datele ce reflectă
procesul de completare a Colecţiei după categoria de documente, în dinamică pentru ultimii
6 ani.

In the reference period, the Library
Collection was completed systematically both
in typological aspect and in terms of thematic
diversity, priority being given to the IP field.
The data dynamically reflecting the process of
completion of the Collection by the category of
documents over the last six years are presented
in Table 3.2.

În anul 2014, a continuat arhivarea, inclusiv în format electronic, a dosarelor OPI, transmise în Fondul documentelor de arhivă al AGEPI
(compartimentele „Mărci”, „Invenţii”, „Desene
şi modele industriale”, „Soiuri de plante”),
numărul dosarelor înregistrate în BD „Arhiva
AGEPI” depăşind cifra de 7000. De asemenea,
în această perioadă au fost scanate 10448 de
dosare, dintre care 5298 de dosare noi predate
la arhivă şi 5135 de dosare completate urmare
procedurilor, ce constituie 304874 de file.

In 2014, it was continued the archiving, including in electronic format, of IPO files,
transmitted in the Archive Document Fund of
AGEPI (sections “Trademarks”, “Inventions”,
“Industrial Designs”, “Plant Varieties”), the
number of files registered in the DB “AGEPI
Archive” exceeding the figure of 7,000. Also, in
this period were scanned 10,448 files, of which
5,298 new files delivered to archive and 5,135
files completed following the procedures, constituting the 304,874 files.

În scopul organizării procesului de transmitere a dosarelor în Colecţia documentelor de
arhivă în domeniul PI şi asigurării activităţilor
de completare, evidenţă, păstrare şi utilizare
a Fondului documentelor de arhivă AGEPI, în

In order to organize the transmission of
files in the Collection of archive IP documents
and to ensure the activities of completion,
stocktaking, storage and use of the Archive
Document Fund of AGEPI, in accordance with

Tab. 3.2. Intrări în colecţia Bibliotecii AGEPI*

Tab. 3.2. Entries in the Collection of AGEPI Library*

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Category
of documents

948

944

803

686

858

657

CD-ROM, DVD-ROM

2019381

519200

159797

135624

175216

134836

Buletine oficiale (ex.)

143

50

43

40

39

35

Cărţi (ex.)

211

77

146

175

97

69

Official bulletins
(copies)
Books (copies)

Periodice (ex.)

1179

1480

1108

900

853

759

Periodicals (copies)

1022

AGEPI publications

Categoria
documentelor
CD-ROM, DVD-ROM
Documente pe
suport electronic
(BD)

Publicaţii AGEPI

193

Alte documente
(brevete naţionale,
420
cereri de brevet)
Total intrări (ex.),
inclusiv documentele
2022475
cuprinse în acestea

74

224

167

1515

297

223

181

243

236

162344

137773

178821

137614

522122

* Datele prezentate în acest tabel au fost
actualizate ca urmare a inventarierii în anul 2014 a
fondului Bibliotecii AGEPI.

Documents on
electronic carrier (DB)

Other documents
(national patents,
patent applications)
Total acquisitions
(copies), including
documents contained
therein

* The data presented in this table were
updated following the 2014 inventory of the AGEPI
Library fund.
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conformitate cu legislaţia în vigoare privind
Fondul Arhivistic de Stat al Republicii Moldova,
dar și pentru implementarea recomandărilor
formulate în cadrul controlului de audit privind
respectarea cerințelor ISO 9001:2008, în anul
2014, au fost modificate şi coordonate cu Arhiva
Naţională a Moldovei, Nomenclatorul Arhivistic
al AGEPI pentru anii 2014-2017 și Regulamentul
Fondului documentelor de arhivă AGEPI, aprobate ulterior prin ordinele Directorului general
al AGEPI.

the applicable legislation on the State Archive
Fund of the Republic of Moldova, and also to
implement the recommendations formulated
in the audit control on compliance with the ISO
9001/2008 requirements, in 2014 were modified
and coordinated with the National Archives of
Moldova, the Archive Nomenclature of AGEPI
for the years 2014-2017 and the Regulations of
the Archive Document Fund of AGEPI, subsequently approved by orders of the AGEPI Director General.

3.4.2. Servicii informaţional-bibliotecare şi asistenţă metodologică

3.4.2. Library-Information Services and Methodological Assistance

Pe parcursul anului 2014, la Biblioteca
AGEPI au fost înregistraţi 937 de cititori (față de
1045 de persoane în anul 2013), împrumutul de documente constituind 7860 de exemplare, de 1,4 ori
mai multe documente solicitate decât în anul 2013
(5726 de documente). În același timp, beneficiarilor
li s-au acordat 254 de consultaţii în vederea utilizării
bazelor de date electronice, căutărilor în masivul de
documente, aplicării prevederilor Clasificării Internaţionale de Brevete (CIB) etc., indicii principali pentru
ultimii 6 ani fiind prezentaţi în tabelul 3.3.

During 2014, at the AGEPI Library were
registered 937 new readers (compared to 1,045
persons in 2013), borrowing of documents being
7,860 copies, 1.4 times more requested documents than in 2013 (5,726 documents). At the
same time, beneficiaries were given 254 consultations on the use of electronic databases;
searches in the document massif, application of
provisions of the International Patent Classification (IPC), etc., the main indexes for the last six
years being presented in Table 3.3.

În perioada de bilanț, au fost organizate
80 de activități de promovare şi diseminare a informaţiei din domeniul PI, în special privind protecția
dreptului de autor de către biblioteci, prin intermediul expoziţiilor de carte, seminarelor specializate,
concursurilor etc., organizate atât în incinta AGEPI,
cât şi în exterior (în biblioteci, instituţii de învăţământ, întreprinderi). Aceste activități au fost organizate în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din
Republica Moldova (ABRM), bibliotecile universitare şi bibliotecile publice raionale din republică.

In the period under review, AGEPI
organized 80 IP information promotion and dissemination activities, particularly on copyright
protection by libraries, by means of book exhibitions, specialized seminars, competitions, etc.,
organized both inside and outside the AGEPI (in
libraries, educational institutions, enterprises).
These activities were organized in cooperation
with the Association of Librarians of the Republic of Moldova (ALRM), university libraries and
district public libraries in the republic.

Printre cele mai importante activități
de promovare a informațiilor din domeniul
PI desfășurate de bibliotecă în anul 2014 vom
menționa următoarele:
• Masa rotundă „Excepțiile și limitele în domeniul
dreptului de autor pentru biblioteci: probleme
actuale”, organizată în comun cu Biblioteca
Științifică Medicală a USMF „N. Testemițanu”
pentru bibliotecarii din bibliotecile universitare;

Among the most important activities on
promotion of information in the IP field carried
out by the library in 2014 we should mention the
following:
•• Roundtable “Exceptions and Limitations in
the Field of Copyright for Libraries: Current
Issues”, organized in common with the Scientific Medical Library of SUMF “N. Testemitanu” for librarians from university libraries;

Tab. 3.3. Servicii informaţional-bibliotecare

Tab. 3.3. Library-information services

Indici

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Indexes

Cititori

1069

1039

935

1185

1045

937

Readers

Vizite

2626

254

1150

1362

1166

1003

Visits

Materiale împrumutate

16590

4042

3988

4796

5726

7860

Borrowed materials

Consultaţii

397

281

350

395

235

254

Activităţi de promovare

59

89

91

84

65

80

Consultations
Promotion activities
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Prima Doamnă a Republicii Moldova, Margareta Timofti
la standul AGEPI în cadrul Salonului Internaţional de
Carte, ediţia a XXIII-a
First Lady of the Republic of Moldova, Margareta
Timofti by the AGEPI stand in the International Book
Fair, twenty-third edition

•

•

Participare cu comunicare la Ediţia a VI-a a
„Symposia Investigatio Bibliotheca”, organizat de Universitatea Liberă Internaţională
din Moldova;
Participare cu stand informațional la Ediţia
a XXIII-a a Salonului Internaţional de Carte, consacrată Anului Dumitru Matcovschi,
organizat la Chișinău de Ministerul Culturii,
Societatea Bibliofililor „Paul Mihail” şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, în
colaborare cu Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din
Iaşi, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechea”
din Galaţi. În cadrul evenimentului au fost
lansate 2 titluri editoriale noi, publicate de
AGEPI: monografia „Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale”, autor –
Iu. Badâr, dr. în economie, conf. univ., șeful
Direcției Economie și Finanțe AGEPI, și indexul alfabetic „Titularii brevetelor de invenţie
și brevetelor de invenție de scurtă durată
acordate în RM”, 2009-2013.

Secvenţă din cadrul lansării monografiei
„Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale”,
elaborate de dr. în economie, conf. univ. Iu. Badâr
şi editate de AGEPI
Snapshot of the launch of the monograph
“The Economic Dimension of Intellectual Property”,
developed by Dr. of Economy, Assoc. Prof. Iu. Badar
and edited by AGEPI

•• Participation with communication in the
Sixth Edition of the “Symposia Investigatio
Bibliotheca”, organized by the Free International University of Moldova;
•• Participation with information stand in the
Twenty-third Edition of the International
Book Fair, dedicated to the Year of Dumitru
Matcovschi, organized in Chisinau by the
Ministry of Culture, the Bibliophiles’ Society “Paul Mihal” and the National Library
of Moldova, in cooperation with the National Library of Romania, County Library
“Gh. Asachi” of Iasi, County Library “V.A.
Urechea” of Galati. During the event were
launched two new editorial titles, published
by AGEPI: monograph “The Economic Dimension of Intellectual Property”, author −
Iu. Badar, Dr. of Economy, Assoc. Prof., Head
of the Economics and Finance Directorate of
AGEPI, and the alphabetical index “Owners
of Patents and Short-term Patents granted
in RM”, 2009-2013.

Urmare semnării, la 20 februarie 2014, a
unui Memorandum de înţelegere, AGEPI şi AO
IREX Moldova și-au propus să contribuie prin
eforturi comune la diversificarea şi modernizarea serviciilor bibliotecilor publice, precum şi
la facilitarea accesului solicitanţilor şi societăţii
civile la instrumentele de informare în domeniul
proprietăţii intelectuale, în special în cadrul programului NOVATECA, susţinut de Fundaţia Bill şi
Melinda Gates.

Following the signing, on 20 February 2014, of a Memorandum of Understanding, AGEPI and AO IREX Moldova proposed to
contribute through joint efforts to the diversification and modernization of services of public
libraries and to the facilitation of applicants and
civil society access to the information tools in
the field of intellectual property, especially in
the NOVATECA program, supported by the Bill &
Melinda Gates Foundation.

În acest scop, AGEPI a iniţiat Proiectul
de creare şi dezvoltare a Centrelor regionale/
punctelor de informare în domeniul proprietăţii
intelectuale, acţiune prevăzută şi de Planul de
acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implemen-

For this purpose, AGEPI initiated the
Project on creation and development of regional Information Centers/Points in the field
of intellectual property, action also provided
for in the Action Plan for 2012-2014 on the
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Derularea Campaniei de informare şi instruire
a bibliotecarilor din republică în domeniul PI
Carrying out the Campaign on information and training
of librarians from the republic in the field of IP

Şedinţa de totalizare a rezultatelor Campaniei de informare şi instruire a bibliotecarilor
din republică în domeniul PI
Meeting summarizing the results of the Campaign on information and training of librarians
from the republic in the field of IP

tarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020. În vederea
promovării Proiectului în cauză AGEPI a participat la 27 martie cu un stand informaţional la
Conferinţa de lansare a Programului Naţional
NOVATECA pentru următorii 5 ani, în cadrul
căreia bibliotecarilor au fost distribuite diverse
materiale informative în domeniul PI.

implementation of the National Intellectual
Property Strategy until 2020. With the view of
promoting the Project in questions AGEPI participated on 27 March 2014 with an information
stand at the Conference to launch the National
NOVATECA Program for the next 5 years, in
which librarians were distributed various IP
information materials.

O primă etapă de realizare a acestui
Proiect a fost lansarea, în luna aprilie 2014, a
Campaniei de informare şi instruire a bibliotecarilor din republică în domeniul proprietăţii
intelectuale, partenerii AGEPI fiind Ministerul
Culturii, AO IREX Moldova/NOVATECA şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova.

A first step of realization of this Project
was the launch, in the month of April 2014, of the
Campaign on Information and Training of Librarians from the republic in the field of intellectual
property, AGEPI partners being Ministry of Culture, AO IREX Moldova/NOVATECA and Librarians’
Association of the Republic of Moldova.

Organizatorii Campaniei au stabilit
următoarele obiective principale:

Campaign organizers have established
the following objectives:

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

50

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

•
•
•
•
•

sporirea rolului bibliotecilor ca punct de acces la informaţii în domeniul PI;
școlarizarea bibliotecarilor în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv cu privire la sursele de informare;
dotarea bibliotecilor cu materiale informative privind sistemul naţional de protecţie şi
respectare a drepturilor de PI;
asigurarea accesului online la sursele de informare digitale în domeniul PI;
dezvoltarea unor servicii de consultanţă şi
promovare a informaţiilor în domeniul PI.

•• increase of the role of libraries as a point of
access to IP information;
•• training of librarians in the field of intellectual property, including on information
sources;
•• endowment of libraries with information
materials on the national system of protection and enforcement of IP rights;
•• providing online access to digital information sources in the field of IP;
•• development of IP information consultancy
and promotion services.

Pentru realizarea obiectivelor trasate, la
bibliotecile publice şi Centrele regionale de formare din republică (Leova, Călăraşi, Orhei, Soroca,
Ungheni, Căuşeni, Hînceşti, Bălţi, Cahul, Nisporeni,
Sîngerei, Florești, Telenești, Drochia, Şoldăneşti,
Comrat) au fost organizate 16 seminare de informare şi instruire în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, dreptului de autor şi drepturilor
conexe, fiind şcolarizaţi peste 600 de bibliotecari.
Fiecare bibliotecar implicat în campanie a primit
materiale promoţionale în domeniul PI, în total
fiind distribuite 8632 ex. La final, participanţilor la
seminare li s-au acordat Certificate de instruire.

To achieve the outlined objectives, at
public libraries and regional training Centers in
the country (Leova, Calarasi, Orhei, Soroca, Ungheni, Causeni, Hinceşti, Balti, Cahul, Nisporeni,
Singerei, Floresti, Telenesti, Drochia, Soldanesti,
Comrat) were organized 16 information seminars in the field of protection of industrial property, copyright and related rights, being trained
over 600 librarians. Each librarian involved in the
campaign received promotional materials in the
field of IP, in total being distributed 8,632 cop.
Finally, participants in the seminars were given
Certificates of training.

Menţionăm, în acest context, că în perioada derulării campaniei, AGEPI a încheiat Acorduri de colaborare cu 14 biblioteci participante
la proiect. Principalele prevederi ale acordurilor
semnate constau în sporirea rolului bibliotecilor
ca puncte de acces la informaţia din domeniul
proprietăţii intelectuale; crearea centrelor/punctelor de informare şi asigurarea accesului online
al bibliotecilor la sursele de informare digitale în
domeniul PI etc.

We should note, in this context, that
during the campaign, AGEPI has concluded cooperation Agreements with 14 libraries participating in the Project. The main provisions of the
signed Agreements are to increase the role of
libraries as points of access to information in the
field of intellectual property; to create information centers/points and provide libraries online
access to digital information sources in the field
of IP, etc.

3.5. Activitatea expoziţională, organizarea de
concursuri şi manifestări

3.5. Exhibition Activity, Organization of Competitions and Events

3.5.1. Activitatea expoziţională

3.5.1. Exhibition Activity

Un segment important al activității
AGEPI îl reprezintă promovarea sistemului
naţional de PI în rândul agenţilor economici prin
intermediul expoziţiilor naţionale şi internaţionale, organizate în țară și peste hotare.

An important segment of the AGEPI
activity is to promote the national IP system
among economic agents through national and
international exhibitions, organized in the country and abroad.

Astfel, în anul 2014, AGEPI a participat
activ cu standuri informaţionale la 25 de expoziţii tematice, dintre care 18 – naţionale și
internaționale, organizate în mun. Chișinău (14)
și în teritoriu (4), cele mai importante fiind: „Fabricat în Moldova”, „Moldagrotech”, „Food&
Drinks. Food Technology. Packaging. Depot”,
„Farmer”, „B2B” (Chişinău), „Agroteh”, „Procasa” (Bălţi). Specialiştii AGEPI au participat și la
acţiunile aferente acestor expoziţii (seminare,
mese rotunde) cu comunicări privind legislaţia

Thus, in 2014, AGEPI participated
actively with information stands in 25 thematic
exhibitions, of which 18 – national and international, organized in Chisinau (14) and in the
territory (4), the most important being: “Made
in Moldova”, “Moldagrotech”, “Food&Drinks.
Food Technology. Packaging. Depot”, “Farmer”,
“B2B” (Chisinau), “Agroteh”, “Procasa” (Balti).
AGEPI specialists also took part in actions afferent to these exhibitions (seminars, round
tables) with communications on the national IP
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Inaugurarea Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, ediţia a XIII-a, CIE „Moldexpo”
Inauguration of the National Exhibition “Made in Moldova”, thirteenth edition, IEC “Moldexpo”

La standul AGEPI în cadrul Expoziţiei naţionale
„Fabricat în Moldova”, ediţia a XIII-a
By the AGEPI stand in the National Exhibition
“Made in Moldova”, thirteenth edition

naţională în domeniul PI, brevetarea invenţiilor,
soiurilor de plante, procedurile de protecţie
a mărcilor şi desenelor/modelelor industriale,
avantajele protecţiei indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale
garantate pentru producătorii autohtoni ş.a. O
activitate amplă de diseminare a informaţiei şi
de consultanţă a fost desfășurată în cadrul altor
9 expoziţii naţionale: „Beauty”, „Moldconstruct.
Moldenergy”, „Tourism. Leasure. Hotels”, „Gustar” etc. (față de 3 expoziții în anul 2013).

legislation, patenting of inventions, plant varieties, procedures for protection of trademarks
and industrial designs, advantages of the protection of geographical indications, appellations
of origin and traditional specialties guaranteed
for domestic producers, etc. An ample information dissemination and consultancy activity was
carried out in the other nine national exhibitions: “Beauty”, “Moldconstruct. Moldenergy”,
“Tourism. Leasure. Hotels”, “Gustar”, etc. (compared to 3 exhibitions in 2013).

Și în perioada de raportare, AGEPI
s-a implicat dinamic în stimularea și dezvoltarea creativității și inventivității tinerilor
prin susținerea desfășurării unei expoziții a
lucrărilor inginereşti în domeniile: energetică,
electronică şi telecomunicaţii, construcţii de
maşini, construcţii civile, mecanică, transporturi, design industrial şi vestimentar etc., ale
studenţilor inovatori din cadrul Universităţii
Tehnice a Moldovei, cu genericul „Creaţia deschide universul”. Expoziţia a avut loc pe 8 mai,
în incinta Pavilionului Expoziţional din campusul „Rîşcani” al UTM şi a reunit reprezentanţi
ai agenţilor economici, cadre didactice, elevi
din clasele liceale absolvente şi studenţi. La
inaugurarea evenimentului au participat Primministrul RM, Prim-vicepreședintele AȘM,
Ministrul Educației, Ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vicedirectorul general
al AGEPI, Rectorul, profesori și studenți ai
UTM. Cele mai originale creații tehnice ale

During the reporting period, AGEPI
engaged dynamically in the stimulation and
development of creativity and inventiveness of
young people by supporting the deployment of
a unique exhibition of engineering works in the
fields of energy, electronics and telecommunications, machine building, civil constructions, mechanics, transports, industrial and fashion design,
etc., of the innovative students from the Technical University of Moldova , entitled “Creation
opens the Universe”. The Exhibition took place
on 8 May, inside the Exhibition Hall of the TUM
Campus “Riscani” and brought together representatives of the economic agents, professors,
pupils of graduate lyceum classes and students.
The inauguration of the event was attended by
the Prime Minister of RM, Prime Vice-President
of the ASM, Minister of Education, Minister of Agriculture and Food Industry, Deputy Director General of AGEPI, Rector, professors and students of
TUM. The most original technical creations of the
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Inaugurarea Expoziţiei lucrărilor de creaţie ale studenţilor UTM cu genericul „Creaţia deschide universul” cu
participarea conducerii de vârf a Republicii Moldova
Inauguration of the Exhibition of TUM students’ creative works entitled “Creation Opens the Universe” with
the participation of the leadership of the Republic of
Moldova

AGEPI a premiat cele mai creative şi inovative lucrări expuse în cadrul Expoziţiei lucrărilor de creaţie
ale studenţilor UTM cu genericul „Creaţia deschide universul”
AGEPI awarded the most creative and innovative works exhibited at the Exhibition
of TUM students’ creative works entitled “Creation Opens the Universe”

studenților prezentate la expoziţie au fost
apreciate cu diverse diplome şi premii, inclusiv
diploma și Cupa AGEPI.

students presented at the exhibition were appreciated with various diplomas and prizes, including
the diploma and Cup of AGEPI.

Pe parcursul anului 2014, AGEPI a
susținut participarea inventatorilor din țara
noastră la 6 expoziții și forumuri internaționale
de invenții, produse și tehnologii noi, printre
care cele din România, Elveția și Belgia, la care
s-a participat tradițional pe parcursul mai multor
ani, dar și la 2 foruri de invenții noi, din Polonia
și Croația, asigurând promovarea mai amplă a
realizărilor științifice și inovaționale în spațiul
european:
• Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva,
Elveţia;
• Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetare
şi Noi Tehnologii ”Brussels Innova”,
Belgia;
• Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării
şi Inventicii „ProInvent”, Cluj-Napoca,
România;
• Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării
„EuroInvent”, Iaşi, România;
• Salonul Internaţional de inventică „IWIS”,
Varșovia, Polonia;
• Salonul Internațional de Invenții
„INOVA-2014”, Osijek, Croația.

During 2014, AGEPI supported the
participation of inventors from our country in 6
international exhibitions and forums of inventions, new products and technologies, including
those in Romania, Switzerland and Belgium,
which were traditionally attended for the space
of several years, and also in 2 forums of new
inventions, in Poland and Croatia, ensuring the
wider promotion of scientific and innovation
achievements in the European space:
•• International Exhibition of Inventions in
Geneva, Switzerland;
•• International Exhibition of Inventions,
Research and New Technologies
“Brussels Innova”, Belgium;
•• International Exhibition of Research,
Innovation and Inventions “ProInvent”,
Cluj-Napoca, Romania;
•• European Exhibition of Creativity and Innovation “EuroInvent”, Iasi, Romania;
•• International Exhibition of Inventions “IWIS”,
Warsaw, Poland;
•• International Exhibition of Inventions
“INOVA-2014”, Osijek, Croatia.

La aceste saloane internaționale au
fost prezentate 202 lucrări din diverse domenii

At these international exhibitions were
presented 202 works in various fields of sci-
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Reprezentanţii Republicii Moldova la Saloanele Internaţionale din România, Polonia şi Croaţia
Representatives of the Republic of Moldova at the International Exhibitions in Romania, Poland and Croatia

ale științei și tehnicii, iar 140 din ele au primit
distincții la diferite categorii (premii speciale,
medalii de aur, argint și bronz), reprezentând
fondul de aur al creativității și inventivității Republicii Moldova.

ence and technology, and 140 of them received
awards to different categories (special prizes,
gold, silver and bronze medals), representing
the golden fund of creativity and inventiveness
of the Republic of Moldova.

La rândul sau, în cadrul expozițiilor
menționate, AGEPI a oferit 6 cupe și 18 medalii
pentru realizări inedite în diferite domenii și
merite deosebite în promovarea proprietății
intelectuale.

In turn, in the said exhibitions,
AGEPI offered six cups and 18 medals for
outstanding achievements in different fields
and exquisite merits in promoting intellectual
property.

3.5.2. Manifestări în domeniul PI

3.5.2. Events in the Field of IP

Printre cele mai importante evenimente
cu impact național în domeniul proprietății intelectuale organizate pe parcursul anului de bilanț se
numără Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale,
care fiind declarată din anul 2000 și devenită deja
tradițională în statele membre ale OMPI, inclusiv
în Republica Moldova, este marcată la 26 aprilie.
În 2014, evenimentul a constituit un prilej extraordinar de a susține și promova filmele, care sunt
„produse directe ale proprietății intelectuale”,
genericul proclamat de OMPI fiind: „Cinematografia – o pasiune globală”. În mesajul lansat cu
ocazia celebrării acestei sărbători, dl Francis Gurry,
Director General al OMPI, a subliniat că „la turnarea unui film participă numeroși oameni de creație,
realizând cu eforturile comune a mai multor

Among the most important events with
national impact in the field of intellectual property organized during the year under review
is the World Intellectual Property Day, which
being declared in 2000 and having already become traditional in the Member States of WIPO,
including the Republic of Moldova, is marked on
April 26. In 2014, the event was a great opportunity to support and promote movies that are
“direct products of intellectual property”, WIPO
proclaimed theme being: “Movies - A Global
Passion”. In the message released on the occasion of celebration of this holiday, Mr. Francis
Gurry, Director General of WIPO, emphasized
that “numerous players contribute to creating a
film, and to enabling us to watch it as a seamless
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deținători ai drepturilor de proprietate intelectuală
o operă de performanță. Proprietatea intelectuală
stă la baza întregii industrii a filmului”.

performance, woven from a multiplicity of intellectual property. Intellectual property underlies
the whole film industry”.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale în țara noastră a întrunit o serie de acţiuni
menite să demonstreze modul în care sistemul
de PI stimulează creația artistică, inovativă și să
pună în valoare potenţialul şi rolul acesteia în
dezvoltarea socială, economică și culturală, în
acest sens, fiind organizate seminare ştiinţificopractice, informaţional-metodice, tematice şi de
şcolarizare în domeniu.

World Intellectual Property Day in our
country brought a series of actions designed
to demonstrate how the IP system fosters
artistic, innovative creation and to highlight
its potential and role in the social, economic
and cultural development, being organized
scientific and practical, informational and
methodological, thematic and education seminars in the field.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății
Intelectuale AGEPI a organizat o ședință festivă,
la care au participat cercetători, inventatori,
reprezentanți ai asociațiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe,
uniunilor de creație, titulari de drepturi, consilieri și mandatari autorizați în domeniul PI,
specialiști ai AGEPI.

On the occasion of World Intellectual Property Day AGEPI organized a festive
meeting, which was attended by researchers,
inventors, representatives of the associations
for collective management of copyright and
related rights, creative unions, right holders,
counselors and patent attorneys in IP, AGEPI
specialists.

În consonanță cu tematica declarată, au
fost abordate situația actuală în domeniul cinematografiei autohtone și problemele cu care se
confruntă industria cinematografică din ţară, au
fost menționate filmele cu renume realizate de
producători, regizori și scenariști cunoscuți din
republică.

Consistent with the declared theme,
there were discussed the current situation in the
field of local cinematography and the problems
faced by the film industry in the country, were
mentioned the famous films shot by known
producers, directors and script-writers in the
country.

Tradițional, în cadrul ședinței festive, au
fost înmânate distincțiile OMPI: Trofeul OMPI
„Întreprindere Inovatoare”, care a revenit
Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură
și Tehnologii Alimentare, laureat al Expoziției
Internaționale Specializate „INFOINVENT-2011”,
și Diplomele OMPI – laureaților Medaliilor de
Aur ale OMPI, acordate în cadrul EIS „INFOINVENT-2013”. Astfel, Diploma OMPI „Cel mai
dotat inventator” i-a fost înmânată dlui Victor
Țapcov, Universitatea de Stat din Moldova; „Cea
mai bună inventatoare” – dnei Tatiana Chiriac,
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al
AȘM și „Cel mai tânăr inventator” – drei Anna

Traditionally, in the festive meeting,
there were presented the WIPO awards: WIPO
Trophy “Innovative Enterprise”, which returned to the Scientific and Practical Institute
of Horticulture and Food Technology, winner of
the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2011” and WIPO Diplomas – to winners
of the WIPO Gold Medal, awarded in the ISE
“INFOINVENT-2013”. Thus, WIPO Diploma “Most
Gifted Inventor” was presented to Mr. Victor
Tapcov, State University of Moldova; “Best
Woman Inventor” – to Mrs. Tatiana Chiriac,
Institute of Microbiology and Biotechnology of
the ASM and “Junior Inventor” – to Mrs. Anna

Secvenţe de la şedinţa festivă consacrată Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale
Snapshots of the festive meeting dedicated to the World Intellectual Property Day
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Moldovan, Institutul de Zoologie al AȘM. De asemenea, Aurelian Gulea, academician-coordonator al Secției de Științe Naturale și Exacte a AȘM,
membru al Juriului Internațional al Salonului
Internațional de Invenții de la Geneva, a înmânat
distincțiile obținute de inventatorii moldoveni
la ediția din luna aprilie 2014 a Salonului (medalii
de aur, argint și bronz).

Moldovan, Institute of Zoology of the ASM.
Also, Aurelian Gulea, academician-coordinator
of the Natural and Exact Sciences Division of the
ASM, member of the International Jury of the
International Exhibition of Inventions in Geneva,
presented the awards received by Moldovan
inventors in the April 2014 edition of the Exhibition (gold, silver and bronze medals).

Cu prilejul sărbătorii, a fost menționat și
cel mai activ mandatar autorizat în proprietatea
industrială al anului precedent, Trofeul AGEPI
„Cel mai activ mandatar autorizat al anului 2013”
fiind acordat dlui Andrei Popa, care a depus cele
mai multe cereri de înregistrare a obiectelor de
proprietate industrială.

On the occasion of the holiday, it was
mentioned the most active patent attorney in
industrial property of the previous year, AGEPI
Trophy “Most Active Patent Attorney of the
Year 2013” was awarded to Mr. Andrei Popa,
who submitted the majority of applications for
registration of industrial property objects.

Un alt eveniment important cu impact
național în domeniul proprietății intelectuale
a fost Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de
Autor, marcată anual pe 23 aprilie, la iniţiativa
UNESCO. În Republica Moldova, în această zi
este marcată și Ziua Bibliotecarului, instituită în
semn de apreciere a rolului pe care îl au bibliotecarii în societatea bazată pe cunoaștere. Astfel,
cu această ocazie, în colaborare cu Ministerul
Culturii și Biblioteca Națională, au fost organizate manifestări dedicate cărții, scriitorilor,
editorilor, librarilor, bibliotecarilor, dreptului
de autor. Reprezentanții AGEPI au participat
cu diseminare de informaţii la ședința festivă,
organizată cu acest prilej, de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. În cadrul şedinţei
bibliotecarilor le-au fost decernate Diplome de
Excelență din partea Guvernului, Ministerului
Culturii, Ministerului Educației și anunțate rezultatele Concursurilor naționale susținute de către
ABRM – „Cel mai bun bibliotecar al anului 2013”
și „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării – 2013”.

Another important event with national
impact on intellectual property was World
Book and Copyright Day, marked annually on
April 23, on the initiative of UNESCO. In the
Republic of Moldova, on this day is marked
the Librarian Day, established in recognition
of the role that librarians have in the knowledge-based society. Thus, on this occasion,
in collaboration with the Ministry of Culture
and National Library, were organized events
dedicated to the book, writers, publishers,
booksellers, librarians, and copyright. AGEPI
representatives participated with dissemination of information in the festive meeting,
organized on this occasion by the Association
of Librarians of the Republic of Moldova. In the
meeting the librarians were awarded Diplomas
of Excellence on behalf of the Government,
Ministry of Culture, Ministry of Education and
announced the results of the national Contests
held by LARM – “Best Librarian of 2013” and
“Most Successful Works in the Field of Librarianship and Information Science – 2013”.

Anual, în țara noastră este marcată Ziua
Inventatorului şi Raţionalizatorului, sărbătoare
instituită prin Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova nr. 193 din 19.06.1995. Astfel, pe 27
iunie, Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor
„Inovatorul” din Republica Moldova, în colaborare cu AGEPI, a organizat o şedinţă festivă, la
care au participat reprezentanţi ai instituţiilor de
cercetare ale AȘM şi ai instituţiilor de învăţământ
superior, inventatori şi raţionalizatori, mandatari
autorizaţi, personalităţi recunoscute din domeniul cercetare-inovare şi antreprenoriat, precum
şi specialişti ai AGEPI. În cadrul manifestării au
fost făcute totalurile activității inventatorilor şi
raţionalizatorilor, au fost formulate unele recomandări şi propuneri de soluționare a problemelor cu care se confruntă aceştia în procesul
de implementare a invenţiilor şi propunerilor de

Annually, in our country is marked the
Inventor’s and Rationalizer’s Day, a holiday
established by Presidential Decree no. 193 of
19.06.1995. Thus, on June 27, the Union of
Inventors and Rationalizers “Innovator” of
the Republic of Moldova, in cooperation with
AGEPI, organized a festive meeting, attended
by representatives of the research institutions
of the ASM and institutions of higher education,
inventors and rationalizers, patent attorneys,
renowned personalities in the field of research
and innovation and entrepreneurship, as well
as specialists of AGEPI. During the event was
summed up the activity of inventors and rationalizers, were formulated recommendations
and proposals for solving the problems faced in
implementing these inventions and rationalization proposals. The meeting culminated in the
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Festivitatea de premiere a laureaţilor ediţiei a XI-a a
Concursului „Marca comercială a anului”
Cremony on awarding the winners of the nineteenth
edition of the Contest “Trademark of the Year”

raţionalizare. Şedința a culminat cu decernarea
titlurilor onorifice ale Concursului republican „Cel
mai bun raţionalizator al anului” şi „Cel mai bun
tânăr raţionalizator al anului”, organizat de UIR
„Inovatorul” în colaborare cu AGEPI şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.

awarding of honorary titles of the Republican
Contest “Best Rationalizer of the Year” and
“Best Young Rationalizer of the Year”, organized by the UIR “Innovator” in cooperation with
AGEPI and National Confederation of Trade
Unions of Moldova.

Iniţiat în 2003 de către Camera de
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI)
şi AGEPI, cu scopul de a aprecia cele mai reuşite proiecte în domeniul creării şi promovării
mărcilor comerciale autohtone pe piaţa internă
şi cea externă, de a spori competitivitatea lor,
în anul de referință, Concursul naţional „Marca
comercială a anului” a ajuns la cea de-a XI-a
ediție. Ca și în anii precedenți, la concurs au
avut posibilitatea să participe întreprinderi şi
organizaţii cu diverse forme de proprietate,
persoane juridice înregistrate în Republica
Moldova, care produc bunuri materiale şi/sau
prestează servicii pe teritoriul ţării.

Initiated in 2003 by the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova
(CCI) and AGEPI, in order to assess the most
successful projects in the field of creation and
promotion of indigenous trademarks on domestic
and foreign market, to enhance their competitiveness, in the reference year, the National Contest
“Trademark of the Year” reached the eleventh
edition. As in the previous years, in the Contest
had the opportunity to participate enterprises and
organizations with diverse forms of ownership, legal entities registered in the Republic of Moldova,
which produce goods and/or provide services in
the country.

Pe parcursul anilor 2003-2013 în cadrul
concursului, au fost prezentate peste 980 de
mărci ale întreprinderilor din 16 regiuni ale țării și
din municipiile Chișinău și Bălți.

During the years 2003-2013, in the contest
were presented over 980 trademarks of enterprises from 16 regions of the country and from
Chisinau and Balti municipalities.

La ediția din acest an au fost depuse
150 de cereri de participare, cca 100 dintre
care au trecut preselecția concursului. Mărcile
prezentate au concurat la 9 categorii: Debutul
anului, Favoritul anului, Responsabilă social,
Export, Rebranding de succes, Aprecierea consumatorului, Brand Regional, Inter, Patrimoniul
Republicii.

In this year edition were submitted
150 applications for participation, about 100 of
which have passed the contest pre-selection. The
presented trademarks competed in 9 categories:
Debut of the Year, Favorite of the Year, Socially
Responsible, Export, Successful Rebranding, Consumer Appreciations, Regional Brand, Inter, and
Heritage of the Republic.

La festivitatea de premiere a laureaților
concursului, care a avut loc la Palatul Republicii,
au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, numeroși demnitari de stat, agenți
economici, reprezentanți ai corpului diplomatic
acreditat în țara noastră.

The contest winner awarding ceremony,
which was held at the Republican Palace, was
attended by representatives of the central
public authorities, numerous state officials, economic agents, representatives of the diplomatic
corps accredited in our country.

În cadrul ceremoniei, au fost acordate
51 de premii „Mercuriul de Aur”, 25 de medalii
de aur, 7 medalii de argint și 3 medalii de bronz
pentru cele mai cunoscute mărci comerciale.

During the ceremony, there were
awarded 51 prizes “Golden Mercury”, 25 gold
medals, seven silver medals and three bronze
medals for the most known trademarks. The
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Distincțiile au fost înmânate de către
Lilia Bolocan, Director general al AGEPI, și Gheorghe Cucu, președinte al CCI.

awards were presented by Lilia Bolocan, Director General of AGEPI, and Gheorghe Cucu,
President of CCI.

În contextul sărbătoririi Zilei Europei –
2014 în Republica Moldova, AGEPI a desfășurat o
serie de evenimente de informare a cetățenilor
privind avantajele integrării europene în domeniul proprietății intelectuale.

In the context of celebration of the
Europe Day − 2014 in the Republic of Moldova,
AGEPI conducted a series of events to inform
citizens about the benefits of European integration in the field of intellectual property.

Astfel, pe data de 7 mai, AGEPI a organizat, pentru studenții Facultății Business
și Administrarea Afacerilor, specializarea
„Managementul proprietății intelectuale”, din
cadrul Academiei de Studii Economice (ASEM),
o lecție tematică privind procesul de integrare
europeană a Republicii Moldova, prioritățile în
domeniul vizat, precum și avantajele obținute
de cetățeni ca urmare a integrării europene în
domeniul proprietății intelectuale. La 10 mai, alături de alte autorități publice și instituții din țară,
AGEPI a participat la evenimentele dedicate Zilei
Europei, desfășurate de către Delegația Uniunii
Europene la Chișinău în parteneriat cu Guvernul
Republicii Moldova și Primăria capitalei, și găzduite de „Orășelul european”, amenajat în Piața
Marii Adunări Naționale.

Thus, on May 7, AGEPI organized, for students of the Business and Business Administration Department, specialization: “Management
of Intellectual Property”, from the Academy of
Economic Studies (AESM), a thematic lesson on
the process of Republic of Moldova’s European
integration, the priorities in this field, and the
advantages obtained by citizens as a result of
European integration in the field of intellectual
property. On May 10, along with other public
authorities and institutions in the country, AGEPI
participated in the events dedicated to Europe
Day, carried out by the European Union Delegation in Chisinau in partnership with the Government of the Republic of Moldova and the capital
Mayoralty, and hosted by the “European Village”,
arranged in the Great National Assembly Square.

În „Orășelul european” au fost amplasate centre de informare, unde vizitatorii au primit
informații relevante despre statele Uniunii
Europene, procesul de integrare europeană
a Republicii Moldova, beneficiile de pe urma
ridicării vizelor și semnării Acordului de Asociere
cu UE pentru cetățenii moldoveni, proiectele
derulate în țara noastră cu sprijinul financiar al
UE, posibilitățile de mobilitate academică și de
studiere a limbilor statelor UE.

In the “European Village” were placed
information centers, where visitors received
relevant information about the European Union
states, the process of Moldova’s European integration, the benefits from the visa waiver and
signing of the Association Agreement with the
EU for Moldovan citizens, projects conducted in
our country with the EU financial support, opportunities for academic mobility and study of
languages of the EU states.

La eveniment, AGEPI s-a prezentat cu
un stand informațional, iar specialiștii Agenției au
acordat consultații și au diseminat informații utile
(broșuri, pliante) privind protecția și asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

At the event, AGEPI presented itself with
an information stand, and Agency’s specialists
gave consultancy and disseminated useful information (brochures, leaflets) on the protection
and enforcement of intellectual property rights.

Participarea AGEPI la sărbătorirea Zilei Europei-2014 în Republica Moldova
Participation of AGEPI in the celebration of Europe Day-2014 in the Republic of Moldova
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3.5.3. Concursuri tematice

3.5.3. Thematic Contests

Activitățile de susținere și promovare a
creativității și inventivității tinerei generații rămân
în continuare o preocupare majoră a AGEPI, care
se implică an de an în organizarea de diverse
concursuri tematice, în comun cu alte instituții
publice și de învățământ universitar și preuniversitar din republică.

Activities supporting and promoting
creativity and inventiveness of young generation remain a major concern of the AGEPI, which
involves every year in the organization of various thematic competitions, jointly with other
public and university and pre-university education institutions of the country.

În anul de bilanț, AGEPI a participat
în calitate de coorganizator al ediției a VII-a a
Concursului național „Cel mai bun elev inovator”, alături de Academia de Științe a Moldovei,
Ministerul Educației, Agenția pentru Inovare și
Transfer Tehnologic (AITT) a AȘM și Universitatea AȘM, care s-a desfășurat în perioada martiemai 2014.

In the period under review, AGEPI
participated as co-organizer of the seventh edition of the National Contest “Best Innovative
Pupil”, alongside of the Academy of Sciences
of Moldova, Ministry of Education and Agency
for Innovation and Technology Transfer (AITT)
of the ASM and ASM University, which was held
during the period March-May 2014.

Ceremonia de premiere a Laureaților
Concursului a avut loc pe data de 18 mai, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan”
a AȘM. În cadrul festivității a fost reconfirmată
necesitatea și oportunitatea unor asemenea
competiții intelectuale, ce întrunesc cei mai
ingenioși și mai inventivi elevi din țară.

Contest winners awarding ceremony
was held on May 18, inside the Central Scientific
Library “Andrei Lupan” of the ASM. During the
ceremony was confirmed the necessity and opportunity of such intellectual competitions that
bring together the most ingenious and inventive
pupils of the country.

La eveniment au participat conducerea AȘM, AITT, AGEPI, Universității AȘM,
reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației, Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare, directori ai instituţiilor și
organizațiilor din sfera științei și inovării.

The event was attended by the management of ASM, AITT, AGEPI, ASM University, representatives of the Ministry of Youth and Sports,
Ministry of Education, Ministry of Agriculture
and Food Industry, directors of institutions and
organizations in science and innovation.

Cele 95 de lucrări prezentate de către
87 de elevi din 30 de instituții de învățământ din
toate raioanele republicii au demonstrat ingeniozitatea, creativitatea și capacitățile inventive ale
concurenților în cele mai diverse domenii: chimie,
fizică, biologie, mecanică, agricultură, energetică, radioelectronică, tehnologii informaționale,
ecologie etc. Acestea au fost evaluate de către un
Juriu competent, din care au făcut parte acade-

The 95 works presented by 87 pupils from 30 educational institutions from all
districts of the republic have demonstrated
the ingenuity, creativity and inventive capacities of competitors in various fields: chemistry,
physics, biology, mechanics, agriculture, energy,
radio electronics, information technology, environmental science, etc. These were evaluated
by a competent Jury, which included academics,

Expoziţia lucrărilor elevilor din cadrul concursului „Cel mai bun elev inovator”, ediţia a VII-a
și câştigătorii Cupei şi premiului AGEPI pentru „Cea mai aplicabilă invenţie”
Exhibition of pupils’ works in the Contest “Best Innovative Pupil”, seventh edition
and winners of the AGEPI Cup and prize for the “Most Applicable Invention”
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micieni, inventatori cu renume din țară, experți
ai AGEPI. Câștigătorii ediției a VII-a a concursului
„Cel mai bun elev inovator” au fost premiați cu
trofee, diplome, mențiuni și premii speciale ale
Ministerului Educației, Ministerului Tineretului
și Sportului, Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, institutelor de cercetare din cadrul
AȘM, inclusiv Cupa și premiul AGEPI.

renowned inventors of the republic, including
experts of AGEPI. Winners of the seventh edition of the contest “Best Innovative Pupil” were
rewarded with trophies, diplomas, special mentions and prizes of the Ministry of Education,
Ministry of Youth and Sports, Ministry of Agriculture and Food Industry, research institutes of
the ASM, including the Cup and Prize of AGEPI.

O altă acțiune de susţinere a tinerei
generaţii, care face parte din programul de
manifestări dedicate Zilei Mondiale a Proprietății
Intelectuale, a fost ediția a VI-a a Concursului
economic „Azi student, mâine antreprenor”.
Evenimentul a fost organizat de către Facultatea
Business și Administrarea Afacerilor a ASEM în
cooperare cu AGEPI la 10 aprilie 2014.

Another action of suporting the younger
generation, which is part of the program of events
dedicated to the World Intellectual Property Day,
was the sixth edition of the Economic Contest
“Today a Student, Tomorrow an Entrepreneur”.
The event was organized by the Business and Business Administration Department of the AESM in
cooperation with AGEPI on 10 April 2014.

La lucrările Concursului au participat 15
echipe, a câte 4-5 studenți din anii I-III de studii,
de la diferite facultăți ale ASEM. Tema ediției
din anul de bilanț a fost: „Industriile creative”.
Juriul compus din reprezentanți ai ASEM, AGEPI,
ODIMM, Centrului de Instruire și Consultanță în
Afaceri (MACIP), Time Cafe „FriendZone”, a evaluat ideile de afaceri ale echipelor de studenți,
ținând cont de inovativitatea, originalitatea,
prezentarea, aplicabilitatea acestora, precum și
de răspunsurile date la întrebările suplimentare
referitoare la tema anunțată.

In the Contest took part 15 teams, of
4-5 1st-3rd year students each, from different
faculties of the AESM. The theme of the reporting year edition was: “Creative Industries”.
The jury composed of the representatives of
AESM, AGEPI, ODIMM, Business Training and
Consulting Center (MACIP), Time Cafe “FriendZone” evaluated business ideas of the teams
of students, taking account of their innovation,
originality, presentation, applicability, and the
answers given to additional questions on the
announced theme.

Juriul a desemnat 3 echipe învingătoare ale ediției a VI-a a Concursului economic,
fiind oferit și un premiu „Simpatia Publicului”.
Totodată, participanții au intrat în posesia
unui set de cărți de antreprenoriat, materiale
informaționale privind protecția proprietății intelectuale, diplome de participare și alte premii
oferite de partenerii concursului: AGEPI, MACIP,
ODIMM, Centrul Start-up al ASEM și Time Cafe
„FriendZone”.

The jury nominated three winning
teams of the sixth edition of the economic Contest, being offered an award “Public Sympathy”.
At the same time, the participants entered in
the possession of a set of entrepreneurship
books, information materials on intellectual
property protection, diplomas of participation
and other awards offered by the contest partners: AGEPI, MACIP, ODIMM, Start-up Center of
AESM and Time Cafe “FriendZone”.

Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor” şi Seminarul teoretic dedicat problemelor
protecţiei şi valorificării proprietăţii intelectuale, manifestări organizate cu ocazia Zilei Mondiale a PI − 2014
Economic Contest “Today a Student, Tomorrow an Entrepreneur” and theoretical Seminar dedicated
to the intellectual property protection and exploitation issues, events organized on the occasion of World IP Day − 2014
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Festivitatea de premiere a laureaţilor Concursului
„Topul inovaţiilor”, ediţia a V-a
Ceremony on awarding the winners of the Contest
“Top of Innovations”, fifth edition

În perioada 10-11 decembrie, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc ședința
de jurizare a lucrărilor Concursului „Topul
Inovațiilor”, ediția a V-a, precum și festivitatea
de premiere a laureaților concursului menționat.
Organizatorii acestei competiții intelectuale sunt
AȘM, AITT în parteneriat cu AGEPI.

In the period 10-11 December, at the
Academy of Sciences of Moldova was held a
meeting judging the works of the Contest “Top
of Innovations”, fifth edition, and the contest
winners ceremony awarding. The organizers of
this intellectual contest are ASM, AITT in partnership with AGEPI.

Scopul concursului în cauză a constat
în identificarea celor mai valoroase inovații
în diverse domenii de cercetare și inovare. La
concurs au participat instituții și organizații din
sfera științei și inovării, care activează pe teritoriul Republicii Moldova și în ultimii doi ani au
inventat, brevetat și/sau implementat inovații
și tehnologii inovaționale. Cele 49 de proiecte,
înaintate la concurs, au fost divizate în 4 direcții
strategice.

The purpose of the contest in question
was to identify the most valuable innovations
in various fields of research and innovation. In
the contest took part institutions and organizations in science and innovation, activating in the
Republic of Moldova and in the last two years
invented, patented and/or implemented innovations and innovative technologies. The
49 projects, submitted to the contest, were
divided into four strategic directions.

O Comisie de evaluare, formată din
reprezentanți ai AȘM, AGEPI și AITT a selectat
inovațiile de top, precum și participantul care s-a
învrednicit de titlul „Inovația Anului”. Prioritate
a fost acordată lucrărilor cu un efect economic
pozitiv net, precum și celor cu un aport semnificativ în dezvoltarea economiei naționale.

An evaluation Commission, consisting of
representatives of the ASM, AGEPI and AITT selected the top innovations, and the participant who
was awarded the title “Innovation of the Year”.
Priority was given to works with a net positive economic effect and those with a significant contribution to the development of national economy.

Laureat al premiului pentru titlul
„Inovația Anului” a devenit m.c. Ion Hăbășescu
de la Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”,
pentru lucrarea Set de utilaje pentru producerea
combustibilului solid din masă vegetală.

Laureate of the award for the title
“Innovation of the Year” became the c.m. Ion Habasescu from the Institute of Agricultural Machinery “Mecagro”, for the work Set of equipment for
production of solid fuel from vegetal mass.

Diplomele și trofeele câștigătorilor
Concursului „Topul Inovațiilor – 2014” au fost
înmânate de către dna Svetlana Munteanu, Vicedirector general al AGEPI și Iulia Iabanji, Director
general al ODIMM. La eveniment au participat
reprezentanți ai AȘM, AITT, AGEPI, ODIMM, ai
Camerei de Comerț și Industrie, savanți din cadrul instituțiilor și organizațiilor din sfera științei
și inovării, reprezentanți ai mediului de afaceri,
mass-media etc.

Diplomas and trophies of winners of
the Contest “Top of Innovations – 2014” were
presented by Mrs. Svetlana Munteanu, Deputy
Director General of AGEPI and Iulia Iabanji,
Director General of ODIMM. The event was
attended by representatives of the ASM, AITT,
AGEPI, ODIMM, Chamber of Commerce and
Industry, scientists from institutions and organizations in the sphere of science and innovation,
representatives of business, mass media, etc.

Un alt concurs important pentru promovarea și susținerea întreprinderilor creative din
țara noastră, la care AGEPI a participat în calitate

Another important contest to promote and support creative enterprises in our
country, in which AGEPI participated as co-
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Secvenţe din cadrul Şedinţei de jurizare a Concursului „Cupa Businessului Creativ Moldova”, organizat
de AO GEW Moldova. AGEPI a participat în calitate de partener al Concursului
Snapshots of the Meeting on judging the ”Creative Business Cup Moldova” Contest, organized by AO GEW Moldova.
AGEPI participated as a partner of the Contest

de coorganizator, este Concursul „Cupa Businessului Creativ Moldova” (Creative Business Cup).

organizer, is the Contest “Creative Business
Cup Moldova”.

„Cupa Businessului Creativ Moldova”
(CBC) este o competiție a ideilor creative de
business inițiată în anul 2010 în Danemarca, și a
fost organizată în premieră în Republica Moldova de către AO GEW Moldova (Global Entrepreneurship Week).

“Creative Business Cup Moldova”
(CBC) is a creative business ideas contest
launched in 2010 in Denmark, and was organized for the first time in the Republic of
Moldova by AO GEW Moldova (Global Entrepreneurship Week).

Concursul CBC are drept scop identificarea ideilor creative de afaceri din Moldova
și promovarea acestora la nivel internațional.
Obiectivul de bază al CBC este susținerea și încurajarea antreprenoriatului creativ autohton și
identificarea ideilor de afaceri aplicabile la nivel
internațional. La concurs au participat antreprenorii din Republica Moldova, care dezvoltă
afaceri în următoarele domenii: design interior
și vestimentar, arhitectură, film și radio, artă și
meșteșuguri, radio și TV, parcuri de distracții,
gastronomie, activități de agrement, precum și
din alte domenii care implică idei creative.

CBC contest aims at identifying
creative business ideas in Moldova and their
promotion internationally. The main objective
of CBC is supporting and encouraging local
entrepreneurship and identifying creative
business ideas applicable internationally. In
the contest took part entrepreneurs from the
Republic of Moldova, developing businesses
in the following fields: interior and fashion
design, architecture, film and radio, arts and
crafts, radio and TV, entertainment parks,
gastronomy, leisure activities and other fields
involving creative ideas.

Condiția de bază a CBC este ca ideea
de afacere să fie implementată în Republica
Moldova. Astfel, dintre toți participanții au fost
selectați 10 semifinaliști, care în finala Concursului din 26 iulie și-au prezentat ideile lor creative
de business. Prezentările au fost evaluate de
un juriu competent format din reprezentanți ai
organizatorilor și ai partenerilor, printre care
un reprezentant al AGEPI, dar și ai mediului de
afaceri.

The main condition of CBC is that business idea should be implemented in the Republic of Moldova. Thus, of all the participants were
selected 10 semifinalists, who in the final of the
Contest of 26 July presented their creative business ideas. The presentations were evaluated
by a competent jury composed of representatives of the organizers and partners, including
a representative of the AGEPI, and also of the
business environment.

Ca rezultat al evaluărilor, juriul a selectat
5 finaliști ai etapei naționale, dintre care unul a
reprezentat Republica Moldova la marea finală
internațională a Concursului CBC, care a avut loc în
perioada 17-19 noiembrie, la Copenhaga, Danemarca, în cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului, întrunind în anul 2014 aproape 60 de țări
participante.

As a result of the evaluations, the jury
selected five finalists of the national stage, one
of which represented Moldova in the grand
international final of the CBC Contest, held on
17-19 November, in Copenhagen, Denmark,
in the Global Entrepreneurship Week, bringing together in 2014 nearly 60 participating
countries.
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Secvenţe de la masa rotundă cu genericul „Creativitate, inovație și protecția drepturilor
de proprietate intelectuală”, organizată în cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului
Snapshots of the round table entitled “Creativity, Innovation and Protection of Intellectual Property Rights”,
organized in the Global Entrepreneurship Week

La Chișinău Săptămâna Globală a Antreprenoriatului a fost organizată în perioada 17-23
noiembrie de către AO GEW Moldova. În această
săptămână, AGEPI a organizat 2 mese rotunde
„Industriile Creative și Antreprenoriatul social”
și ”Creativitate, inovație și protecția drepturilor
de proprietate intelectuală”.

Global Entrepreneurship Week in
Chisinau was organized in the period 17-23
November by AO GEW Moldova. That week,
AGEPI organized two roundtables “Creative
Industries and Social Entrepreneurship” and
“Creativity, Innovation and Protection of Intellectual Property Rights”.

3.6. Simpozioane, conferinţe, seminare, cursuri

3.6. Symposia, Conferences, Seminars, Courses

Pe parcursul perioadei de raportare,
AGEPI a perseverat în informarea şi şcolarizarea
societăţii civile, formarea, instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul PI.

During the reporting period, AGEPI persevered with the information and tuition of civil
society, staff development, training and upgrading in the field of IP.

Astfel, în anul 2014 au fost organizate
55 de evenimente de instruire/perfecţionare/
informare în domeniul proprietăţii intelectuale
(conferinţe, seminare, mese rotunde, cursuri de
instruire), (31 – în mun. Chişinău şi 24 – în teritoriu), inclusiv: 18 – pentru mediul de afaceri, 6 –
pentru mediul academic, 4 – la instituții publice,
9 – la instituții de învățământ și 18 – la biblioteci.

Thus, in 2014 were organized 55 training/upgrading/information events in the field of
intellectual property (conferences, seminars,
roundtables, training courses), (31 – in Chisinau
and 24 – in the territory), including: 18 – for
business environment, 6 – for academic environment, 4 – in public institutions, 9 – in educational institutions and 18 – in libraries.

În cadrul acestora au fost şcolarizate în
jur de 1393 de persoane, atât din mun. Chişinău,
cât şi din raioanele republicii, și distribuite 6283
de publicații din domeniul PI.

Within these were trained around 1,393
persons, both from Chisinau and districts of the
republic, and distributed 6,283 publications in
the field of IP.

Aproximativ 753 de agenţi economici,
inclusiv din sectorul IMM, au fost familiarizaţi cu
rolul PI în calitate de instrument economic, modalitatea de înregistrare şi valorificare a OPI, căile
de asigurare a respectării DPI etc.

Approximately 753 economic agents, including from the SMS sector, were familiarized
with the role of IP as an economic instrument,
the modality of registration and use of IPOs,
ways of enforcement of IPRs, etc.

Printre cele mai importante evenimente
ale anului de referință menționăm Simpozionul
ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, care a ajuns
la cea de-a XVI-a ediţie, cu genericul „Probleme
actuale ale protecției, respectării și valorificării
proprietății intelectuale”.

Among the most important events of
the reference year should be mentioned the
Practical- Scientific Symposium “AGEPI Readings”, which reached its sixteenth edition, entitled “Current Issues of Protection, Enforcement
and Use of Intellectual Property”.

În anul 2014, la Simpozion au participat
peste 90 de reprezentanți ai autorităților centra-

In 2014, in the Symposium participated
over 90 representatives of the central authori-
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Secvenţe de la Simpozionul ştiinţifico-practic anual
„Lecturi AGEPI”, ediţia a XVI-a
Snapshots of the Annual Scientific-Practical Symposium
“AGEPI Readings”, sixteenth edition

le, instituțiilor academice și universitare din Republica Moldova, mandatari autorizați, consilieri
în domeniul PI, specialiști ai AGEPI, precum și
oaspeți de peste hotare, reprezentanți ai Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din România,
ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
ai Centrului Național de Proprietate Intelectuală
din Belarus, ai Organizației Republicane de Stat
„Institutul Național de Proprietate Intelectuală”
din Republica Kazahstan.

ties, academic institutions and universities of
the Republic of Moldova, patent attorneys,
counselors in IP, AGEPI specialists, and foreign
guests, representatives of the State Office for
Inventions and Trademarks of Romania, Romanian Office for Copyright, National Center
of Intellectual Property of Belarus, State
Republican Organization “National Institute
of Intellectual Property” of the Republic of
Kazakhstan.

În perioada 4-5 aprilie, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei a avut loc
Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători
ASEM-2014, ediția a XII-a, care s-a înscris în contextul evenimentelor consacrate Zilei Mondiale
a Proprietății Intelectuale.

In the period 4-5 April, inside the Academy of Economic Studies of Moldova was held
the Scientific Symposium of Young Researchers
AESM-2014, twelfth edition, which was part of
the events dedicated to the World Intellectual
Property Day.

Lucrările Simpozionului s-au desfășurat
pe mai multe secțiuni, în cadrul cărora profesori,
doctoranzi, masteranzi, dar și studenți ai ASEM au
prezentat o serie de rapoarte. AGEPI a participat la
eveniment în calitate de coorganizator al secțiunii
„Proprietatea intelectuală – instrument pentru
dezvoltarea afacerii”, organizate de Facultatea
Business și Administrarea Afacerilor a ASEM.

The symposium took place on several
sections, in which professors, candidates for a
doctor’s, master’s degree and students of AESM
presented a series of reports. AGEPI attended
the event as co-organizer of the section “Intellectual Property − Business Development Tool”,
organized by the Business and Business Administration Department of the AESM.

Specialiștii AGEPI au informat studenții
despre necesitatea protecției obiectelor de
proprietate intelectuală și prevederile sistemului
național de protecție și respectare a DPI, precum și despre mijloacele de asigurare a acestora. De asemenea, în cadrul acestei secțiuni
au fost prezentate 5 comunicări ale studenților
interesați de domeniul PI. Tinerii au abordat su-

AGEPI specialists informed the students
about the need for protection of intellectual
property objects and the provisions of the
national system of protection and enforcement
of IPRs, as well as the implementation means.
In this section were also presented 5 communications of the students interested in the field
of IP. Students addressed issues related to the
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Secvenţe din cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2014, ediţia a XII-a
Snapshots of the Scientific Symposium of Young Researchers AESM-2014, twelfth edition

biecte ce țin de importanța progresului tehnicoștiințific și efectele acestuia în contextul dezvoltării durabile; inovațiile și invențiile sec. XX-XXI și
impactul acestora asupra dezvoltării societății;
creativitatea la locul de muncă; secretul industrial etc. Cele mai bune comunicări au fost
apreciate cu diplome de mențiune. Toți studenții
participanți la simpozion au primit câte un set
de materiale informative (broșuri, pliante) din
domeniul proprietății intelectuale, distribuite
gratuit de AGEPI.

importance of scientific-technical progress and
its effects in the context of sustainable development; innovations and inventions of the
twentieth-twenty-first century and their impact
on social development; creativity at work; trade
secret, etc. The best communications were assessed with diplomas of mention. All students
participating in the symposium received a set of
informative materials (brochures, leaflets) in the
field of the intellectual property, distributed free
of charge by AGEPI.

În anul de bilanţ, Agenția în continuare
a acordat o atenţie sporită promovării domeniului indicaţiilor geografice (IG), denumirilor
de origine (DO) şi specialităţilor tradiţionale
garantate (STG) în rândul producătorilor din
țară. În acest scop, au fost diseminate informații
cu referire la sistemul național de protecție a IG,
DO și STG în cadrul a 14 evenimente organizate
de AGEPI, în colaborare cu asociațiile titularilor
de drepturi (expoziții, seminare, ateliere de
lucru), în centru și în teritoriu (7 titluri editoriale/1550 ex.). Printre cele mai importante evenimente vom menționa:
• seminarul de informare cu genericul „IG – noi
oportunități pentru producătorii autohtoni”,
în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „Food & Drinks. Food Technology. Packaging. Depot”, 21-25 mai, CIE „Moldexpo” S.A.;
• seminarul de informare în domeniul
protecției și promovării IG și DO, organizat
la 10 iunie, la sediul AGEPI, cu participarea
reprezentanților autorităților publice, inclusiv MAIA și Centrul Naţional de Acreditare din
Republica Moldova (MOLDAC), și asociațiilor
de producători, producătorilor agricoli din
mun. Chișinău, raioanele Hîncești, Cimișlia,
Ștefan Vodă, Glodeni;
• atelierul de lucru „Produse alimentare regionale și locale – un stimul pentru Dezvoltarea
Comunitară”, organizat la 3 iunie de Mișcarea
Ecologistă din Moldova, cu participarea
AGEPI;

In the year under review, AGEPI continued to pay particular attention to the promotion of the field of geographical indications
(GIs), appellations of origin (AO) and traditional specialties guaranteed (TSG) among producers in the country. To this end, information was
disseminated on the national system of protection of GIs, AO and STG in 14 events organized
by AGEPI, in cooperation with the associations
of right holders (exhibitions, seminars, workshops) in the center and the territory (7 editorial
titles/1,550 cop.). Among the most important
events we should mention:
•• Information seminar entitled “GIs − New Opportunities for Local Producers”, in the International Exhibition “Food & Drinks. Food
Technology. Packaging. Depot”, 21-25 May,
IEC “Moldexpo” JSC;
•• Information seminar in the field of protection and promotion of GIs and AO, organized
on June 10, at the headquarters of AGEPI,
with the participation of representatives of
public authorities, including MAFI and National Accreditation Centre of the Republic
of Moldova (MOLDAC), and associations of
producers, agricultural producers from Chisinau, Hincesti, Cimislia, Stefan Voda, Glodeni;
•• Workshop “Regional and Local Foodstuffs −
A Stimulus for Community Development”,
organized on 3 June by the Ecological Movement of Moldova with the participation of
AGEPI;

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

65

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

•

•

•

ședința consacrată Zilei Apicultorului, organizată la 19 august, în incinta MAIA cu participarea Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentară (ANSA), Fondului Internațional
pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), AGEPI,
asociațiilor de apicultori din Basarabeasca,
Cantemir, Fălești, Glodeni, Hîncești, Orhei,
Sîngerei, Strășeni, Comrat, Șoldănești și apicultorilor individuali;
seminarul de informare consacrat promovării sistemului de protecție a IG în Republica
Moldova, organizat în luna octombrie, pentru producătorii locali din raionul Nisporeni,
satul Marinici, de Asociația Producătorilor de
Pomușoare „Bacifera”, IFAD, cu participarea
AGEPI;
seminarul de instruire „Dezvoltarea antreprenoriatului rural, cooperare și consultare în do-

•• Meeting dedicated to Beekeeper Day, organized on 19 August, within the premises of
MAFI with the participation of the National
Agency for Food Safety (ANSA), International Fund for Agricultural Development
(IFAD), AGEPI, beekeepers’ associations
from Basarabeasca, Cantemir, Falesti, Glodeni, Hincesti, Orhei, Singerei Straseni, Comrat,
Şoldanesti and individual beekeepers;
•• Information seminar dedicated to the promotion of GI protection system in the Republic of Moldova, organized in October
for local producers from Nisporeni district,
Marinici village, by the Association of Berry
Producers “Bacifera”, IFAD, with the participation of AGEPI;
•• Training seminar “Development of Rural Entrepreneurship, Cooperation and Consulta-

Secvenţe de la seminarele organizate de AGEPI pentru producătorii agricoli în scopul promovării
şi diseminării informaţiei privind sistemul naţional de protecţie a IG, DO, STG
Snapshots of the seminars organized by AGEPI for farmers in order to promote and disseminate
information on the national system of protection of GIs, AO, TSG
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meniul agricol”, organizat în luna noiembrie,
în raionul Orhei, satul Brăviceni, de Agenţia
Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în
comun cu experți din Polonia, cu participarea AGEPI.

tion in Agricultural Field”, organized in November, in Orhei district, Braviceni village, by
the National Agency for Rural Development
(ACSA), in common with experts from Poland, with the participation of AGEPI.

În vederea familiarizării producătorilor
autohtoni cu cele mai bune practici privind promovarea produselor cu IG pe piața internă și cea
externă, în perioada 1-4 septembrie, la AGEPI a
avut loc o reuniune de lucru, la care au participat
experți ai OMPI, reprezentanți ai diferitor ministere și instituții, precum și membri ai asociațiilor
de producători etc. În cadrul reuniunii s-a luat
în discuție necesitatea înregistrării produselor
cu IG și DO, atât pe cale naţională, cât şi internaţională, avantajele şi oportunităţile oferite de
aceste obiecte ale proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a
republicii, pentru agenţii economici/producătorii
din diferite regiuni ale ţării.

In order to familiarize local producers
with the best practices on promotion of products with GIs on domestic and foreign market, in
the period 1-4 September, at the AGEPI was held
a working meeting, attended by WIPO experts,
representatives of different ministries and
institutions, and members of the associations
of producers, etc. In the meeting was discussed
the need for registration of products with GIs
and AO, both by national and international
route, advantages and opportunities of these
intellectual property objects for economic,
social and cultural development of the republic,
for economic agents/producers from different
regions of the country.

Pe parcursul anului 2014, AGEPI, în
colaborare cu ODIMM, a organizat 2 seminare
tematice de instruire, și anume:
• seminarul „Informația de brevet și rolul acesteia în dezvoltarea unor produse și servicii
competitive”, 19 iunie;
• seminarul „Mărcile, desenele și modelele industriale – instrumente eficiente de sporire a competitivității întreprinderilor”, 20 noiembrie.

During 2014, AGEPI, in collaboration
with ODIMM, organized 2 thematic training
seminars, namely:
•• seminar “Patent Information and Its Role in
the Development of Competitive Products
and Services”, June 19;
•• seminar “Trademarks, Industrial Designs Effective Tools to Enhance the Competitiveness of Enterprises”, November 20.

Scopul acestora a fost școlarizarea și instruirea reprezentanților incubatoarelor de afaceri,
parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor
de inovare din republică în domeniul proprietății
intelectuale, precum și dezvoltarea abilităților de
cercetare și documentare în sursele de informare
naționale și internaționale de profil, în special în legătură cu mărcile, desenele și modelele industriale.

Their purpose was tuition and training of representatives of business incubators,
scientific-technological parks and innovation
incubators in the republic in the field of intellectual property, and development of research and
documentation skills in the national and international main information sources, in particular in
relation to trademarks, industrial designs.

De asemenea, AGEPI s-a implicat
dinamic în activitățile desfășurate în Republica
Moldova cu ocazia celei de a II-a ediții a Săptămânii Europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
eveniment organizat de Ministerul Economiei,
în colaborare cu ODIMM. Săptămâna Europeană
a IMM este o campanie coordonată de Comisia Europeană și este derulată în 37 de țări. Pe
parcursul acestei săptămâni, AGEPI a participat
la Conferința Internațională a Întreprinderilor
Mici și Mijlocii „IMM – calea spre performanța
europeană”, care a avut loc la 2 octombrie, în incinta Palatului Republicii. Evenimentul s-a înscris
în seria activităților de promovare a antreprenoriatului, organizate la nivel local și național, aliniate campaniei respective. Conferința a fost axată pe discutarea realităților climatului de afaceri
din Republica Moldova în contextul consolidării

Also, AGEPI was dynamically involved in
activities carried out in the Republic of Moldova
on the occasion of the second edition of the European Week of Small and Medium Enterprises,
event organized by the Ministry of Economy,
in collaboration with ODIMM. European SME
Week is a campaign coordinated by the European Commission and is carried out in 37
countries. During this week, AGEPI participated
in the International Conference of Small and Medium Enterprises “SME − The Path to European
Performance”, which took place on 2 October
in the Palace of the Republic. This event is part
of the series of activities to promote entrepreneurship, organized at local and national level,
aligned with that campaign. The conference was
focused on discussing the realities of the business environment in the Republic of Moldova
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relațiilor cu Uniunea Europeană, fiind prezentate măsuri de sprijin oferite de UE și autoritățile
naționale în scopul extinderii activității companiilor autohtone pe piața europeană. Lucrările
acesteia au fost structurate pe 3 panele, având
următoarele tematici: programe și inițiative europene, acces la piețele internaționale, inovare
și competitivitate. În cadrul conferinței a avut
loc Ceremonia oficială de decernare a premiilor
învingătorilor Concursurilor „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” și „IMM – model de
responsabilitate socială”.

in the context of strengthening relations with
the European Union, being presented support
measures provided by the EU and national authorities to extend the activity of domestic companies on the European market. Its work has
been divided into three panels, with the following themes: European programs and initiatives,
access to international markets, innovation and
competitiveness. In the conference was held the
official Ceremony of awarding winners of the
Contest “Best Entrepreneur in the SME Sector”
and “SME − Model of Social Responsibility”.

Specialiștii AGEPI au participat la evenimentele menționate cu diseminarea materialelor promoționale privind sistemul național
de protecție și respectare a DPI în rândul
reprezentanților întreprinderilor mici și mijlocii din republică și cu prezentarea comunicării
„Invențiile și tehnologiile noi – surse de sporire a
competitivității IMM-urilor” în cadrul panelului 3
al Conferinței.

AGEPI specialists participated in those
events with dissemination of promotional
materials on the national IPR protection and
enforcement system among the representatives of small and medium enterprises in the
republic and presentation of the communication
“Inventions and New Technologies − Sources to
Increase the Competitiveness of SMEs” in panel
3 of the Conference.

În perioada de raportare, AGEPI a mai
participat la următoarele evenimente importante:
• Simpozionul Internațional „Creativitate. Tehnologie. Marketing”, ediția a III-a, organizat
de Facultatea de Industrie Ușoară a UTM,
dedicat Jubileului de 50 de ani ai instituției,
prezentând comunicarea „Designul industrial – de la creație la produse inovative”;
• Masa rotundă cu genericul „Rolul proprietății
intelectuale în dezvoltarea economică a Republicii Moldova”, organizată de Facultatea
de științe economice a USM, pentru membrii cercului studențesc „Problemele socialeconomice ale calității vieții” al Catedrei de
economie, marketing și turism, prezentând
comunicarea „Sistemul național de protecție
și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală” și distribuind materiale
informative în domeniu.

During the reporting period, AGEPI has also
participated in the following important events:
•• International Symposium “Creativity. Technology. Marketing”, third edition, organized by
the Light Industry Department of TUM, dedicated to the 50th anniversary of the institution,
presenting the communication “Industrial Design − From Creation to Innovative Products”;
•• Roundtable entitled “The Role of Intellectual
Property in the Economic Development of
the Republic of Moldova”, organized by the
Economic Sciences Department of SUM, for
members of the student circle “Social and
Economic Problems of Life Quality” of the
Chair in Economics, Marketing and Tourism,
presenting the communication “National
System of Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights” and distributing
informational materials in the field.

Scopul acestor întruniri a fost familiarizarea reprezentanților instituțiilor de învățământ
superior din republică cu sistemul național de
protecție, valorificare și asigurare a respectării
DPI, inițierea și informarea tineretului studios despre importanța PI pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a țării. Evenimentele s-au
încadrat în lista acțiunilor desfășurate cu ocazia
Decadei Tineretului Studențesc.

The purpose of these meetings was to
familiarize the representatives of higher education institutions in the republic with the national
system of protection, exploitation and enforcement of IPRs, initiation and information of students about the importance of IP for economic,
social and cultural development of the country.
The events fitted in the list of actions carried out
on the occasion of the Decade of Students.

Pe 26 noiembrie, la AGEPI a avut loc
seminarul de instruire cu tema „Aspecte teoretice și practice privind protecția juridică a soiurilor
noi de plante”. Acțiunea s-a adresat managerilor
și reprezentanților instituțiilor din sfera științei și
inovării care activează în domeniul elaborării și
ameliorării soiurilor de plante, având drept scop

On 26 November, at the AGEPI was held
the training seminar entitled “Theoretical and
Practical Aspects on the Legal Protection of New
Plant Varieties”. The action was addressed to
managers and representatives of institutions in
the sphere of science and innovation activating
in the field of development and improvement of
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școlarizarea acestora în materie de PI, cu privire
la legislația națională și internațională în domeniul
protecției juridice a soiurilor noi de plante, familiarizarea cu aspectele practice ce țin de asigurarea
respectării drepturilor asupra soiurilor noi de plante,
cât și dezvoltarea unor abilități practice cu privire
la procedura de perfectare a documentelor cererii
de brevet pentru soi de plantă, documentarea în
sursele naționale și internaționale de informare de
specialitate.

plant varieties, having for an object their tuition in the field of intellectual property on the
national and international legislation in the field
of legal protection of new plant varieties, familiarization with the practical aspects related to the
enforcement of rights in new plant varieties and
development of practical skills on the procedure
for preparation of plant variety patent application documents, search in the national and international main information sources.

Printre participanți au fost reprezentanți
ai Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de
Plante, Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”,
Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură și
Tehnologii Alimentare, Institutului de Genetică,
Fiziologie și Protecție a Plantelor, Grădinii Botanice etc.

Among the participants were representatives of the State Commission for Variety Testing, Institute of Crop Production “Porumbeni”,
Scientific and Practical Institute of Horticulture
and Food Technology, Institute of Genetics,
Physiology and Plant Protection, Botanical
Garden, etc.

În vederea informării agenților economici din UTA Găgăuzia, studenților și profesorilor Universității din Comrat și Taraclia,
rezidenților incubatorului cu prevederile
sistemului național de reglementare în domeniul
protecției și asigurării respectării DPI, unele aspecte ce țin de comercializarea OPI, dar și pentru a consolida eforturile comunității științifice
pentru dezvoltarea inovației în lumea modernă,
de a promova lucrările științifice și de cercetare,
a încuraja schimbul de informații între oamenii
de știință cu privire la problemele cu care se confruntă comunitatea științifică și economică din
țară și din regiune etc., în perioada de raportare,
AGEPI a mai participat la o serie de manifestări
organizate de Universitatea de Stat din Comrat
și Incubatorul de inovare „InnoCenter”, precum
și Universitatea de Stat ”Grigore Ţamblac” din
or. Taraclia.

In order to familiarize economic agents
from TAU Gagauzia, students and professors of
the University of Comrat and Taraclia, residents
of the incubator with the provisions of the national regulatory system in the field of protection and enforcement of IPRs, some aspects of
IPO marketing, and to strengthen the efforts
of the scientific community for innovation
development in the modern world, to promote
scientific and research works, to encourage the
exchange of information among scientists on
the problems facing the scientific and economic community from the country and the region,
etc., during the reporting period, AGEPI also
participated in a series of events organized
by the State University of Comrat and Innovation Incubator “InnoCenter”, as well as State
University “Grigore Tamblac” from the town of
Taraclia.

Pe 5 decembrie, la Muzeul Național de
Istorie a Moldovei a avut loc masa rotundă cu
genericul „Gestionarea proprietății intelectuale de către muzee”. Colaboratorii instituțiilor

On December 5, at the National Museum of History of Moldova was held the roundtable entitled “Intellectual Property Management
for Museums”. Employees of museum insti-

Secvenţe de la masa rotundă cu genericul „Gestionarea proprietăţii intelectuale de către muzee”
desfăşurată la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Snapshots of the roundtable entitled “Intellectual Property Management for Museums”
held at the National Museum of History of Moldova
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muzeistice din mun. Chișinău (Muzeul Național
de Istorie a Moldovei, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeul Național de
Artă s.a.) au fost informați de către specialiștii
AGEPI despre unele aspecte relevante privind
beneficiile protecției, respectării și valorificării
drepturilor de proprietate intelectuală, necesitatea gestionarii corecte a PI de către muzee,
utilizarea în condiții legale a pieselor muzeistice,
oportunitățile de identificare a modelelor de
business și a avantajelor economice pe care le
oferă sistemul de proprietate intelectuală. În
final, participanților la masa rotundă le-au fost
repartizate seturi de materiale informative în
domeniul PI, printre care și publicația OMPI
„Ghidul de gestionare a PI de către muzee”.

tutions from the municipality Chisinau (National Museum of History of Moldova, National
Museum of Ethnography and Natural History,
National Museum of Art, etc.) were informed
by the AGEPI specialists about some relevant
aspects of the benefits of protection, enforcement and exploitation of intellectual property
rights, the need for proper management of IP
by museums, use in legal conditions of museum
pieces, opportunities for identifying business
models and economic advantages offered by
the intellectual property system. Finally, the participants in the roundtable have been distributed sets of informative materials on IP, including
the WIPO publication “Guide on Managing IP for
Museums”.

În anul de bilanț, la AȘM s-a desfășurat
Forumul Național Știință–Business sub genericul „Dezvoltarea mediului de afaceri prin
inovații”. Evenimentul organizat de către
AȘM, în colaborare cu AITT, a avut drept scop
crearea unei platforme eficiente de comunicare
și cooperare între mediul științific și cel de afaceri. La forum au participat specialiști din sfera
businessului și științei, precum și reprezentanți
ai autorităților publice, băncilor, universităților,
organizațiilor nonguvernamentale din Republica Moldova. În cadrul manifestării au fost
discutate posibilitățile de dezvoltare în comun
a proiectelor inovaționale, bazate pe cercetare
și inovare, deoarece procesul inovațional este
de neconceput fără participarea businessului
mic și mijlociu.

In the year under review, at the ASM
was held the National Science−Business Forum
entitled “Development of Business Environment
through Innovations”. The event organized by
ASM in collaboration with AITT, had as an object
to create an effective platform for communication and cooperation between the scientific and
business environment. The Forum was attended
by specialists in the field of business and science,
as well as representatives of public authorities,
banks, universities, nongovernmental organizations of the Republic of Moldova. During the
event were discussed the possibilities for joint
development of innovative projects, based on
research and innovation, because innovation
process is inconceivable without the participation
of small and medium business.

Evenimentul a cuprins trei panele de
discuții: „Depășirea crizelor și noi modalități de
finanțare a inovațiilor”, „Dezvoltarea antreprenoriatului inovațional. Proprietatea intelectuală”
și „Istorii de succes: avantaje și dificultăți”. În cadrul celui de al doilea panel, dna Svetlana Munteanu, Vicedirector general al AGEPI a prezentat
comunicarea „Simbioza dintre antreprenoriatul
inovațional și proprietatea intelectuală”, subliniind importanța proprietății intelectuale pentru
creșterea competitivității economice și dezvoltarea antreprenoriatului inovațional, necesitatea
de a încuraja utilizarea proprietății intelectuale
de către IMM-uri și activitățile AGEPI în acest
sens.

The event included three panels of
discussions: “Overcoming the Crisis and New
Ways of Financing Innovation”, “Development
of Innovative Entrepreneurship. Intellectual
Property” and “Stories of Success: Advantages
and Difficulties”. In the second panel, Mrs.
Svetlana Munteanu, Deputy Director General of
AGEPI presented the communication “Symbiosis between Innovative Entrepreneurship and
Intellectual Property”, emphasizing the importance of intellectual property for enhancement
of economic competitiveness and development
of innovative entrepreneurship, the need to
encourage the use of intellectual property by
SMEs and AGEPI activities in this regard.

De menţionat că, pe parcursul anului
2014, specialiştii AGEPI au organizat o serie de
seminare de informare şi şcolarizare a agenţilor
economici, participanţi la expoziţiile naţionale organizate la CIE „Moldexpo” S.A., privind
protecţia proprietăţii intelectuale în Republica
Moldova şi rolul PI în dezvoltarea unei afaceri,

It should be noted that, during 2014,
AGEPI specialists organized a series of information and training seminars for economic agents,
participating in the national exhibitions organized at the IEC “Moldexpo” J.S.C., on the protection of intellectual property in the Republic
of Moldova and the role of IP in developing a
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Secvenţă de la Forumul Naţional Ştiinţă–Business,
organizat la AŞM
Snapshot of the National Science−Business Forum,
organized at the ASM

Întrunirea jurnaliştilor şi bloggerilor
din republică la AGEPI
Meeting at the AGEPI of journalists and bloggers
from the republic

printre care vom enumera expoziţiile „Fabricat
în Moldova”, „Moldagrotech” şi „Food&Drinks.
Food Technology. Packaging. Depot”. În cadrul
acestor seminare au fost prezentate rapoarte
ce au cuprins temele: „Proprietatea intelectuală – suport pentru dezvoltarea stabilă a
întreprinderii”, „Marca – instrument eficient
de promovare a businessului”, „Desenele/
modelele industriale pentru afaceri de succes”, „Indicațiile geografice/denumirile de
origine – noi oportunități pentru întreprinderea
Dumneavoastră”, „Aspecte privind protecția
invențiilor din domeniul agroindustrial”, „Brevetarea în domeniul tehnicii agricole”, „Protecția
prin brevet a soiurilor de plante” etc.

business, among which should be mentioned
the exhibitions “Made in Moldova”, “Moldagrotech” and “Food & Drinks. Food Technology.
Packaging. Depot”. During these seminars were
presented reports that included the themes:
“Intellectual Property − Support for Stable
Development of the Enterprise”, “Trademark −
Effective Tool to Promote Business”, “Industrial
Designs for Successful Business”, “Geographical Indications / Appellations of Origin − New
Opportunities for Your Enterprise”, “Aspects on
the Protection of Inventions in Agro-Industrial
Field”, “Patenting in the Field of Agricultural
Machinery”, “Patent Protection of Plant Varieties”, etc.

În același context se înscrie și masa
rotundă, organizată pentru reprezentanții
mass-media și bloggerii din republică. În cadrul
întrevederii aceștia au fost informați despre
sistemul național de protecție și respectare a
drepturilor de PI, inclusiv implementarea angajamentelor Republicii Moldova pe plan regional și
internațional în acest domeniu.

In to the same context encompasses
the roundtable, organized for mass media
representatives and bloggers from the republic.
During the meeting they were informed about
the national system of protection and enforcement of IP rights, including the implementation
of Republic of Moldova’s commitments regionally and internationally in this field.

Devenit o componentă indispensabilă a
activității AGEPI, Cursul „Protecţia proprietăţii
intelectuale”, organizat în perioada 22 septembrie – 12 decembrie, a întrunit 22 de ascultători,
dintre care 16 au obţinut calificarea „Consilier în
proprietatea intelectuală” (în anul 2013 – 12).

Having become an indispensable component of AGEPI activities, Course “Protection of
Intellectual Property”, organized in the period 22
September – 12 December, brought together 22 listeners, of which 16 have obtained the qualification
“Counselor in Intellectual Property” (in 2013 – 12).

Printre consilierii noi se numără atât
specialiști din cadrul AGEPI, cât și din cadrul
instituțiilor de cercetare și învățământ superior, întreprinderilor, instituțiilor și autorităților
publice din republică, printre care menționăm
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de
Plante, Ministerul Sănătății, Agenția Rezerve
Materiale, Consiliul Concurenţei, Agenția pentru
Inovare şi Transfer Tehnologic etc.

Among the new counselors are both
specialists from AGEPI and from research and
higher education institutions, enterprises,
public institutions and authorities in the
republic, among which should be mentioned
the Ministry of Agriculture, State Commission
for Variety Testing, Ministry of Health, Agency
for Material Reserves, Competition Council,
Agency for Innovation and Technology Transfer, etc.
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Planul de învățământ al cursurilor de
instruire a inclus nouă discipline din domeniul
protecției PI (Introducere în proprietatea intelectuală; Dreptul proprietății industriale; Mărci;
Indicații geografice; Denumiri de origine; Specialități
tradiționale garantate; Desene și modele industriale;
Invenții; Soiuri de plante; Dreptul de autor și drepturile conexe; Economia și evaluarea proprietății
intelectuale) cu un număr total de 168 de ore.

The curriculum of training courses
included nine disciplines in the field of IP protection (Introduction to Intellectual Property;
Industrial Property Law; Trademarks; Geographical Indications; Appellations of Origin; Traditional Specialties Guaranteed; Industrial Designs;
Inventions; Plant Varieties; Copyright and Related
Rights, Economy and Evaluation of Intellectual
Property) with a total of 168 hours.

În perioada de raportare, o atenție
deosebită a fost acordată informării și instruirii
în domeniul proprietății intelectuale a tinerei
generații. Printre cele mai importante activități
se numără Campania națională de sensibilizare a
elevilor asupra fenomenelor contrafacerii și pirateriei în Republica Moldova, organizată de către
AGEPI, în cooperare cu Ministerul Educației al
Republicii Moldova și Direcția Generală Educație,
Tineret și Sport a mun. Chișinău, în perioada 3
martie – 24 octombrie.

In the reporting period, particular attention was paid to information and training in
intellectual property of the young generation.
Among the most important activities is counted
the National Pupils Awareness Campaign on
Counterfeiting and Piracy Phenomena in the
Republic of Moldova, organized by AGEPI, in
cooperation with the Ministry of Education of
the Republic of Moldova and the Chisinau Directorate General for Education, Youth and Sport,
in the period March 3 – October 24.

Parteneri ai Campaniei au fost Mobiasbancă – Groupe Société Générale, Shopping Malldova, Misiunea EUBAM, Microsoft Moldova și
Bestseller.md. Prin această acțiune organizatorii
și-au propus să informeze și să sensibilizeze tânăra generație, în special elevii claselor a IX-XII-a din
cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar
(licee, scoli de cultură generală) din mun. Chișinău
despre riscurile și consecințele pe care le implică
contrafacerea și pirateria pentru dezvoltarea
economică, socială și culturală a țării.

Partners of the Campaign were Mobiasbanca − Groupe Société Générale, Shopping Malldova, EUBAM Mission, Microsoft Moldova and
Bestseller.md. Through this action organizers set
themselves as an object to inform and sensitize
the younger generation, especially ninth-twelfth
graders from pre-university educational institutions (lyceums, secondary schools) from Chisinau
about the risks and consequences involved by
counterfeiting and piracy for the economic, social
and cultural development of the country.

Pentru realizarea obiectivelor Campaniei, organizatorii au utilizat o serie de produse și
instrumente de marketing, printre care:
• lecție tematică privind esența fenomenelor de contrafacere și piraterie, riscurile și
consecințele pentru tânăra generație, acțiunile
de contracarare a acestor infracțiuni;
• prezentarea a 2 spoturi publicitare video privind fenomenele de contrafacere și piraterie;
• distribuirea materialelor promoționale anticontrafacere și antipiraterie în rândul elevilor
(rucsacuri, pixuri, blocnotesuri, tricouri etc.);
• consultații oferite elevilor cu privire la
modalitățile de contracarare a contrafacerii
și pirateriei;
• organizarea în cadrul instituțiilor de
învățământ a unei expoziții ambulante de
produse contrafăcute;
• completarea unui chestionar de evaluare a
percepției elevilor asupra acestor fenomene,
privind atitudinea lor față de plagiat, piraterie sau contrafacere.

To implement the objectives of the Campaign, organizers used a number of products
and marketing tools, among which:
•• the thematic lesson on the essence of the phenomena of counterfeiting and piracy, risks and
consequences for the younger generation, actions to counter such criminal offences;
•• the presentation of 2 advertising spots on
the phenomena of counterfeiting and piracy;
•• distribution of anti-counterfeiting and antipiracy promotional materials among pupils
(backpacks, pens, notepads, shirts, etc.);
•• the consultations given to pupils on
how to counter counterfeiting and
piracy;
•• the organization in educational institutions
of an itinerant exhibition of counterfeit
products;
•• the completion of a questionnaire for assessing students’ perception of these phenomena on their attitudes towards plagiarism,
piracy or counterfeiting.
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Secvenţe din cadrul desfăşurării Campaniei naţionale de
sensibilizare a elevilor din mun. Chişinău asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei și din cadrul ședinţei
de totalizare a Campaniei
Snapshots of the conduct of the National Chisinau Pupil
Awareness Campaign on Counterfeiting and Piracy
Phenomena and of the meeting on the totals of the
Campaign

Pentru a evalua rezultatele Campaniei,
organizatorii au stabilit un set de indicatori de
performanță, care de facto au fost depășiți, printre care vom menționa:
• numărul instituțiilor de învățământ implicate
în proiect – 68 (50 – planificat);
• numărul de elevi antrenați în acțiune – 6400
(5000 – planificat);
• numărul de chestionare completate – 5854
(4500 – planificat).

To evaluate the results of the Campaign,
organizers have established a set of performance indicators, which in fact have been overcome, among which should be mentioned:
•• the number of educational institutions involved in the project − 68 (50 − planned);
•• the number of pupils involved in the action −
6,400 (5,000 − planned);
•• the number of completed questionnaires −
5,854 (4,500 − planned).

Fiecare elev participant la Campanie
a primit materiale promoționale anticontrafacere și antipiraterie, elaborate și procurate cu
asistența partenerilor, în total fiind distribuite
29185 ex.

Each student participating in the Campaign received anti-counterfeiting and antipiracy promotional materials, developed and
procured with the assistance of the partners, in
total being distributed – 29,185 cop.

În cadrul Campaniei a fost organizat un
sondaj de opinie privind cunoștințele și percepția
tinerei generații asupra fenomenelor contrafacerii și pirateriei în Republica Moldova. Conținutul
chestionarului a fost elaborat cu participarea
Ministerului Educației și Direcției Generale
Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău. Urmare desfășurării Campaniei, elevii au acumulat

In the Campaign was organized a
survey on the knowledge and perception of the
younger generation of counterfeiting and piracy
in the Republic of Moldova. The content of the
questionnaire was developed with the participation of the Ministry of Education and Directorate General for Education, Youth and Sport of
Chisinau. Following the conduct of the Cam-
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cunoștințe suplimentare privind importanța
proprietății intelectuale, au însușit abilități și
deprinderi pentru identificarea mai rapidă a elementelor de contrafacere și piraterie, fapt care
poate contribui la reducerea utilizării produselor
piratate și contrafăcute în rândul elevilor.

paign, pupils gained additional knowledge on
the importance of intellectual property, assimilated skills and abilities for rapid identification
of the elements of counterfeiting and piracy,
which can help reduce the use of counterfeit
and pirated products among pupils.

În conformitate cu Planul de
desfășurare a Campaniei, pentru cei mai activi
elevi din liceele mun. Chișinău a fost organizată
o tabără de toamnă (zi de informare). Programul taberei a prevăzut familiarizarea elevilor
cu activitatea AGEPI, organizarea unor vizite
de studiu la S.A. Viorica Cosmetic pentru a lua
cunoștință de procesul de inovare și branding, și
la postul de televiziune TV7 pentru a se documenta referitor la procesul de creare și valorificare a filmelor și fonogramelor.

In accordance with the Campaign Conduct Plan, for the most active pupils from Chisinau lyceums was organized an autumn camp
(information day). The camp program provided
for the familiarization of pupils with the AGEPI
activity, organization of study visits to the J.S.C.
Viorica Cosmetic in order to get acquainted with
the process of innovation and branding, and to
the TV channel TV7 in order to document themselves on the process of creation and exploitation of films and phonograms.
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IV
AUTOMATIZAREA PROCESELOR
INFORMAŢIONALE ŞI TEHNOLOGICE
AUTOMATION OF INFORMATION
AND TECHNOLOGICAL PROCESSES
În era digitizării, tehnologiile informaţionale au devenit omniprezente în toate domeniile de activitate, inclusiv în cel al proprietăţii
intelectuale. De aceea, asigurarea informaţională şi automatizarea proceselor tehnologice,
economico-financiare şi manageriale fac parte
din preocupările permanente ale AGEPI, care şi-a
propus să îmbunătăţească continuu calitatea
tuturor activităţilor.

In the era of digitization, information technologies have become ubiquitous
in all fields of activity, including that of intellectual property. Therefore, information and
automation of technological, economic and
financial and managerial processes are part of
the permanent concerns of the AGEPI, which
aimed to continuously improve the quality of
all activities.

4.1. Dezvoltarea şi exploatarea reţelei informatice

4.1. Development and Exploitation of Information Network

În anul 2014, dezvoltarea tehnologiilor
informaţionale a trecut la un nou nivel, fiind
creat Sistemul Informaţional Integrat al AGEPI.
Toate sistemele şi subsistemele informatice
separate au fost conectate cu sistemul informaţional integrat, iar unele au fuzionat creând
un efect sinergetic. A fost acordată o atenţie
sporită eliminării redundanţei datelor din cadrul
sistemului informaţional. AGEPI a continuat procesul de integrare cu serviciile oferite de Centrul
de Guvernare Electronică (E-Government) şi de
consolidare a interoperabilităţii sistemelor informatice între instituţiile administraţiei publice
centrale.

In 2014, the development of information technologies has gone to a new level, being
created the Integrated Information System of
AGEPI. All separate computer systems and subsystems were connected to the integrated information system, and some merged to create a
synergistic effect. Increased attention has been
paid to eliminating data redundancy in the information system. AGEPI continued the process
of integration with the services provided by the
Electronic Government Center (E-Government)
and of strengthening the interoperability of the
information systems between central public
administration institutions.

Pe parcursul anului 2014, în cadrul AGEPI
au fost realizate o serie de activităţi majore:

During 2014, in the AGEPI were carried
out a series of major activities:
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•

•

•

•

•

•

procurarea şi integrarea storage-ului „HP
MSA 2040 FC”. După integrarea storageului a fost posibilă ridicarea unui cluster
şi lansarea serviciilor „Disaster Recovery”
(DR) şi „High Availability” (HA). Prin utilizarea acestor servicii, s-a asigurat securitatea sistemului informaţional AGEPI.
Aceste funcţionalităţi asigură disponibilitatea mare a datelor utilizate în momentul
apariţiei unui incident (server sau aplicaţie
nefuncţională) pe acelaşi server fizic sau
pe alte servere. S-au configurat şi serviciile „Distributed Resource Scheduler”,
„Distributed Power Management”, care
balansează resursele serverelor fizice,
dar şi gestionează scalabilitatea acestora fără a întrerupe serviciile active;
procurarea şi integrarea „Fortinet Fortigate
300D” (UTM), care este soluţia completă
de securitate informatică. Un UTM are mai
multe funcţii de securitate şi, pe lângă cele
de firewall clasic, conţine servicii şi mecanisme de detecţie şi avertizare a intruziunilor în
reţea, de asemenea, funcţii de antivirus, antispam, VPN, filtrare de conţinut web, echilibrarea încărcării legăturilor şi prevenirea
scurgerii de informaţii sensibile ale reţelei.
Acest dispozitiv are drept scop minimizarea
numărului de atacuri asupra sistemului informaţional al AGEPI prin hacking/cracking,
viruşi, viermi etc., în mare parte ca rezultat
al ameninţărilor din interior şi celor mixte;
finalizarea şi aprobarea Regulamentului
privind utilizarea sistemului informaţional. Menţionăm că Regulamentul în cauză
vine în ajutorul utilizatorului din cadrul
AGEPI pentru a-l informa despre regulile
de utilizare a resurselor informaţionale în Agenţie şi pentru a exclude regula
„ceea ce nu se interzice, se permite”;
deservirea tehnică pentru o perioadă
de 3 ani. Pentru aceasta s-a reuşit negocierea unui preţ avantajos, precum şi
semnarea unui contract pe termen de
3 ani pentru deservirea serverelor, prin
organizarea unui concurs de achiziţie;
extinderea reţelei de acces la Internet
prin Wi-Fi şi hotspot; instalarea unui
„Acces Point” în sala bibliotecii, în sala
de conferinţe, procurarea unui router
modern nou cu semnal mai puternic,
care parţial acoperă etajele 1, 2 şi 3;
crearea unui hotspot pentru Wi-Fi;
subnetarea reţelei „Biblioteca” şi Wi-Fi
cu scopul de a bloca accesul persoanelor
străine la sistemul informaţional al AGEPI;

•• purchase and integration of storage “HP
MSA 2040 FC”. After integration of the
storage it was possible to raise a cluster and
launch the services ”Disaster Recovery”
(DR) and ”High Availability” (HA). By using
these services, it was ensured the security
of the AGEPI information system. These
functionalities ensure high availability of
data used at the time of appearance of
an incident (nonfunctional server or application) on the same physical server or
on other servers. There were also configured the services ”Distributed Resource
Scheduler”, ”Distributed Power Management”, which balance the physical server
resources and also manage their scalability
without interrupting active services;
•• purchase and integration of ”Fortinet
FortiGate 300D” (UTM), which is the
complete solution of information security. A UTM has several security features
and, besides those of classic firewall,
contains network intrusion detection and
warning services and mechanisms, also
antivirus, anti-spam, VPN, web content
filtration, link load balancing and network
sensitive information leakage prevention
features. This device aims at minimizing the number of attacks on the AGEPI
information system through hacking/
cracking, viruses, worms, etc., largely as
a result of internal and mixed threats;
•• finalization and approval of the Regulation
on the use of information system.
It should be mentioned that the Regulation in question helps to inform the AGEPI
user about the rules for using information
resources in the Agency and to exclude
the rule ”what is not prohibited is
permitted”;
•• maintenance for a period of 3 years.
For this it was able to obtain an advantageous price and to sign a contract
for 3 years for maintenance of servers,
by organizing an acquisition competition;
•• extension of Internet access network
through Wi-Fi hotspot; installation of
an ”Access Point” in the library hall, in
the conference hall, purchase of a new
modern router with a stronger signal
that partially covers the 1st, 2nd and 3rd
floors; creation of a hotspot for Wi-Fi;
•• subnetworking of the ”Library” and Wi-Fi
network in order to block foreigners’ access to the information system of AGEPI;
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•

•

instalarea şi configurarea produsului
„ManageEngine” pentru tichetarea şi
soluţionarea solicitărilor de intervenţie
în cadrul Proiectului „HelpDesk”. Produsul a fost testat cu succes, urmând
să fie planificat pentru achiziţie;
aprobarea modelului-tip pentru paginile
web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice, conform Hotărârii Guvernului
nr. 188 din 03.04.2012 privind paginile
oficiale ale autorităţilor administraţiei
publice în reţeaua Internet. Centrul de
Telecomunicaţii Speciale a oferit platforma tehnico-tehnologică pentru găzduirea paginii dev.agepi.gov.md, precum şi
modelul-tip. La fel, a fost realizată migrarea
informaţiei site-ului agepi.gov.md de pe
platforma Bitrix pe platforma Drupal.

•• installation and configuration of the
“Manage Engine” product for ticketing
and solution of requests for intervention
in the “HelpDesk” Project. The product was tested successfully, being supposed to be planned for acquisition;
•• approval of the standard model for the
official websites of public administration
authorities, according to Government
Decision No. 188 of 03.04.2012 on official
websites of public administration authorities in the Internet. The Center for Special
Telecommunications provided the web
page hosting technical platform dev.agepi.
gov.md and the standard model. It was
also realized the migration of information of the website agepi.gov.md from
Bitrix platform to Drupal platform.

4.2. Produse informatice

4.2. Information Products

În perioada de bilanţ, la AGEPI au fost
elaborate şi implementate următoarele produse
informatice:
• programul de documentare unic în BD
„Mărci” şi „Mărci Internaţionale”, DoRa;
• Web Servicii pentru schimbul de date
dintre BD AGEPI şi sistemul de depunere online a cererilor e-AGEPI;
• BD „Gestiunea colectivă a dreptului de
autor şi a drepturilor conexe” şi programele de importare a datelor, de documentare şi de calculare a remuneraţiilor;
• aplicaţia de căutare şi vizualizare a formularelor tipizate în reţeaua Intranet;
• procedura de aplicare a semnăturilor olografe pe documentele create
în programele de gestiune a OPI;
• BD „Chestionare Licee”, „Chestionare
satisfacţie angajaţi”, programele de introducere a datelor şi de analiză statistică;
• BD „Acţiuni Judiciare” şi programul
de gestiune;
• modulul procedurii de examinare a contestaţiilor depuse la Comisia de contestaţii în programul de
gestiune a Mărcilor naţionale.

In the period under review, AGEPI developed and implemented the following software
products:
•• unique search program in DB “Trademarks”
and “International Trademarks”, DoRa;
•• Web Services for data exchange between AGEPI DB and e-AGEPI system
for online filing of applications;
•• DB “Collective Management of Copyright and Related Rights” and programs for data import, documentation
and calculation of remuneration;
•• application for search and view of standardized forms in the Intranet network;
•• procedure for application of holograph
signatures on documents created in
the IPO management programs;
•• DB “Lyceums Questionnaires”, “Employees’ Satisfaction Questionnaires”, data
entry and statistical analysis programs;
•• DB ”Judicial Actions” and management program;
•• module of the procedure for examination of appeals lodged to the Board
of Appeals in the national trademark management program.

În aceeaşi perioadă, au fost administrate, actualizate şi perfecţionate bazele de date şi
aplicaţiile de gestiune a acestora. Printre acţiunile majore pot fi evidenţiate următoarele:
• optimizarea BD „Formulare AGEPI”
şi a programului de gestiune, verificare,
ajustare şi integrare a documentelor tipizate în programele de gestiune
a OPI;

In the same period, there were administered, updated and improved the databases
and their management applications. Among the
major actions can be highlighted the following:
•• optimization of DB “AGEPI Forms”
and of the program for management,
verification, adjustment and integration of standardized documents into
the IPO management programs;
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•

•

•

îmbunătăţirea procedurii de schimb de date
cu OMPI prin expedierea refuzurilor totale
sau parţiale ale „DMI Internaţionale”;
migrarea la Unicode a BD publice „Desene/
Modele industriale” şi modificarea programelor de actualizare şi documentare;
modificarea structurii BD ale OPI pentru
stocarea informaţiilor privind dosarul
electronic, realizarea aplicaţiilor de iniţiere,
completare a dosarului electronic al OPI,
de imprimare şi expediere a scrisorilor,
implementarea în programele de gestiune
a OPI în BD „Mărci” şi „Invenţii protejate
prin brevete şi brevete de scurtă durată” a modulului dosarului electronic.

•• improvement of the procedure for data
exchange with WIPO by sending the total
or partial refusals of “International ID”;
•• migration to the Unicode of public DB
“Industrial Designs” and modification
of updating and search programs;
•• modification of IPO DB structure for storage of information on the electronic file,
realization of applications for initiation,
completion of the IPO electronic file, for
printing and mailing of letters, implementation in the IPO management programs
in DB “Trademarks” and “Inventions
protected by Patents and Short-Term
Patents“ of the electronic file module;

În anul 2014, a fost elaborat CD-ul
anual „Invenţii protejate în Republica Moldova.
1993-2013”.

In 2014, it was developed the annual
CD “Inventions protected in the Republic of
Moldova. 1993-2013”.

Pe parcursul perioadei de referinţă, au
fost perfectate şi expediate informaţii din:
• BD „DMI Internaţionale” şi „Mărci
Internaţionale”, pentru OMPI;
• BD „Mărci Naţionale”, pentru Thomson Reuters;
• BD „Invenţii protejate prin brevete şi
brevete de scurtă durată” şi „Modele de
utilitate”, pentru CD-urile regionale de
brevete „CISPATENT” şi „EAPATIS”, precum şi pentru BD „INPADOC” (OEB).

During the reference period, there were
improved and delivered information from:
•• DB “International ID” and “International Trademarks”, for WIPO;
•• DB “National Trademarks”,
for Thomson Reuters;
•• DB “Inventions protected by Patents
and Short-Term Patents” and “Utility Models”, for the regional patent
CDs “CISPATENT” and “EAPATIS”,
and for DB “INPADOC” (EPO).

Au fost încărcate periodic datele privind
înregistrările internaţionale în BD „Mărci Internaţionale”, „DMI Internaţionale” şi „OMPI DMI”.

There were periodically loaded data on
international registrations in DB “International
Trademarks”, “International ID” and “WIPO ID”.

De asemenea, au fost actualizate în
termenele stabilite datele de pe
http://www.db.agepi.md.

Also, there were updated within the
established terms the data on
http://www.db.agepi.md.

4.3. Gestiunea electronică a documentelor

4.3. Electronic Management of Documents

Pentru a face faţă actualelor provocări
determinate de era informaţională, oficiile
de proprietate intelectuală au utilizat diferite
modalităţi de satisfacere a necesităţilor utilizatorilor. Astfel, experienţa Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, dar şi a oficiilor
naţionale de PI din străinătate în procesul de
implementare a tehnologiilor informaţionale
de depunere/recepţionare a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală
în format electronic (FE), a stat la baza deciziei
adoptate de AGEPI privind implementarea
procedurii de depunere online a cererilor OPI şi
a documentelor aferente, acest fapt devenind
unul dintre obiectivele prioritare ale Agenţiei.
În acest context, în anul 2014, AGEPI a finalizat

To face the current challenges determined by the information age, intellectual
property offices used different ways to meet
the needs of users. Thus, the experience of the
World Intellectual Property Organization, and
also of the national IP offices from abroad in
the process of implementation of information
technologies for submission/receipt of applications for registration of intellectual property
objects in electronic format (EF), was the basis
of the decision taken by AGEPI on the implementation of the procedure for online filing
of IPO applications and related documents,
it becoming one of the priority objectives of
the Agency. In this context, in 2014, AGEPI
completed the Project “Development and
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Proiectul „Elaborarea şi implementarea Softului
pentru depunerea online a cererilor OPI”, care
a fost lansat în anul 2011 şi a fost implementat
pe etape. În perioada de bilanţ, a fost testat,
parametrizat şi implementat cu succes Serviciul
Electronic (SE) e-AGEPI „Depunerea online a cererilor OPI”. Procedurile de depunere şi achitare
au fost divizate şi implementate în modulele
„Recepţionarea/expedierea cererilor” şi „Achitarea taxelor online”, care include calcularea
taxelor, generarea contului spre plată, solicitarea înlesnirilor etc. De asemenea, a fost creată
interfaţa web şi funcţionalul pentru modulul
„Mandatar autorizat”, care permite expedierea
cererilor de înregistrare a OPI în numele solicitantului, precum şi achitarea taxelor. Totodată,
în cadrul sistemului a fost creat modulul „Statistica”, pentru generarea rapoartelor statistice.
În SE e-AGEPI au fost implementate următoarele
instrumente: semnătura digitală, semnătura
mobilă, semnătura electronică e-AGEPI, inclusiv Serviciul Guvernamental MSign şi Serviciul
Guvernamental de Plăţi Electronice Mpay, care
permite achitarea serviciilor AGEPI cu orice
instrument de plată (card bancar, internet banking, terminale de plată, cont spre plată). A fost
efectuată monitorizarea sistemelor informatice
pentru funcţionarea corectă a portalului şi securitatea acestuia.

Implementation of Software for Online Filing
of IPO Applications”, which was launched in
2011 and was implemented by stages. In the
period under review, it was successfully tested,
parameterized and implemented the Electronic
Service (ES) e-AGEPI “Online Filing of IPO Applications”. Filing and payment procedures
were divided and implemented in the modules
“Receipt/Sending of Applications” and “Online
Payment of Fees”, which include the calculation
of fees, generation of the account for payment,
request of facilities, etc. It was also created the
web interface and the functional for the module “Patent Attorney”, which allows of sending IPO registration applications in the name
of the applicant, and payment of fees. At the
same time, within the system was created the
module “Statistics”, for generation of statistical
reports. In the e-AGEPI ES were implemented
the following instruments: digital signature,
mobile signature, electronic signature e-AGEPI,
including the MSign Governmental Service and
the Mpay Electronic Payment Governmental
Service, which allows the payment of AGEPI
services with any instrument of payment (bank
card, internet banking, payment terminals,
account for payment). It was carried out the
monitoring of computer systems for proper
operation of the portal and its security.

Menţionăm în acest context, că pentru
a veni în ajutorul utilizatorului au fost elaborate
şi integrate în SE e-AGEPI „Ghidul de utilizare
a serviciului electronic de depunere online a
cererilor OPI” (în limbile română, rusă, engleză),
şi au fost editate trei ghiduri de referinţă rapidă:
„Ghidul de utilizare rapidă a SE e-AGEPI”, „Achitarea tarifelor online” şi „Ghidul Mandatarului
autorizat”.

It should be mentioned in this context that in order to help the user there were
developed and integrated into the e-AGEPI ES
the “Guide for Using the Electronic Service for
Online Filing of IPO Applications” (in Romanian, Russian, English), and were edited three
quick reference guides: “Guide for Quick Use
of e-AGEPI ES”, “Online Payment of Fees” and
“Patent Attorney’s Guide”.

Ca rezultat al implementării sistemului
de depunere online a cererilor OPI la AGEPI, în
anul 2014, au fost depuse online 316 cereri şi
cca 200 de documente aferente. Portalul a fost
accesat de către 3300 de utilizatori unici; fiind
înregistrate 57000 de afişări de pagină, utilizatorii provenind din cca 50 de ţări, de la 400 de
furnizori de Internet, de pe următoarele dispozitive: desktop – 7500; mobile – 173; tablete – 112.

As a result of implementation of the
system for online filing of IPO applications, 316
applications and approx. 200 related documents
were submitted online to the AGEPI in 2014.
The portal has been accessed by 3,300 unique
users; being recorded 57,000 page views, users
coming from approx. 50 countries, from 400
Internet providers, on the following devices:
desktop – 7,500; phones − 173; tablets − 112.

Ca o continuitate a Proiectului menţionat, în anul de referinţă, a demarat proiectul
„Digitizarea fluxului informaţional AGEPI”, care
reprezintă o procedură internă de implementare a serviciului electronic e-AGEPI. Proiectul
presupune scanarea documentelor recepţionate pe hârtie şi salvarea lor pe un mediu de
stocare sigur, rapid şi accesibil. În acest scop, a
fost elaborată şi aprobată procedura „Conse-

As a continuation of the said Project,
in the reference year, there started the project
“Digitization of Information Flow of AGEPI”,
which is an internal procedure for implementation of the e-AGEPI electronic service. The
project involves the scanning of documents
received on paper and saving thereof on a safe,
fast and affordable storage medium. To this
end, it was developed and approved “The Se-
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cutivitatea lucrărilor pentru digitizarea fluxului
informaţional AGEPI”. Totodată, a fost elaborat
şi testat softul pentru recepţionarea/expedierea
documentelor pentru procedura de digitizare a
fluxului informaţional AGEPI.

quence of Works for Digitization of Information
Flow of AGEPI”. At the same time, it was developed and tested the software for the receipt/
sending of documents for the procedure for
digitization of the information flow of AGEPI.

În contextul digitizării cererilor şi a
documentelor aferente, a fost creat şi stabilit
conţinutul Dosarului Electronic (DE) pentru
fiecare OPI, care cumulează toate documentele depuse, elaborate în procesul examinării,
precum şi corespondenţa recepţionată/expediată dintre AGEPI şi solicitant. Legătura dintre
aceste componente se va efectua prin numărul
dosarului şi al cererii. În procesul examinării,
materialele selectate din BD naţionale şi internaţionale, vor fi salvate în DE. De asemenea,
sistemul oferă posibilitatea de a crea, vizualiza, edita şi ataşa documente în DE, formând
o arhivă electronică care va asigura căutarea
după număr, dată, cuvinte cheie, diferite atribute etc. În aceeaşi perioadă, a fost elaborat
Registrul electronic pentru atribuirea automatizată a numerelor de intrare/ieşire a documentelor, fiind creat un set de instrucţiuni pentru
utilizarea corectă de către colaboratorii AGEPI
a noului funcţional.

In the context of digitization of applications and related documents, it was created and
determined the content of the Electronic File
(EF) for each IPO, encompassing all submitted
documents, developed in the examination process and the received/sent correspondence between AGEPI and the applicant. The relationship
between these components will be established
by the number of the file and of the application.
In the examination process, materials selected
from the national and international DB, will be
saved in the EF. The system also provides the
possibility to create, view, edit and attach documents in the EF, forming an electronic archive
that will provide for the search by number,
date, keywords, various attributes, etc. In the
same period, it was developed the electronic
Register for automated assignment of input/
output numbers of documents, being created a
set of instructions for proper use by the AGEPI
employees of the new functional.

Astfel, proiectul „Digitizarea fluxului
informaţional AGEPI” va permite organizarea mişcării documentelor în FE şi excluderea
circuitului de documente pe hârtie în cadrul
AGEPI, efectuarea automatizată a următoarelor proceduri: evidenţa tuturor termenelor de
procedură şi avertizarea expirării termenelor
legale; controlul corespondenţei recepţionate/
expediate; controlul achitării tarifelor; vizualizarea rezultatelor examinării etc.

Thus, the project “Digitization of Information Flow of AGEPI” will enable the organization of documents movement in the EF and
exclusion of paper documents circuit within the
AGEPI, the automated performance of the following procedures: accounting of all procedural
terms and warning about the expiration of legal
terms; control of received/sent correspondence;
control of payment of tariffs; view of examination results, etc.

În perioada de bilanţ, s-a efectuat perfecţionarea, gestionarea şi mentenanţa sistemului integrat Letograf şi crearea cópiilor de
siguranţă ale acestuia (Full Backup). Astfel, pe
parcursul anului, prin sistemul Letograf au intrat
4254 de documente, fiind înregistrate 1513 ieşiri,
1800 de documente spre informare.

In the year under review, it was performed the development, management and
maintenance of the integrated system Letograf
and its backups (Full Backup). Thus, during the
year, 4,254 documents have entered through the
Letograf system, being registered 1,513 outputs,
1,800 documents for information.

O altă activitate complexă în anul de
raportare a constituit-o actualizarea datelor
cu caracter public referitoare la statistica
OPI; statistica obiectelor dreptului de autor şi
drepturilor conexe; lista evaluatorilor în PI; lista
mandatarilor autorizaţi; serviciile prestate de
AGEPI. Informaţia a fost plasată pe portalurile
guvernamentale data.gov.md, servicii.gov.md.
Totodată, au demarat lucrările de pregătire
pentru plasarea informaţiei contabile pe portalul
servicii.fisc.md, inclusiv e-Factura.

Another complex activity in the reporting year was updating of public data regarding the IPO statistics; the statistics of objects
of copyright and related rights; the list of IP
evaluators; the list of patent attorneys; services
provided by AGEPI. The information was placed
on the governmental portals data.gov.md, servicii.gov.md. At the same time, there started the
preparation work for the placement of accounting information on the portal servicii.fisc.md,
including e-Invoice.

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

80

V
STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ
ŞI MANAGEMENTUL INTERN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND INTERNAL MANAGEMENT
În anul 2014, colectivul AGEPI şi-a axat
activitatea pe realizarea obiectivelor incluse în
Programul anual de activitate, Statutul Agenţiei,
şi a priorităţilor din domeniul proprietăţii intelectuale, prevăzute în Planul de acţiuni pentru
anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
până în anul 2020 etc. În acest scop, săptămânal s-au ţinut şedinţe operative, convocate de
Directorul general, iar în fiecare lună, trimestru
şi semestru au fost prezentate rapoarte de activitate ale departamentelor, direcţiilor şi Comisiei
de Contestaţii la nivel de Agenţie.

In 2014, AGEPI staff focused its activity on the realization of objectives included
in the Annual Activity Program, Statute of the
Agency, and of priorities in the field of intellectual property, set out in the Action Plan for
2012-2014 on implementation of the National
Intellectual Property Strategy until 2020, etc.
To this end, operational meetings were held
weekly, convened by the Director General,
and each month, quarter and half-year were
presented activity reports of the departments, directorates, and Board of Appeals
at Agency level.

În structura organizaţională a AGEPI pe
parcursul perioadei de raportare nu au intervenit modificări, ea fiind constituită din 8 subdiviziuni de nivelul întâi (departamente şi direcţii)
şi 22 de subdiviziuni de nivelul doi (secţii, un
serviciu), (figura 5.1).

In the organizational structure of AGEPI
during the reporting period have not occurred
any changes, being consisted of eight first-level
subdivisions (departments and directorates )
and 22 second-level subdivisions (divisions, one
service) (Figure 5.1).

La 1 ianuarie 2014, numărul angajaţilor
AGEPI constituia 174 de persoane, iar la finele
anului 173 de persoane, dintre care 126 (73 %) −
femei şi 47 (27 %) – bărbaţi. Din totalul de persoane încadrate 5 au vârsta sub 25 de ani. În anul
de bilanţ, la AGEPI au fost angajate 12 persoane
noi şi au fost eliberaţi, prin desfacerea contractelor individuale de muncă, 13 angajaţi.

On 1 January 2014, the number of AGEPI
employees was 174 persons, and at the end of
the year 173 persons, of which 127 (73%) – women and 47 (27%) – men. Of the total number of
persons employed five are under 25 years. In the
reporting year, AGEPI employed 12 new persons
and were discharged, by termination of individual labor contracts, 13 employees.
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Fig. 5.1. Structura organizaţională a AGEPI
Fig. 5.1. Organizational structure of AGEPI
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Din numărul total de salariaţi, 151 (87 %)
au studii superioare, 12 (7 %) – studii medii
speciale şi 10 (6%) – studii medii. Din totalul de
angajaţi cu studii superioare, 18 (12 %) deţin
titlul de magistru, iar 10 (6 %) – titlul de doctor
în ştiinţe în diverse domenii, inclusiv 1 doctor
habilitat.

Of the total number of employees, 151
(87%) have higher education, 12 (7%) – secondary
vocational education and 10 (6%) – secondary
education. Of the total number of employees
with higher education, 18 (12%) have the master’s degree and 10 (6%) – the doctor’s degree in
various fields, including 1 doctor habilitate.

Structura personalului conform funcţiilor deţinute este reprezentată în figura 5.2.

The structure of the staff according to
the held positions is shown in Figure 5.2.

Vârsta medie a angajaţilor constituie
41 de ani, iar circa 90 % din efectivul total
al salariaţilor au o vechime în muncă în activitatea de profil mai mare de 5 ani. În figura
5.3 este prezentată repartizarea angajaţilor
conform vechimii în muncă în activitatea de
profil.

The average age of the employees is
41 years, and about 90% of the total number of
employees have a length of service in the profile
activity of more than five years. The distribution
of AGEPI employees according to the length
of service in the profile activity is presented in
Figure 5.3.

Fig. 5.2. Structura personalului AGEPI conform funcţiilor deţinute (%)
Fig. 5.2. Structure of the AGEPI staff according to the held positions (%)

Personal tehnic - 11
Maintenance personnel - 11

Management de nivel mediu - 13
Medium-level management - 13

Experţi, specialişti - 68
Experts, specialists - 68

Management de nivel superior - 8
High-level management - 8

Fig. 5.3. Repartizarea personalului după vechimea în muncă în activitatea de profil (%)
Fig. 5.3. Distribution of the staff by the length of service in the profile activity (%)

Peste 20 de ani - 40
Over 20 years - 40

Până la 3 ani - 2
Up to 3 years - 2
3-5 ani - 7,5
3-5 years - 7,5
5-7 ani - 9
5-7 years - 9
7-10 ani - 7,5
7-10 years - 7,5

10-20 de ani - 34
10-20 years - 34
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Dna Svetlana Munteanu, Vicedirector general al AGEPI,
şi dl Tudor Jovmir, expert principal, Departamentul invenţii şi
soiuri de plante, au fost decoraţi cu distincţii de stat de către
preşedintele ţării dl Nicolae Timofti
Mrs. Svetlana Munteanu, Deputy Director General of AGEPI,
and Mr. Tudor Jovmir, senior expert, Inventions and Plant
Varieties Department, decorated with state awards by the
President of the country Mr. Nicolae Timofti

În anul 2014, ca şi pe întreg parcursul
activităţii AGEPI, o atenţie deosebită a fost acordată creşterii nivelului profesional al specialiştilor,
perfecţionării şi reciclării cadrelor. În perioada de
referinţă, şi-au perfecţionat cunoştinţele 128 de
angajaţi, dintre care 70 – în ţară, inclusiv în cadrul
AGEPI, iar 58 – în străinătate. Pe lângă cursurile
interne în domeniul proprietăţii intelectuale şi seminarele tematice din departamente, colaboratorii AGEPI au urmat programe de studii, traininguri
şi schimburi de experienţă organizate de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI),
Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB), Uniunea pentru Protecţia
Noilor Soiuri de Plante (UPOV), Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA),
Oficiul de Stat pentru Proprietate Intelectuală
al Republicii Populare Chineze (SIPO), Oficiul
de Proprietate Industrială din Norvegia (NIPO),
Oficiul de Brevete din Austria ş.a.

In 2014, as throughout the AGEPI activity, special attention was paid to increasing the
professional level of specialists, upgrading and
retraining of the staff. In the reference period,
128 employees have improved their knowledge, of which 70 – in the country, including
in the AGEPI, and 58 – abroad. In addition to
internal courses in intellectual property and
thematic seminars in departments, AGEPI
employees attended study programs, trainings and exchanges of experience organized
by the World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO),
Eurasian Patent Office (EAPO), Union for the
Protection of New Varieties of Plants (UPOV),
State Office for Inventions and Trademarks
of Romania (OSIM), Romanian Office for
Copyright (ORDA), State Intellectual Property
Office of the People’s Republic of China (SIPO),
Norwegian Industrial Property Office (NIPO),
Austrian Patent Office, etc.

În scopul sporirii calităţii şi eficienţei
muncii (în special a experţilor) au fost organizate cursuri de studiere şi perfecţionare a limbii
engleze, la care au participat pe parcursul anului
de referinţă, 23 de angajaţi ai AGEPI.

In order to increase the quality and
efficiency of labor (especially that of experts),
study and training courses in English were organized, attended during the reference year by
23 employees of AGEPI.

Anul 2014 a fost marcat de un eveniment deosebit de important pentru oficiul
naţional de PI. Doi colaboratori de frunte ai
Agenţiei au fost decoraţi cu înalte distincţii de
stat, pentru contribuţia la dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale, merite în formarea teoretică şi practică

Year 2014 was marked by an event
extremely important for the national IP office.
Two leading employees of the Agency were
awarded high state awards for the contribution
to the deve-lopment of the national intellectual
property protection system, merits in the practical and theoretical training of specialists in the

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

84

R A P O RT A N UA L \ 2 0 1 4

a specialiştilor în domeniu şi înaltă măiestrie
profesională. Astfel, la 21 august, dna Svetlana
Munteanu, Vicedirector general al AGEPI şi dl
Tudor Jovmir, expert principal, Departamentul
invenţii şi soiuri de plante, au fost decoraţi de
către şeful statului Nicolae Timofti cu ordinul
„Gloria Muncii” şi, respectiv, medalia „Meritul
Civic”.

field and high professional mastership. Thus,
on 21 August, Mrs. Svetlana Munteanu, Deputy
Director General of AGEPI and Mr. Tudor Jovmir,
senior expert, Inventions and Plant Varieties Department, were decorated by the President of
the State Nicolae Timofti with the order “Glory
of Labour” and, respectively, the medal “Civic
Merit”.

În perioada de raportare, la AGEPI a fost
efectuat şi finalizat cu succes primul audit de
supraveghere pentru evaluarea conformităţii
Sistemului de management al calităţii (SMC),
implementat în cadrul Agenţiei în anul 2013,
conform cerinţelor standardului ISO 9001:2008.
Supravegherea SMC a fost efectuată de către
Organismul de Certificare a Sistemelor de Management SRAC CERT SRL din România, membru
al Reţelei Internaţionale de Certificare IQNet. Urmare auditului de supraveghere a fost reconfirmată corespunderea SMC implementat la AGEPI
cerinţelor standardului ISO 9001:2008.

During the reporting period, AGEPI conducted and successfully completed the first surveillance audit for conformity assessment of the
quality management system (QMS), implemented within the Agency in 2013, as required by
the ISO 9001: 2008 standard. QMS surveillance
was carried out by the Management System
Certification Body SRAC CERT LLC in Romania,
member of the International IQNet Certification
Network. Following the surveillance audit, it
was reconfirmed the compliance of QMS implemented in the AGEPI with the requirements of
the ISO 9001: 2008 standard.

În acest context, de menționat că, în
anul 2014, au fost organizate câteva programe
de training adresate directorilor de departamente, șefilor de direcții și de secții din cadrul
Agenției. Fiind susținute de către compania
română „Ascendis”, acestea au avut drept
scop dezvoltarea abilităților personale manageriale ale participanților și, astfel, sporirea

In this context, it should be mentioned that, in 2014, there were organized
several training programs addressed to the directors of departments, heads of directorates
and divisions of the Agency. Being supported
by the Romanian company “Ascendis”, these
aimed to develop the managerial personal
skills of the participants and, thus, enhance

Secvențe din cadrul programului de training
„Managementul performanței”, organizat pentru
echipa managerială a AGEPI
Snapshots of the training program “Performance
Management”, organized for the management
team of AGEPI
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competitivității AGEPI. Cursanții au participat la
două sesiuni de instruire în materie de management al performanței și management al
timpului, simulând în formă interactivă situații
curente de management legate de tematica
abordată (setarea de obiective clare, profesionale și comportamentale, utilizarea unor tehnici
pentru monitorizarea procesului și evaluarea
rezultatelor, prioritizarea, planificarea și utilizarea eficientă a timpului etc.). La finalul fiecărui
curs, au fost înmânate Diplome de participare
corespunzătoare.

the competitiveness of AGEPI. The students
participated in two training sessions on
performance management and time management, simulating in interactive form current
management situations related to the subject
matter (setting of clear, professional and
behavioral objectives, use of process monitoring techniques and evaluation of results,
prioritization, planning and efficient use of
time, etc.). At the end of each course, they
were presented corresponding Diplomas of
participation.
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VI
BUGETUL
BUDGET
Activitatea economico-financiară a
AGEPI se desfăşoară în condiţii de autofinanţare
şi autogestiune, cu elaborarea şi aprobarea de
sine stătătoare a bugetului şi planului de activitate, axate pe realizarea direcţiilor prioritare de
dezvoltare a domeniului proprietăţii intelectuale
în Republica Moldova.

Economic and financial activity of the
AGEPI is carried out under self-financing and
self-management conditions, with independent
development and approval of the budget and
activity plan, focused on realization of priority
directions of development of the field of intellectual property in the Republic of Moldova.

Veniturile bugetului Agenţiei se constituie din încasările pentru serviciile prestate,
tarifele acestora fiind aprobate de Guvern. Cele
mai importante sunt veniturile provenite din
depunerea şi examinarea cererilor, eliberarea
şi menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, examinarea contestaţiilor, înregistrarea
contractelor de transmitere a drepturilor prin
procedurile de licenţiere şi cesiune, înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor
conexe, precum şi cele ce provin din tarife
pentru serviciile de cercetare-documentare, din
comercializarea marcajelor de control aplicate
pe cópiile operelor audiovizuale.

The incomes of the Agency’s budget
are consisted from receipts for provided
services, their tariffs being approved by the
Government. The most important are incomes
from submission and examination of applications, issuance and maintenance in force of
protection titles, examination of appeals, registration of rights transfer contracts through
licensing and assignment procedures, registration of objects of copyright and related
rights, as well as those arising from tariffs for
search and documentation services, marketing of control marks applied on the copies of
audiovisual works.

Cheltuielile sunt direcţionate spre onorarea obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi medicale, alte obligaţii
stabilite de legislaţie, cheltuieli de funcţionare a
instituţiei (servicii comunale, deservirea tehnică,
întreţinerea edificiului şi transportului auto),
cheltuieli destinate retribuirii muncii, stimulării
materiale şi instruirii profesionale a personalului, cheltuieli aferente delegării specialiştilor
la diverse reuniuni internaţionale şi bilaterale,

The expenses are directed towards honoring the obligations to the state budget, budget
of social and medical insurances, other obligations established by law, institution operating expenses (municipal services, engineering service,
maintenance of building and motor transport),
expenses for labour remuneration, material
stimulation and professional training of the staff,
expenses afferent to the delegation of specialists
to various international and bilateral reunions,
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Fig. 6.1. Ponderea veniturilor pe OPI şi alte domenii de activitate (%)
Fig. 6.1. Weight of incomes by IPOs and other fields of activity (%)

Alte activităţi - 12,8
Other activities - 12,8

Mărci - 54,5
Trademarks - 54,5

Contracte de transmitere
a drepturilor, contestaţii - 3
Rights transfer contracts, appeals - 3
Drept de autor şi drepturi conexe - 0,3
Copyright and related rights - 0.3
Desene şi modele industriale - 1,4
Industrial designs - 1,4

Invenţii, soiuri de plante, modele de utilitate - 28
Inventions, plant varieties, utility models - 28

Fig. 6.2. Ponderea cheltuielilor pe articole (%)
Fig. 6.2. Weight of expenses by items (%)
Alte cheltuieli - 27,3
Other expenses - 27,3

Uzura fondurilor fixe
şi activelor nemateriale - 2,7
Wear of fixed funds
and intangible assets - 2,7
Cheltuieli de organizare
a manifestărilor tehnico-ştiinţifice - 1,2
Expenses for organization
of technical-scientific events - 1,2
Cheltuieli de gospodărire, întreţinere ş.a. - 2,7
Administration, upkeep and other expenses - 2,7

Retribuirea muncii - 52,6
Labour remuneration - 52,6

Contribuţii sociale şi medicale - 13,5
Social and medical taxation - 13,5

organizării şi desfăşurării manifestărilor tehnicoştiinţifice (simpozioane, conferinţe, seminare,
expoziţii etc.) în vederea promovării domeniului
de proprietate intelectuală şi extinderii protecţiei acesteia. Într-un compartiment special sunt
reflectate costurile realizării prevederilor Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 880 din 22.11.2012, obiectivele
căreia sunt prioritare pentru activitatea AGEPI.

organization and conduct of technical and scientific events (symposia, conferences, seminars,
exhibitions, etc.) with a view to promote the field
of intellectual property and to extend its protection. In a special compartment are reflected
the costs of implementing the provisions of the
National Intellectual Property Strategy until 2020,
approved by Government Decision no. 880 of
22.11.2012, the goals of which are of priority for
the AGEPI activity.

Investiţiile capitale, în anul 2014, au constituit 1087,91 mii lei, ceea ce este cu 307,34 mii
lei mai mult decât în anul precedent.

Capital investments, in 2014, amounted
to 1,087,910 lei, which is 307,340 lei more than in
the previous year.

Ponderea veniturilor pe domeniile de activitate şi a cheltuielilor pe articole, înregistrate în
anul de bilanţ, sunt reflectate în figurile 6.1 şi 6.2.

The weight of incomes by activity fields
and of expenses by items, registered in the year
under review, are reflected in Figures 6.1. and 6.2.

A G E N Ţ I A D E S TAT P E N T R U P R O P R I E TAT E A I N T E L E C T U A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA

88

VII
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
INTERNATIONAL COOPERATION
În perioada de raportare, activitatea
internaţională a Agenției în domeniul proprietăţii intelectuale a fost determinată de priorităţile
AGEPI pentru anul 2014, evoluţiile internaţionale şi regionale în domeniul PI, precum şi de
intensificarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Specialiştii AGEPI au
fost implicaţi, pe de o parte, în modernizarea
sistemului de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel internaţional, pe de altă
parte, în procesul de negociere a Acordului de
Asociere RM-UE şi a Acordului privind instituirea
Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană (ZLSAC).

During the reporting period, the international activity of the Agency in the field of intellectual property was determined by the priorities
of AGEPI for 2014, international and regional
developments in the field of IP and intensification
of Republic of Moldova’s European integration
process. AGEPI specialists were involved, on the
one hand, in the modernization of the intellectual
property rights protection system at the international level, on the other hand, in the process of
negotiation of the RM-EU Association Agreement
and the Agreement on the establishment of a
Deep and Comprehensive Free Trade Area with
the European Union (DCFTA).

Astfel, extinderea cooperării internaţionale şi bilaterale cu cei mai importanţi actori internaţionali şi regionali în domeniul PI a avut drept scop
asigurarea integrării Republicii Moldova în spaţiul
intelectual internaţional şi european, constituind,
şi în anul 2014, unul dintre obiectivele principale
ale sistemului naţional de protecţie și asigurare a
respectării drepturilor de PI.

Thus, expansion of international and
bilateral cooperation with the most important
international and regional actors in the field
of IP aimed at ensuring Republic of Moldova’s
integration into the international and European
intellectual space, constituting, in 2014 as well,
one of the main objectives of the national system of protection and enforcement of IP rights.

7.1. Cooperarea multilaterală

7.1. Multilateral Cooperation

La fel ca în anii precedenți, Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a avut o activitate
intensă în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), for la care AGEPI reprezintă Republica Moldova, participând activ prin
specialiştii săi la lucrările acestuia pentru a asigura

As in the previous years, State Agency
on Intellectual Property had an extensive activity
in the World Intellectual Property Organization
(WIPO), a forum in which AGEPI represents the Republic of Moldova, actively participating through
its specialists in its work in order to ensure national
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Dna Lilia Bolocan, Directorul general al AGEPI, Liliana Vieru,
şef-adjunct Departament promovare şi editură şi
E.S. Ambasadorul Victor Moraru, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la oficiul ONU de la Geneva, la lucrările celei de-a 54-a runde de Adunări Generale ale statelor
membre ale OMPI, Geneva, Elveţia, 22 septembrie 2014
Mrs. Lilia Bolocan, Director General of AGEPI, Liliana
Vieru, Deputy Chief of Promotion and Publishing Department and H.E. Ambassador Victor Moraru, Permanent
Representative of the Republic of Moldova to the UN
Office in Geneva, in the work of the 54th series of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO,
Geneva, Switzerland, September 22, 2014

Dna Svetlana Munteanu, Vicedirector general al AGEPI,
la lucrările Comitetului Permanent al OMPI privind Dezvoltarea și Proprietatea Intelectuală, Geneva, Elveţia,
10-14 noiembrie 2014
Mrs. Svetlana Munteanu. Deputy Director General of
AGEPI, in the work of the WIPO Standing Committee
on Development and Intellectual Property, Geneva,
Switzerland, 10-14 November 2014

interesele naţionale în procesele de reformare şi
modernizare a sistemului internaţional de PI.

interests in the processes of reformation and modernization of the international IP system.

În perioada de bilanţ, reprezentanţii
AGEPI au participat la 4 evenimente interregionale organizate de către OMPI, precum şi la lucrările
a 11 comitete şi 3 grupuri de lucru ale organizaţiei,
inclusiv la Adunările anuale ale statelor membre
(sesiunile a 53-a şi a 54-a). În cadrul rundelor de
reuniuni anuale, delegaţia Republicii Moldova s-a
aliniat la Declaraţiile Grupului Regional al Ţărilor
Europei Centrale şi Statelor Baltice (CEBS), din
care face parte, menţionând, totodată, priorităţile țării noastre în domeniul consolidării sistemului
naţional de protecţie și asigurare a respectării
drepturilor de proprietate intelectuală.

During the period under review, AGEPI
representatives participated in four interregional
events organized by WIPO and in the work of
11 committees and three working groups of the
organization, including the Annual Assemblies of
the Member States (53rd and 54th sessions). In
the rounds of annual meetings, the delegation of
the Republic of Moldova joined the Statements
of the Regional Group of Central Europe and the
Baltic States (CEBS), of which part it is, noting at
the same time our country’s priorities in strengthening the national system of protection and
enforcement of intellectual property rights.

Anul de referinţă a fost marcat de alegerea Directorului general al OMPI, procedură la
care a participat şi delegaţia moldovenească, susţinând candidatura dlui Fr. Gurry, Director general
al OMPI în exerciţiu, pentru un nou mandat.

The reference year was marked by the
election of the Director General of WIPO, procedure also attended by the Moldovan delegation,
supporting the candidacy of Mr. Fr. Gurry, Acting Director General of WIPO, for another term.

În contextul susţinerii demersurilor
AGEPI pentru dezvoltarea în Republica Moldova
a unui mecanism viabil de mediere a litigiilor din
domeniul PI, dar şi pentru sporirea competenţelor judecătorilor din țară în ceea ce priveşte
soluţionarea litigiilor de acest gen, OMPI a
contribuit la organizarea unui Atelier de lucru în
domeniul proprietăţii intelectuale pentru judecători. Atelierul s-a desfăşurat la AGEPI, în perioada
6-7 noiembrie, cu suportul şi participarea reprezentanţilor Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale şi Institutului Naţional al Justiţiei.
În cadrul Atelierului, experţi internaţionali au

In the context of supporting AGEPI
actions for the development in the Republic
of Moldova of a viable mechanism of dispute
mediation in the IP field, but also for increasing
the powers of judges in the country in terms
of resolving disputes of this kind, WIPO contributed to the organization of a Workshop on
intellectual property for judges. The workshop
was held at the AGEPI, during the period 6-7
November, with the support and participation
of the representatives of the World Intellectual
Property Organization and the National Institute of Justice. In the workshop, international
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Secvenţe din cadrul Atelierului de lucru naţional în domeniul proprietăţii intelectuale pentru judecătorii
din Republica Moldova cu participarea experţilor OMPI (Chişinău, 6-7 noiembrie 2014)
Snapshots of the National Workshop on Intellectual Property for Judges of the Republic of Moldova
with the participation of WIPO experts (Chisinau, 6-7 November 2014)

Înmânarea Medaliei de Aur OMPI „Pentru Creativitate” dlui Igor Cobîleanski, renumit scenarist şi regizor de film,
pentru aportul său la promovarea industriei filmului autohton şi imaginii Republicii Moldova peste hotare
(Chişinău, 23 decembrie 2014)
Presentation of WIPO Gold Medal “For Creativity” to Mr. Igor Cobileanski, renowned screenwriter and film
director, for his contribution to the promotion of local film industry and Republic of Moldova’s image abroad
(Chisinau, 23 December 2014)

familiarizat judecătorii din Republica Moldova
cu cele mai bune practici judiciare în domeniu,
inclusiv prin examinarea studiilor de caz privind
soluţionarea litigiilor din domeniul dreptului de
autor şi al mărcilor, au prezentat practici privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în reţeaua Internet. La fel, au fost abordate
avantajele şi dezavantajele sistemului probatoriu
privind încălcările în domeniul PI, rolul remediilor
civile, dar şi justificarea sancţiunilor penale şi proporţionalitatea acestora prin prisma prevederilor
Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs).

experts familiarized judges from the Republic
of Moldova with the best judicial practices in
the field, including by examining case studies on
dispute resolution in the field of copyright and
trademarks, presented practices on the enforcement of intellectual property rights in the Internet network. Similarly, there were discussed the
advantages and disadvantages of the probation
system on IP infringements, the role of civil remedies, and also justification of criminal sanctions
and their proportionality through the prism of
provisions of the Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

În cadrul Programului OMPI pentru
susţinerea creatorilor şi inventatorilor, în anul de
bilanţ, AGEPI l-a promovat pe dl Igor Cobîleanski,
scenarist şi regizor de film, reprezentant al tinerei
generaţii de cineaşti din republică. Pe 23 decembrie, în cadrul întrunirii anuale a cercetătorilor,
inventatorilor şi reprezentanţilor uniunilor de
creaţie din republică la AGEPI, dlui I. Cobîleanski
i-a fost înmânată Medalia de Aur OMPI „Pentru
Creativitate”, pentru aportul său la promovarea
industriei filmului autohton şi propagarea imaginii
Republicii Moldova peste hotare.

In the WIPO Program to support creators and inventors, in the year under review,
AGEPI promoted Mr. Igor Cobileanski, screenwriter and film director, representative of the
younger generation of filmmakers in the country. On December 23, during the annual meeting
of researchers, inventors and representatives of
the creative unions in the republic at the AGEPI,
Mr I. Cobileanski was awarded the WIPO Gold
Medal “For Creativity” for his contribution to
the promotion of local film industry and propagation of Republic of Moldova’s image abroad.
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Pe parcursul anului 2014, specialiştii AGEPI
au continuat să beneficieze de programele de calificare profesională ale Academiei OMPI. Astfel, în
perioada de referinţă, 20 de specialişti de la AGEPI
au urmat cursurile de perfecţionare profesională la
distanţă ale Academiei, iar 3 angajaţi au participat
la cursurile de perfecţionare profesională, organizate de Academia OMPI în colaborare cu Oficiul de
Brevete din Austria şi, respectiv, Oficiul de Proprietate Industrială din Norvegia.

During 2014, AGEPI specialists continued
to benefit from the WIPO Academy vocational
training programs. Thus, during the reporting
period, 20 specialists from the AGEPI attended
the Academy distance learning courses, and
three employees participated in the training
courses, organized by the WIPO Academy in collaboration with the Austrian Patent Office and,
respectively, the Norwegian Industrial Property
Office.

În calitate de stat membru al OMPI, Republica Moldova a beneficiat şi în anul 2014 de
Programul ARDI (Acces la Cercetare pentru Dezvoltare şi Inovare) şi Programul ASPI (Acces la
Informaţia Specializată de Brevet) – instrumente
elaborate de OMPI pentru facilitarea accesului
persoanelor din statele în curs de dezvoltare şi
statele cu economia în tranziţie la valorile informaţionale pe care le oferă sistemul de PI.

As a member state of WIPO, Republic
of Moldova benefited in 2014 as well from the
ARDI Program (Access to Research for Development and Innovation) and ASPI Program (Access to Specialized Patent Information) − tools
developed by WIPO to facilitate the access of
persons from the developing states and states
with economies in transition to information
values offered by the IP system.

De asemenea, în august 2014, la solicitarea AGEPI, a fost lansat un proiect comun cu
OMPI, în scopul realizării unui Studiu de ţară
privind impactul industriilor creative asupra
dezvoltării economiei naţionale a Republicii
Moldova, studiu care urmează a fi elaborat de
către o echipă de experţi locali, cu asistenţa dlui
Rimantas Vaicenavicius, conferenţiar universitar
la Universitatea „Mykolas Romeris” din Vilnius,
Lituania, expert internaţional desemnat de
OMPI, și va dura până în luna decembrie 2015.

Also, in August 2014, at the request
of AGEPI, it was launched a joint project with
WIPO, in order to conduct a country Study on
the impact of creative industries on the development of the national economy of the Republic
of Moldova, study to be developed by a team of
local experts, with the assistance of Mr. Rimantas Vaicenavicius, associate professor at “Mykolas Romeris” University of Vilnius, Lithuania,
international expert appointed by WIPO, and
will last until December 2015.

Și în anul de bilanț, Republica Moldova
și-a asigurat prezența în cadrul Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV) prin participarea reprezentanților AGEPI
şi Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de
Plante la sesiunile Comitetelor UPOV. Astfel, în
aprilie 2014, un specialist al Agenţiei a luat parte
la şedinţele sesiunilor Consiliului UPOV şi ale
Comitetelor tehnic, administrativ, juridic şi consultativ, care s-au desfăşurat la Geneva, Elveţia
și la care au participat circa 100 de reprezentanţi
din 45 de state membre ale UPOV. În cadrul
acestora au fost adoptate 6 ghiduri noi de
testare pentru soiuri de plante şi revizuite altele
9, inclusiv pentru soiuri de interes pentru Republica Moldova: prun, piersic, castravete etc.
De asemenea, au fost prezentate noile tehnici
utilizate în examinarea distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii (DUS), precum şi metodele de
cooperare cu amelioratorii în examinarea DUS,
cele mai elocvente fiind practicile de cooperare
din Argentina, Canada, Australia, Franţa, Noua
Zeelandă, Africa de Sud, SUA.

In the year under review as well, Republic
of Moldova has secured its presence in the International Union for the Protection of New Varieties
of Plants (UPOV) through the participation of the
representatives of AGEPI and State Commission
for Variety Testing in the sessions of the UPOV
Committees. Thus, in April 2014, a specialist of
the Agency took part in the sessions of the UPOV
Council and Technical, Administrative, Legal and
Consultative Committees, which were held in
Geneva, Switzerland and attended by about 100
representatives from 45 UPOV Member States.
In the framework of these were adopted six new
testing guidelines for plant varieties and reviewed
nine others, including varieties of interest for the
Republic of Moldova: plum, peach, cucumber, etc.
Also, there were presented the new techniques
used in the examination of distinctness, uniformity
and stability (DUS), and methods of cooperation
with breeders in DUS examination, the most eloquent being the cooperation practices of Argentina, Canada, Australia, France, New Zealand, South
Africa, USA.

AGEPI în continuare asigură participarea Republicii Moldova la cele mai importante
evenimente din domeniul proprietăţii intelectu-

AGEPI continues to ensure Republic of
Moldova’s participation in the most important
events in the field of intellectual pro-perty
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Participarea specialiştilor AGEPI la lucrările
Atelierului regional al OMC „Respectarea drepturilor
de PI”, Viena, Austria (10-12 decembrie 2014)
Participation of AGEPI experts in the work
of the WTO Regional Workshop “Enforcement
of IP”, Vienna, Austria (10-12 December 2014)

ale organizate de către alte structuri guvernamentale şi nonguvernamentale internaţionale
şi regionale, inclusiv la acţiunile Organizaţiei
Mondiale a Comerţului, INTERPOL etc. Dintre
evenimentele anului 2014, la care au fost prezenţi specialiştii AGEPI, merită a fi menţionat
Atelierul regional „Respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală”, organizat de către
OMC pentru ţările din Europa Centrală şi de
Est, Asia Centrală şi Caucaz, în perioada 10-12
decembrie. Delegaţia Republicii Moldova a
fost constituită din reprezentanţi ai Serviciului
Vamal, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei şi AGEPI. În cadrul atelierului
de lucru reprezentantul AGEPI a prezentat
cadrul normativ, precum şi situaţia actuală în
domeniul respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova.

organized by other governmental and nongovernmental international and regional structures, including in the actions of the World
Trade Organization, INTERPOL, etc. Among the
events of 2014, which were attended by AGEPI
specialists, it is worth mentioning the Regional
Workshop “Enforcement of Intellectual Property Rights”, organized by WTO for Central and
Eastern Europe, Central Asia and the Caucasus Countries, in the period 10-12 December.
Republic of Moldova delegation was composed
of representatives of the Customs Service, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Economy
and AGEPI. In the workshop AGEPI representative presented the legal framework and the
current situation in the field of enforcement of
intellectual pro-perty rights in the Republic of
Moldova.

La fel de importantă în acest context a
fost şi vizita de lucru a reprezentanților AGEPI şi
ai altor organisme cu responsabilităţi în domeniul PI, la sediul Centrului Naţional Anticontrafacere al Ungariei, vizită organizată de OMPI în
comun cu Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală, în perioada 17-18 aprilie.

Equally important in this context was
the visit of the representatives of AGEPI and
other organizations with responsibilities in the
field of IP, at the headquarters of the Hungarian
National Anti-Counterfeiting Board, visit organized by WIPO jointly with the Hungarian Intellectual Property Office, in the period 17 -18 April.

7.2. Cooperarea regională

7.2. Regional Cooperation

Având în vedere direcţia de dezvoltare
strategică a ţării, în perioada de raportare, AGEPI
şi-a concentrat eforturile cu precădere asupra
procesului de armonizare a sistemului naţional
de PI cu valorile şi standardele europene. În acest
sens, AGEPI a întreprins mai multe acțiuni, fapt ce
a apropiat şi mai mult ţara noastră de UE. Au fost
consolidate relaţiile în domeniu, atât cu instituţiile
comunitare, cât şi cu oficiile naţionale din statele
membre ale UE. În calitate de autoritate naţională de specialitate, AGEPI a fost implicată plenar
în negocierile asupra Acordului privind instituirea
Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
(ZLSAC), efort culminat cu semnarea de către Republica Moldova, la 28 iunie 2014, a Acordului de
Asociere cu Uniunea Europeană, în care la Titlul
V, capitolul 9 (Drepturile de proprietate intelectuală) sunt stipulate angajamentele asumate de

Given the strategic development direction of the country, during the reporting period,
AGEPI focused its efforts mainly on the harmonization of the national IP system with the European values and standards. To this end, AGEPI
undertook several actions, fact that brought our
country much more closer to the EU. Relations
were strengthened in the field, both with community institutions and national offices of the EU
Member States. As a national specialized authority, AGEPI was fully involved in the negotiations on
the Agreement on the establishment of a Deep
and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA),
effort culminated in the signing by the Republic
of Moldova, on 28 June 2014, of the Association
Agreement with the European Union, in which in
Title V, Chapter 9 (Intellectual Property Rights)
are stipulated the commitments undertaken by
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către ambele părți semnatare în materie de PI.
Odată cu aprobarea Planului naţional de acţiuni
pentru implementarea Acordului de Asociere
Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014, AGEPI, în cooperare
cu alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul
proprietăţii intelectuale, a procedat la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni
menţionat cu prezentarea trimestrială a informaţiei privind stadiul de realizare a acestora.

both signatory parties in terms of IP. With the
approval of the National Action Plan for the implementation of the Republic of Moldova – European Union Association Agreement in the period
2014-2016, approved by Government Decision
No. 808 of 10.07.2014, AGEPI, in cooperation with
other institutions with responsibilities in the field
of intellectual property, proceeded to implement
the measures provided for in the aforesaid Action
Plan with the quarterly presentation of information on the status of their implementation.

Apropierea Republicii Moldova de
Organizaţia Europeană de Brevete (OEB) şi
semnarea la 16 octombrie 2013 a Acordului de
validare a brevetelor europene a constituit un
pas important pentru integrarea țării noastre în
spaţiul european de brevete, Acordul urmând
să intre în vigoare după aprobarea acestuia
de către Parlamentul Republicii Moldova şi
operarea modificărilor relevante în legislaţia
naţională.

Republic of Moldova’s approach to
the European Patent Organization (EPO) and
signing on 16 October 2013 of the Agreement
on Validation of European Patents was an
important step for our country’s integration
into the European patent space, the Agreement being supposed to enter into force after
its approval by the Moldovan Parliament and
introduction of relevant amendments in the
national legislation.

Pe parcursul anului 2014, întru asigurarea pregătirii Republicii Moldova pentru implementarea sistemului de validare a brevetelor europene, dar şi în scopul consolidării capacităţilor
instituţionale ale sistemului național de protecţie a brevetelor, AGEPI a negociat şi a semnat cu
Oficiul European de Brevete un Program bienal
de acţiuni comune care prevede instruirea
cadrelor în domeniul PI, organizarea activităţilor
comune, asistenţă consultativă şi tehnică.

During 2014, in order to ensure Republic
of Moldova’s preparation for the implementation of European patents validation system, but
also to ensure the institutional capacitys building of the national patent protection system,
AGEPI negotiated and signed with the European
Patent Office a Biennial Action Program which
provides the joint training of personnel in IP
field, organization of joint activities, consultative
and technical assistance.

Astfel, în perioada de raportare, 7
experţi ai AGEPI au beneficiat de programele de
instruire profesională în domeniul administrării
şi examinării brevetelor, organizate de către
Academia OEB, în cooperare cu oficiile naţionale
de PI din Grecia, Polonia şi România.

Thus, during the reporting period, seven
experts of AGEPI benefited from professional
training programs in the field of administration
and examination of patents, organized by the
EPO Academy, in cooperation with national IP
offices of Greece, Poland and Romania.

În perioada 13-17 iunie, dna Lilia Bolocan, Director general al AGEPI a întreprins
o vizită de lucru la Berlin, Germania, pentru a
participa la evenimentele dedicate „Inventatorului European al Anului-2014”, acţiuni la care au
participat peste 500 de personalităţi marcante
din mediul de afaceri, ştiinţă, cultură, înalţi
demnitari ai instituţiilor europene şi inventatori
cu renume. Programul vizitei a cuprins, de asemenea, întrevederi de lucru cu reprezentanţi ai
Oficiului European de Brevete şi ai altor instituţii
europene.

During the period 13-17June, Mrs. Lilia
Bolocan, Director General of AGEPI undertook
a working visit to Berlin, Germany, to attend
the events dedicated to “European Inventor Award” of the year 2014, actions in which
participated over 500 remarkable personalities
from the business, science, culture, environment, senior officials of the European institutions and famous inventors. The visit program
also included working meetings with representatives of the European Patent Office and other
European institutions.

Tradiţional, reprezentanţii AGEPI au participat la cele mai importante foruri în domeniul
informaţiei de brevet, desfăşurate anual de către OEB, şi anume: Conferinţa PATLIB 2014, organizată în cooperare cu Institutul de Brevete din
Turcia, pe 15 şi 16 mai, în oraşul Istanbul, Turcia,

Traditionally, AGEPI representatives
participated in the most important forums in the
field of patent information, conducted annually
by the EPO, namely: PATLIB Conference 2014,
organized in cooperation with the Turkish Patent
Institute, on 15 and 16 May, in Istanbul, Turkey
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Raimund Lutz, Vicepreşedinte al Directoratului General
Juridic/Afaceri Internaţionale al OEB şi Lilia Bolocan,
Director General al AGEPI semnează Programul comun
de acţiuni AGEPI-OEB pentru bienala 2014-2015
(Munchen, 10 iulie 2014)
Raimund Lutz, Vice Chairman of EPO Law/International
Business Directorate General and Lilia Bolocan, Director
General of AGEPI sign the AGEPI-EPO Joint Action Program for the biennial 2014-2015 (Munich, 10 July 2014)

Reuniune bilaterală OEB-AGEPI în cadrul săptămânii
proprietăţii intelectuale pentru managerii oficiilor de PI,
organizată de OEB în cooperare cu OHIM
(Munchen, 7-11 iulie 2014)
EPO-AGEPI bilateral meeting in the week of
intellectual property for managers of IP offices,
organized by the EPO in cooperation with the OHIM
(Munich, 7-11 July 2014)

şi Conferinţa informaţiei de brevet, organizată
în cooperare cu Oficiul de Brevete din Polonia, în
perioada 3-6 noiembrie, la Varşovia.

and Patent Information Conference, organized in
cooperation with the Polish Patent Office, in the
period on 3-6 November, in Warsaw.

În 2014, a fost continuat dialogul cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne
(OHIM) şi Observatorul UE pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. În
perioada de raportare, reprezentanţii instituţiilor din Moldova responsabile de protecţia şi
asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală au participat la un seminar regional
în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală în ţările Europei de Sud-Est,
organizat de către Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie al Ministerului Public
din România, în colaborare cu OHIM şi Oficiul
de Brevete din Bulgaria, în perioada 13-15 mai, la
Bucureşti.

In 2014, it was continued the dialogue
with the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) and the EU Observatory
on Intellectual Property Rights Enforcement.
During the reporting period, representatives
of the Moldovan institutions responsible for
the protection and enforcement of intellectual
property rights participated in a regional seminar on the enforcement of intellectual property
rights in the Southeast Europe countries, organized by the Prosecutor’s Office attached to the
High Court of Cassation and Justice of the Public
Ministry of Romania, in collaboration with OHIM
and Patent Office of Bulgaria, in the period 13-15
May, in Bucharest.

Pe parcursul anului de referinţă, a continuat activitatea Grupului comun de lucru moldoucrainean în domeniul protecţiei drepturilor de
proprietate intelectuală la frontieră, instituit cu
suportul Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă
la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM).
Astfel, în cadrul vizitei de lucru la AGEPI a şefului
Misiunii EUBAM, dlui Francesco Bastagli, au
fost reiterate importanţa conjugării eforturilor
instituţiilor statului, responsabile de asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, şi rolul schimbului de experienţă privind
implementarea cadrului normativ-legislativ în
domeniu. Ambele părţi au convenit să contribuie
la dezvoltarea cooperării regionale şi bilaterale
în domeniul de PI, inclusiv la integrarea Republicii Moldova în spaţiul european şi cel mondial de
proprietate intelectuală.

During the reference year, it was continued the activity of the Moldovan-Ukrainian Joint
Working Group in the field of protection of intellectual property rights at the border, established
with the support of the European Union Mission
Border Assistance to Moldova and Ukraine (EUBAM). Thus, during the working visit to the AGEPI
of the Head of EUBAM Mission, Mr Francesco
Bastagli, there were reiterated the importance
of joint efforts of the state institutions responsible for the enforcement of intellectual property
rights, and the role of exchange of experience on
the implementation of the regulatory and legislative framework in the field. Both parties agreed
to contribute to the development of regional and
bilateral cooperation in the IP field, including to Moldova’s integration into the European
and global intellectual property space.
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Atelierul de lucru al Proiectului TEMPUS TecTNet „Reţeaua de Transfer Tehnologic” cu genericul „Cooperarea dintre
universităţi şi întreprinderi – transfer de cunoştinţe şi inovaţii”, desfăşurat la AŞM
Workshop of TecTNet TEMPUS Project “Technology Transfer Network” entitled “Cooperation between Universities
and Enterprises − Transfer of Knowledge and Innovations”, held at the ASM

De asemenea, ca urmare a colaborării
fructuoase, Misiunea EUBAM a participat în
calitate de partener al Campaniei de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor contrafacerii
şi pirateriei în Republica Moldova, care a fost
organizată în cooperare cu Ministerul Educaţiei
al Republicii Moldova şi Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chișinău. În anul
2014, Misiunea EUBAM a contribuit şi la publicarea celui de-al doilea Raport Național privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Also, as a result of fruitful cooperation,
EUBAM Mission participated as a partner of
the Pupil Awareness Campaign on Counterfeiting and Piracy Phenomena in the Republic of
Moldova, which was organized in cooperation
with the Ministry of Education of the Republic
of Moldova and the Directorate General for Education, Youth and Sport of Chisinau municipality. In 2014, EUBAM Mission contributed to the
publication of the second National Report on
the Enforcement of Intellectual Property Rights
in the Republic of Moldova.

În aceeași perioadă, AGEPI a fost implicată
activ în implementarea Proiectului TEMPUS TecTNet „Reţeaua de Transfer Tehnologic”, lansat la 1
decembrie 2013, al cărui obiectiv principal îl constituie consolidarea capacităţilor instituţionale ale
universităţilor din Republica Moldova în ceea ce
priveşte transferul de cunoştinţe şi tehnologii, managementul inovaţiilor şi proprietatea intelectuală.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 4 universităţi
din țară: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea
de Stat din Moldova şi Universitatea de Stat „A.
Russo” din Bălţi, transferul de bune practici fiind
asigurat de către universităţile partenere din UE
cu o vastă experienţă în domeniu: Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (România),
Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia) şi Institutul Superior Tehnic din Lisabona (Portugalia).
Sustenabilitatea triunghiului cunoaşterii educaţieinovare-cercetare este, de asemenea, susţinută
de participarea la acest proiect a Agenţiei pentru
Inovare şi Transfer Tehnologic, Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova şi a unui ONG local „Reţeaua de Transfer
Tehnologic a Moldovei”.

In the same period, AGEPI was actively
involved in the implementation of the TecTNet
TEMPUS Project “Technology Transfer Network”, launched on 1 December 2013, whose
main objective is institutional capacity building of
universities in the Republic of Moldova in terms
of knowledge and technology transfer, management of innovations and intellectual property.
The direct beneficiaries of the project are four
universities in the country: Technical University of
Moldova, State Agrarian University of Moldova,
State University of Moldova and State University
“A. Russo” of Balti, the transfer of good practices
being provided by the EU partner universities
with extensive experience in the field: University of Sannio in Benevento (Italy), Technical
University “Gheorghe Asachi” of Iasi (Romania),
Technical University of Košice (Slovakia ) and
Higher Technical Institute in Lisbon (Portugal).
The sustainability of the knowledge triangle of
education-innovation-research is also supported
by the participation in this project of the Agency
for Innovation and Technology Transfer, State
Agency on Intellectual Property of the Republic
of Moldova and a local NGO “Technology Transfer Network of Moldova”.

Întru atingerea scopurilor sale, proiectul
îşi propune să pună la dispoziţia universităţilor be-

To achieve its goals, the project aims
to place at beneficiary universities’ disposal
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neficiare instrumente efective şi eficiente pentru
exploatarea capacităţilor educaţionale şi de cercetare prin formarea competenţelor şi infrastructurii
necesare, acestea incluzând: (i) implementarea
unui program de master în domeniul inovaţiilor şi
transferului tehnologic, (ii) stabilirea relaţiilor de
colaborare dintre universităţi şi întreprinderi şi (iii)
dezvoltarea oficiilor de transfer tehnologic (OTT)
în cadrul universităţilor sus-menţionate.

effective and efficient tools for exploitation of
educational and research capacities through
development of skills and necessary infrastructure, these including: (i) implementation of a
master’s program in innovation and technology
transfer, (ii) establishment of cooperation relations between universities and enterprises, and
(iii) development of technology transfer offices
(TTO) in the afore-mentioned universities.

Proiectul a avut un debut reuşit, pe parcursul primului an de implementare fiind deja înregistrate rezultate destul de bune, printre acestea cel mai notabil fiind lansarea Programului de
master în domeniul Managementului inovaţional
şi transferului tehnologic, care conţine şi un curs
dedicat proprietăţii intelectuale. Astfel, cursul
„Dreptul şi managementul proprietăţii intelectuale” a fost predat de către specialiştii AGEPI, în
perioada 7-18 octombrie 2014.

The project had a successful debut,
during the first year of implementation being
already recorded pretty good results, among
them most notably being the launch of the Master Program in the field of Innovation and Technology Transfer Management, which includes a
course dedicated to intellectual property. Thus,
the course “Intellectual Property Right and
Management” was taught by the AGEPI specialists, in the period 7-18 October 2014.

Lansarea Programului de master este
una dintre cele mai importante realizări, dar
nu şi singurul succes din cadrul primului an de
implementare a proiectului, evoluţii pozitive
fiind înregistrate la toate componentele de lucru
ale proiectului. Astfel, în perioada de raportare,
a fost elaborată şi lansată pagina web dedicată
proiectului (http://www.tectnet.unisannio.it),
au fost organizate întâlniri ale reprezentanţilor
sectorului universitar cu cei din mediul de afaceri şi iniţiate procedurile de instituire a OTT în
cadrul universităţilor beneficiare din Republica
Moldova.

Launch of the Master Program is one of
the most important achievements, but not the
only success in the first year of implementation
of the project, positive evolutions being registered in all working components of the project.
Thus, during the reporting period, it was developed and launched the website dedicated to the
project (http://www.tectnet.unisannio.it), meetings of the university sector representatives
were organized with those from the business
environment and initiated the TTO establishment procedures in the beneficiary universities
of the Republic of Moldova.

Pentru a asigura realizarea angajamentelor asumate de țara noastră prin Acordul între
Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia
Eurasiatică de Brevete (OEAB) privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii
Moldova, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012,
relaţiile de cooperare cu OEAB în 2014 au fost
axate pe schimburile de informaţii şi accesul
reciproc la bazele de date în domeniul protecţiei
invenţiilor. De asemenea, reprezentanţii AGEPI
au participat la lucrările Seminarului regional
„Sistemul proprietăţii intelectuale şi căile sale de
dezvoltare”, organizat de OEAB, în cooperare
cu Centrul Naţional de Informaţii în domeniul
Brevetelor al Ministerului Dezvoltării Economice
şi Comerţului al Republicii Tadjikistan şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale.

To ensure the fulfillment of commitments assumed by our country through the
Agreement between the Republic of Moldova
and the Eurasian Patent Organization (EAPO) on
the Legal Protection of Inventions in the Republic
of Moldova, signed in Chisinau on 12 April 2012,
the cooperation relations with EAPO in 2014 were
focused on exchanges of information and mutual
access to databases in the field of protection of
inventions. Also, AGEPI representatives participated in the work of the Regional Seminar “Intellectual Property System and Ways of Its Development”, organized by EAPO, in cooperation with
the National Center for Patent Information of the
Ministry of Economic Development and Trade of
the Republic of Tajikistan and the World Intellectual Property Organization.

În perioada 20-22 august 2014, în or.
Dushanbe, Republica Tadjikistan, s-a desfăşurat
cea de-a III-a reuniune a Consiliului Interstatal
pentru problemele protecţiei juridice şi apărării
proprietăţii intelectuale (în continuare – Consiliul
Interstatal). La lucrările reuniunii au participat
reprezentanţii plenipotenţiari ai oficiilor de PI din

During the period 20-22 August 2014, in
Dushanbe, Republic of Tajikistan, was held the
third meeting of the Interstate Council on Legal
Protection and Defense of Intellectual Property
(hereinafter − Interstate Council). The work of
the meeting was attended by the plenipotentiary representatives of the IP offices of the
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Participarea dnei Lilia Bolocan, Director general al
AGEPI la cea de a III-a Reuniune a Consiliului Interstatal
pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale, Dushanbe, Republica Tadjikistan
(20-22 august 2014)
Participation of Mrs. Lilia Bolocan, Director General of
AGEPI, in the Third Meeting of the Interstate Council on
Legal Protection and Defense of Intellectual Property Issues, Dushanbe, Republic of Tajikistan (20-22 August 2014)

Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica
Kirghizstan, Federaţia Rusă, Republica Moldova şi
Republica Tadjikistan. În calitate de observatori,
au fost prezenţi reprezentanţi ai OMPI, OEAB şi
ai Comitetului Executiv al CSI. Lucrările reuniunii
Consiliului Interstatal au fost deschise de către
dna Lilia Bolocan, reprezentant plenipotenţiar al
Republicii Moldova în Consiliul Interstatal, Director general al AGEPI, în calitatea sa de Preşedinte
al Consiliului ales în cadrul celei de-a II-a şedinţe,
care s-a desfăşurat la Chișinău, în perioada
9-11 iulie 2013. Conform principiului rotaţiei,
dl G.G. Kurbonov, reprezentant plenipotenţiar
al Republicii Tadjikistan în Consiliul Interstatal,
Director al Centrului Naţional de Informaţii în
domeniul Brevetelor al Ministerului Dezvoltării
Economice şi Comerţului al Republicii Tadjikistan,
a fost ales Preşedinte al Consiliului Interstatal
pentru perioada următoare. În conformitate cu
agenda de lucru, în cadrul şedinţei Consiliului
Interstatal au fost abordate diverse subiecte de
actualitate ce ţin de domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan,
Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan,
Republic of Kyrgyzstan, Russian Federation,
Republic of Moldova and Republic of Tajikistan.
As observers were present representatives of
WIPO, EAPO and CIS Executive Committee. The
work of the Interstate Council meeting was
opened by Mrs. Lilia Bolocan, Plenipotentiary
Representative of the Republic of Moldova
in the Interstate Council, Director General of
AGEPI, in her capacity as Chairman of the Council elected in the 2nd session, which was held in
Chisinau, in the period 9-11 July 2013. According
to the principle of rotation, Mr. G.G. Kurbonov,
Plenipotentiary Representative of the Republic
of Tajikistan in the Interstate Council, Director
of the National Center for Patent Information
of the Ministry of Economic Development and
Trade of the Republic of Tajikistan, was elected
Chairman of the Interstate Council for the next
period. According to the working agenda, in the
Interstate Council meeting were discussed various topical issues related to the protection and
enforcement of intellectual property rights.

7.3. Colaborarea bilaterală

7.3. Bilateral Cooperation

Sub aspectul colaborării în plan bilateral,
şi în anul 2014, AGEPI şi-a concentrat eforturile
asupra implementării programelor şi acordurilor semnate cu oficiile de PI din statele terţe, în
special cu cele din Europa Centrală şi de Est şi
ţările din Balcani.

Under the aspect of bilateral cooperation, in 2014 as well, AGEPI focused its efforts on
the implementation of programs and agreements signed with IP offices from third countries, particularly those from Central and Eastern
Europe and the Balkans countries.

În virtutea bunelor relaţii de colaborare
dintre Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) şi Oficiul
de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România
(OSIM), în perioada 2-3 aprilie 2014, la Chişinău
a fost organizată Reuniunea bilaterală la nivel
de directori generali ai AGEPI şi OSIM. Reuniunea a inclus subiecte de interes reciproc pentru
ambele oficii şi a vizat stadiul curent al relaţiilor
bilaterale moldo-române în domeniul proprietăţii intelectuale, în special, în contextul procesului de integrare europeană pe care îl parcurge
Republica Moldova la etapa actuală. Astfel,

By virtue of good relations of cooperation between the State Agency on Intellectual
Property (AGEPI) and the State Office for Inventions and Trademarks of Romania (OSIM), in the
period 2-3 April 2014, in Chisinau was organized
the Bilateral Meeting at AGEPI and OSIM Director General level. The meeting included issues of
mutual interest to both offices and aimed at the
current state of Moldovan-Romanian bilateral
relations in the field of intellectual property,
especially in the context of European integration process that the Republic of Moldova goes
through at present. Thus, Mr. Ionel Muscalu, Di-
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Întrunirea bilaterală la nivel de directori generali ai AGEPI şi OSIM şi semnarea Programului acţiunilor comune
de cooperare AGEPI-OSIM pentru perioada 2014-2015 (Chişinău, 2-3 aprilie 2014)
Bilateral meeting at AGEPI and OSIM Director General level and signing of AGEPI-OSIM Joint Action Program
for the period 2014-2015 (Chisinau, 2-3 April 2014)

dl Ionel Muscalu, Director general al OSIM a
menţionat că Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci, alăturându-se declaraţiei Guvernului
României, a declarat anul 2014 „Anul Republicii
Moldova”. Delegaţiile au abordat şi evoluţiile
sistemului internaţional şi regional de protecţie
a proprietăţii industriale, au convenit asupra
consolidării şi extinderii colaborării dintre AGEPI
şi OSIM în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, Organizaţiei Europene de
Brevete şi altor foruri specializate.

rector General of OSIM noted that the State Office for Inventions and Trademarks, joining the
Romanian Government statement, declared the
year 2014 “Year of the Republic of Moldova”.
The delegations also discussed the evolutions of
the regional and international industrial property protection system, agreed to strengthen and
expand the cooperation between AGEPI and
OSIM in the World Intellectual Property Organization, European Patent Organization and other
specialized forums.

În aceeaşi ordine de idei, luând în
considerare Programul acţiunilor comune de
cooperare AGEPI-OSIM pentru 2014-2015, pe
parcursul perioadei de referinţă au fost organizate schimburi de experienţă şi întâlniri de lucru
la sediile AGEPI şi OSIM pe diverse domenii de
specialitate. În perioada 24-28 martie, o delegaţie de la AGEPI a întreprins o vizită de studiu
la Bucureşti în vederea însuşirii procedurii de
extindere a efectelor brevetului european pe
teritoriul României, iar în perioada 2-6 iunie,
AGEPI a fost gazda unui schimb de experienţă
AGEPI-OSIM în domeniul invenţiilor. Colegii de
la Oficiul român au fost, în special, interesaţi de
noul sistem informatic al AGEPI de depunere a
cererilor de protecţie a OPI în regim online. De
asemenea, părţile au făcut schimb de informaţii
şi experienţă în cadrul altor evenimente organizate în România şi în Republica Moldova, cum ar
fi: Simpozionul ştiinţifico-practic anual „Lecturi
AGEPI-2014”, la Chişinău, Seminarul în domeniul
mărcilor, la Constanţa, România ş.a.

In the same vein, taking into account
the AGEPI-OSIM Joint Action Program for
2014-2015, during the reference period were
organized exchanges of experience and
workshops at the headquarters of AGEPI and
OSIM on various specialized areas. In the
period 24-28March, a delegation from AGEPI
undertook a study visit to Bucharest in order
to assimilate the procedure for extension of
European patent effects to Romania, and in
the period 2-6 June, AGEPI hosted an AGEPIOSIM exchange of experience in the field of
inventions. Colleagues from the Romanian
Office were particularly interested in the
new Information System of AGEPI for online
filing of IPO protection applications. The
parties also made exchanges of information
and experience in other events organized in
Romania and the Republic of Moldova, such
as: Annual Scientific-Practical Symposium
“AGEPI Readings-2014”, in Chisinau, Seminar
on Trademarks, in Constanta, Romania, etc.

În colaborare cu Cabinetul de Avocat
şi de Proprietate Industrială Andra Muşatescu,
sub egida Asociaţiei Internaţionale a Mărcilor
(INTA), AGEPI a organizat la data de 3 octombrie
2014, o masă rotundă cu genericul „Îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile competente
(vamă, poliţie, procuratură) şi titularii de drepturi”, eveniment la care au participat reprezen-

In collaboration with the Andra Musatescu Law and Industrial Property Offices,
under the auspices of the International Trademark Association (INTA), AGEPI organized on 3
October 2014, a round table entitled “Improving Relations between Competent Authorities
(Customs, Police, Public Prosecutor’s Office) and
Rights Holders”, event attended by representa-
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Masa rotundă cu genericul „Îmbunătăţirea relaţiilor
dintre autorităţile competente (vamă, poliţie,
procuratură) şi titularii de drepturi”, organizată
de AGEPI în cooperare cu Cabinetul de Avocat şi de
Proprietate Industrială „Andra Muşatescu”,
sub egida INTA (Chişinău, 3 octombrie 2014)
Roundtable entitled “Improving Relations between
Competent Authorities (Customs, Police, Public
Prosecutor’s Office) and Right Holders”, organized by
AGEPI in cooperation with the Andra Musatescu Law &
Industrial Property Offices, under the auspices of INTA
(Chisinau, 3 October 2014)

tanţi ai instituţiilor responsabile de protecţia şi
asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală din Republica Moldova şi România,
inclusiv reprezentanţi ai sistemului judiciar şi
titulari de drepturi. Evenimentul a fost înalt
apreciat de către participanţi, fiind reiterată necesitatea identificării unor soluţii şi mecanisme
de îmbunătăţire a dialogului dintre reprezentanţii instituţiilor publice şi titularii de drepturi, atât
pe interior, cât şi la nivel bilateral.

tives of institutions responsible for the protection and enforcement of intellectual property
rights in the Republic of Moldova and Romania,
including representatives of the judiciary system
and right holders. The event was highly appreciated by the participants, being reiterated the
need for identifying solutions and mechanisms
to improve the dialogue between the representatives of public institutions and right holders,
both internally and bilaterally.

Relaţiile bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale dintre Republica Moldova şi
Republica Populară Chineză au cunoscut în ultimii ani o ascensiune fulminantă. De la semnarea,
la 3 octombrie 2012, a Acordului de colaborare
dintre AGEPI şi Oficiul de Stat pentru Proprietate Intelectuală al Republicii Populare Chineze
(SIPO), oficiile fac schimburi permanente de
informaţii şi experţi. Astfel, în anul de raportare,
un reprezentant al AGEPI a participat la lucrările
Seminarului „Sistemul de proprietate intelectuală şi dezvoltarea ştiinţei, tehnologiei, comerţului
şi economiei ţărilor din spaţiul asiatic şi european”, organizat în perioada 24 aprilie – 21 mai,
de către Serviciul de Proprietate Intelectuală al
municipiului Qingdao, în colaborare cu Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica
Moldova, iar în luna decembrie o delegaţie
constituită din 4 reprezentanţi ai Agenţiei s-au
deplasat la Beijing pentru a participa la un Seminar de instruire în domeniul brevetelor, finanţat
de Oficiul Chinez de Proprietate Intelectuală.

The bilateral relations in the field of
intellectual property between the Republic of
Moldova and People’s Republic of China experienced in recent years a fulminating ascent. Since
the signing, on 3 October 2012, of the Cooperation Agreement between AGEPI and the State
Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO), offices make permanent
exchanges of information and experts. Thus, in
the reporting year, a representative of AGEPI
participated in the Seminar “Intellectual Property System and Development of Science, Technology, Trade and Economy in the Asian and
European Space”, organized in the period 24
April – 21 May, by the Qingdao Municipality Intellectual Property Service, in cooperation with
the Embassy of the People’s Republic of China
in the Republic of Moldova, and in December a
delegation composed of four representatives
of the Agency went to Beijing to participate in a
training Seminar in the field of patents, funded
by the Chinese Intellectual Property Office.

Este de menţionat faptul că, în ultimii
ani, experienţa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prezintă un interes special
pentru alte oficii de PI, fiind solicitată să-şi
împărtăşească experienţa pe diverse domenii.
Astfel, în perioada 14-18 septembrie, AGEPI a
fost gazda unei vizite de studiu a delegaţiei din
Republica Tadjikistan pentru preluarea experienţei în domeniul editorial-poligrafic. În noiembrie
2014, la solicitarea OMPI, AGEPI a organizat o
vizită de documentare în domeniul proprietăţii
intelectuale pentru o delegaţie din Republica

It should be noted that, in recent years,
the experience of the State Agency on Intellectual Property is of particular interest to other
IP offices, being asked to share its experience
in various fields. Thus, in the period 14-18
September, AGEPI hosted a study visit of the
delegation of the Republic of Tajikistan takinf
for over the publishing-printing experience. In
November 2014, at the request of WIPO, AGEPI
organized an intellectual property documentation visit for a delegation from the Islamic
Republic of Iran, headed by Mr. Ahmad Toser-
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Islamică Iran, condusă de dl Ahmad Toserkani
Ravari, Viceministru al Justiţiei, şef al Organizaţiei de Stat pentru Înregistrarea Valorilor şi
Proprietăţilor din Republica Iran. Din delegaţia
iraniană au mai făcut parte: dl Mohammad
Hassan Kiani, Director general al Oficiului de
Proprietate Industrială, dl Hossein Moayedoddin, Vicedirector al Biroului Regional pentru Asia
şi Pacific din cadrul OMPI, experţi în domeniul
protecţiei designului industrial şi tehnologiilor
informaţionale din cadrul oficiului iranian de PI.
Delegaţia iraniană a fost familiarizată cu sistemul de protecţie a PI din Republica Moldova, în
special cu referire la administrarea sistemului de
protecţie a designului industrial.

kani Ravari, Deputy Minister of Justice and
Head of the State Organization for Registration
of Values and Properties of the Republic of
Iran. The Iranian delegation also included: Mr.
Mohammad Hassan Kiani, Director General of
the Office of Industrial Property, Mr. Hossein
Moayedoddin, Deputy Director of the Regional Bureau for Asia and the Pacific at WIPO,
experts in the field of protection of industrial
designs and information technologies from
the Iranian IP Office. Iranian delegation was
familiarized with the IP protection system in
the Republic of Moldova, in particular with regard to the administration of industrial design
protection system.

Activitatea de promovare a valorilor de
proprietate intelectuală, creativităţii şi inventicii
a fost subiectul principal abordat în cadrul vizitei
la AGEPI a delegaţiei Asociaţiei inventatorilor din
Croaţia, întreprinse în luna mai 2014. Ca răspuns
la invitaţia partenerilor croaţi, Agenţia a participat pentru prima dată la Salonul Internaţional
de Invenţii INOVA, organizat la 6-8 noiembrie în
or. Osijek, Croaţia.

The activity on promotion of intellectual
property values, creativity and inventions was
the main topic discussed during the visit to AGEPI
of the delegation of the Inventors Association
of Croatia, undertaken in May 2014. In response
to the invitation of the Croatian partners, the
Agency participated for the first time in the International Exhibition of Inventions INOVA, organized on 6-8 November in Osijek, Croatia.

AGEPI a beneficiat în anul 2014 de un
curs de instruire în cadrul Programului SABIT
(Special American Business Internship Training
Program), în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, transferului şi comercializării
tehnologiilor, organizat de către Departamentul

AGEPI benefited in 2014 from a training
course in the SABIT Program (Special American Business Internship Training Program), in
the field of intellectual property, transfer and
commercialization of technologies, organized
by the U.S. Department of Commerce, course

Vizita delegaţiei Asociaţiei inventatorilor din Croaţia
(Chişinău, 20 mai 2014)
Visit of Croatian Inventors Association Delegation
(Chisinau, 20 May 2014)

Vizita de documentare în domeniul designului industrial a delegaţiei din Republica Islamică Iran
(Chişinău, 27-28 noiembrie 2014)
Documentation visit in the field of industrial design of the Delegation of the Islamic Republic of Iran
(Chisinau, 27-28 November 2014)
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Participarea dnei Svetlana Munteanu,
Vicedirector general al AGEPI, la cursul de instruire
în cadrul Programului SABIT, Washington, SUA
(14 iunie – 4 iulie 2014)
Participation of Mrs. Svetlana Munteanu,
Deputy Director General of AGEPI, in the training
course within the SABIT Program, Washington, USA
(June 14 – July 4, 2014)

de Comerţ al SUA, curs la care a participat dna
Svetlana Munteanu, Vicedirector general al
AGEPI. Programul stagiului a inclus mai multe
vizite (cca 30) la diverse instituţii şi organizaţii
(atât de nivel federal, cât şi la nivel de state, asociaţii, universităţi, centre de transfer tehnologic,
incubatoare de inovare, întreprinderi high-tech
etc.), în cadrul cărora reprezentantul AGEPI a
luat cunoştinţă de sistemul american de protecţie şi valorificare a PI.

which was attended by Mrs. Svetlana Munteanu, Deputy Director General of AGEPI. The
internship Program included several visits (cca
30) to various institutions and organizations
(both at federal and state, association, university, technology, transfer center, innovation
incubator, high-tech enterprise, etc. level), in
which AGEPI representative got acquainted
with the American IP protection and exploitation system.

Tradiţional, experții AGEPI au participat
la Conferinţa Internaţională de la Tbilisi, organizată anual de către Centrul Naţional de Proprietate Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI), în
cooperare cu OMPI. În anul 2014, Conferinţa s-a
desfăşurat sub genericul: „Indicaţiile Geografice: aspecte juridice şi strategii de branding”, iar
reprezentanții Agenției au prezentat ultimele
realizări şi experienţa Republicii Moldova în
domeniul protecţiei şi promovării produselor cu
indicaţii geografice.

Traditionally, AGEPI experts participated
in the International Conference in Tbilisi, organized annually by the National Center for Intellectual Property of Georgia (SAKPATENTI) in cooperation with WIPO. In 2014, the Conference was
held under the title: “Geographical Indications:
Legal Aspects and Branding Strategies” and
Agency’s representatives presented the latest
developments and experience of the Republic of
Moldova in the field of protection and promotion
of products with geographical indications.

Pe parcursul anului de bilanţ, specialiştii
AGEPI au reprezentant Agenţia în cadrul a 55 de
evenimente în domeniul proprietăţii intelectuale, organizate în diverse ţări ale lumii, inclusiv
Austria, Azerbaidjan, Croaţia, Elveţia, Lituania,
Polonia, România etc.

During the year under review, AGEPI
specialists represented the Agency in 55 events
in the field of intellectual property, organized in
various countries of the world, including Austria,
Azerbaijan, Croatia, Switzerland, Lithuania,
Poland, Romania, etc.

La rândul său, AGEPI a găzdiut, în anul
de raportare, 56 de specialişti din 11 ţări partenere, inclusiv: Belarus, Croaţia, Olanda, Elveţia,
Kazahstan, Lituania, Marea Britanie, România
etc. şi 3 organizaţii internaţionale (UE, OMPI,
EUBAM), care au participat la 18 evenimente din
domeniul proprietăţii intelectuale organizate la
Chişinău.

In its turn, in the reporting year, AGEPI
hosted 56 experts from 11 partner countries,
including: Belarus, Croatia, Holland, Switzerland,
Kazakhstan, Lithuania, Great Britain, Romania,
etc. and three international organizations (EU,
WIPO, EUBAM), who participated in 18 events
in the field of intellectual property organized in
Chisinau.
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ACŢIUNI PRIORITARE PENTRU ANUL 2015
PRIORITY ACTIONS FOR THE YEAR 2015
Din multitudinea activităţilor, preconizate în Programul de activitate al AGEPI pentru anul
2015, menţionăm următoarele direcţii şi acţiuni prioritare:

Of the multitude of activities, envisaged
in the AGEPI Activity Program for 2015, we should
mention the following priority directions and actions:

I. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării strategice a obiectelor proprietății intelectuale ca instrument-cheie în crearea condiţiilor
pentru tranziţia la modelul inovaţional al creşterii economice:
• sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării;
• sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor
universitare şi ale mediului de afaceri;
• extinderea rolului proprietății intelectuale în promovarea comerţului şi atragerea
investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor distinctive, de origine
şi calitate, a designului industrial şi a
specialităţilor tradiţionale garantate;
• sporirea rolului dreptului de autor
şi drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor creative şi
tehnologiilor informaţionale;
• modernizarea instrumentelor de valorificare
şi promovare a proprietăţii intelectuale;
• încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii.

I. Encouraging the creation, protection and strategic use of intellectual property
objects as a key tool in creating the conditions
for transition to innovative model of economic
growth:
•• increasing the role of intellectual property and
innovation in the development of the country;
•• innovation capacity building of
the research institutions, universities and business centers;
•• expanding the role of intellectual
property in promoting trade and attracting investments. Protection and
proper use of distinctive signs of origin and quality, industrial design and
traditional specialties guaranteed;
•• enhancing the role of copyright
and related rights in the development of culture, creative industries
and information technologies;
•• modernizing the tools to use and
promote intellectual property;
•• encouraging the use of intellectual property
by small and medium-sized enterprises.
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II. Perfecţionarea continuă a cadrului
normativ naţional din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea acestuia cu
legislaţia şi practica comunitară şi cu acordurile
internaţionale la care Republica Moldova este
parte:
• continuarea procesului de perfecţionare
şi armonizare a legislaţiei în domeniul
proprietăţii intelectuale;
• promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor  de drept internaţional în domeniul
proprietății intelectuale în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale;
• dezvoltarea, modernizarea, sporirea
transparenţei şi coerenţei sistemului
naţional de proprietate intelectuală.

II. Continuous improvement of the national regulatory framework of intellectual
property, including by its harmonization with
the community legislation and practice and international agreements to which the Republic
of Moldova is a party:
•• further improvement and harmonization of intellectual property
law;
•• promoting the interests of the Republic
of Moldova in the development of
international law rules on intellectual property in international
and regional organizations;
•• development, modernization, increase
of transparency and coherence of the
national intellectual property system.

III. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
şi dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de
prevenire şi combatere a fenomenelor de contrafacere şi piraterie:
• coordonarea activităţilor instituţiilor
publice implicate în protecţia drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul unei conduceri strategice;
• consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii
şi responsabilităţi privind protecţia
juridică a proprietății intelectuale;
• consolidarea capacităţilor instituţionale
ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală.

III. Institutional capacity building of
the bodies charged with functions and responsibilities for the protection and enforcement
of intellectual property rights and the development of an effective infrastructure to prevent and combat counterfeiting and piracy
phenomena:
•• coordinating the activities of public
institutions involved in the protection of intellectual property rights
through a strategic leadership;
•• institutional capacity building of the
bodies charged with functions and
responsibilities for the legal protection of intellectual property;
•• institutional capacity building of the
bodies charged with functions and
responsibilities for the enforcement
of intellectual property rights.

IV. Promovarea şi dezvoltarea unui nivel
avansat de cultură în materie de proprietate intelectuală, sensibilizarea şi conştientizarea publicului cu privire la rolul proprietății intelectuale şi
sporirea interesului faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală:
• sporirea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul proprietății intelectuale;
• instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului
preuniversitar, universitar şi postuniversitar;
• creşterea gradului de conştientizare a drepturilor de proprietate intelectuală  de către societate.

IV. Promotion and development of an
advanced culture level in intellectual property,
public consciousness and awareness of the role
of intellectual property and growing interest in
the protection and enforcement of intellectual
property rights:
•• increasing access to information and
knowledge in the field of intellectual property;
•• training and education in the field of
intellectual property through
the pre-university, university
and post-university system;
•• raising the degree of consciousness of
intellectual property rights by society.

V. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale şi integrarea Republicii Moldova
în spaţiul intelectual internaţional şi european.

V. Development of regional, bilateral and
international cooperation in the field of intellectual property and Moldova’s integration into the
European and international intellectual space.
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