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Stimaţi cititori,
Îmi revine plăcuta misiune să vă prezint Raportul 
anual privind activitatea Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 
(AGEPI) în anul 2016. Raportul reflectă principalele 
rezultate ale activităţii complexe și multilaterale 
a Agenţiei, cele mai notabile evenimente și acţiuni 
desfășurate în anul ce s-a scurs. În mod tradiţional, 
Raportul conţine și informaţii relevante, inclusiv 
date statistice, cu privire la activitatea de breve-
tare/înregistrare a obiectelor de proprietate inte-
lectuală (OPI), activitatea în domeniul juridic, 
activităţile de promovare a proprietăţii intelectuale 
(PI), dezvoltarea bazei informaţional-tehnologice, 
managementul intern, activitatea economico-
financiară și cooperarea internaţională, care 
reflectă veridic și obiectiv ultimele evoluţii ale sis-
temului naţional de proprietate intelectuală.

Trebuie să menţionez, că 2016 a fost un an al 
provocărilor, pe care colectivul AGEPI le-a 
transformat în oportunităţi. 

Dear Readers,
It is my pleasure to present to you the Annual 
Report on the activity of the State Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Moldova 
(AGEPI) in 2016. The report reflects the main 
results of the complex and multilateral activity 
of the Agency, the most notable events and 
actions carried out in the past year. Traditionally, 
the Report also contains relevant information, 
including statistical data, on intellectual pro-
perty objects (IPO) patenting/registration activ-
ity, activity in the legal field, intellectual property 
(IP) promotion activities, the development of 
the information-technological base, internal 
management, economic and financial activity 
and international cooperation, which faithfully 
and objectively reflects the latest evolutions of 
the national intellectual property system.

I should mention that 2016 was a year of chal-
lenges that the AGEPI team turned into 
opportunities.

www.agepi.gov.md



Printre cele mai importante priorităţi stabilite 
pentru 2016 s-au numărat: transformarea 
AGEPI într-o instituţie transparentă, eficientă 
și eficace; consolidarea  sistemului de gestiune 
colectivă a dreptului de autor și drepturilor 
conexe; susţinerea brevetării în străinătate; 
promovarea sistemului de indicaţii geografice; 
creșterea nivelului de cultură în domeniul 
proprietăţii intelectuale și intensificarea coo-
perării internaţionale.

Un pas semnificativ spre asigurarea transpa-
renţei l-a constituit completarea bazelor de 
date naţionale gestionate de AGEPI cu o 
nouă funcţionalitate: publicarea tuturor avi-
zelor și deciziilor/hotărârilor emise sau adop-
tate în procedurile de examinare a cererilor 
de înregistrare a mărcilor și a designului 
industrial, astfel fiind asigurat accesul rapid 
al solicitanţilor, reprezentanţilor, mandata-
rilor autorizaţi și tuturor persoanelor intere-
sate la informaţia deţinută și deciziile adop-
tate de Agenţie.

În contextul funcţiilor și atribuţiilor sale, activi-
tatea de brevetare/înregistrare a OPI a fost și pe 
parcursul perioadei de bilanţ preocuparea de 
bază a Agenţiei, cu toate că indicii statistici la 
capitolul „cereri” nu sunt condiţionaţi de activi-
tatea instituţiei, decât indirect, prin acţiuni de 
promovare a culturii în domeniul PI. Astfel, în 
2016, la AGEPI au fost depuse 5680 de cereri de 
înregistrare/brevetare primare (4478 – pentru 
mărci, 311 – pentru invenţii, 298 – pentru 
indicaţii geografice și denumiri de origine, 
288 – pentru design industrial, 283 – pentru 
obiectele protejate de dreptul de autor și drep-
turile conexe și 22 – pentru soiuri de plante) și 
4315 cereri de reînnoire a protecţiei OPI 
(3983 – pentru mărci și 332 – pentru design 
industrial). În ansamblu, se atestă o diminuare 
a numărului de cereri de protecţie a OPI cu 
11,6% faţă de anul precedent, aceasta fiind 
determinată în cea mai mare măsură de 
micșorarea cu 26% a numărului de înregistrări 
internaţionale ale mărcilor, notificate de Biroul 
Internaţional al Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale (OMPI). Totodată, 

Among the most important priorities estab-
lished for 2016 were: transforming the AGEPI 
into a transparent, efficient and effective insti-
tution; strengthening the system for collective 
management of copyright and related rights; 
supporting patenting abroad; promoting the 
geographical indications system; increasing 
the level of culture in the field of intellectual 
property and intensifying the international 
cooperation.

A significant step towards ensuring transpar-
ency was the completion of the national data-
bases managed by AGEPI with a new func-
tionality: publication of all the notifications 
and decisions/judgements issued or adopted 
in the procedures for examination of applica-
tions for the registration of trademarks and 
industrial designs, thus ensuring the rapid 
access of the applicants, representatives, pat-
ent attorneys and all interested persons to 
the owned information held, and the deci-
sions adopted by the Agency.

In the context of its functions and attributions, 
the IPO patenting/registration activity was the 
main concern of the Agency during the period 
under review as well, although the statistical 
indicators in the chapter “applications” are con-
ditioned by the activity of the institution only 
indirectly, through actions for the promotion of 
culture in the field of IP. Thus, in 2016, 5,680 
primary applications for registration/patenting 
were filed with AGEPI (4,478 - for trademarks, 
311 - for inventions, 298 - for geographical indi-
cations and appellations of origin, 288 - for 
industrial designs, 283 - for protected objects 
of copyright and related rights and 22 – for plant 
varieties) and 4,315 IPO protection renewal 
applications (3,983 - for trademarks and 332 - for 
industrial designs). Overall, there is a decrease 
in the number of IPO protection applications 
by 11.6% compared to the previous year, which 
was determined to a large extent by the 26% 
decrease in the number of international trade-
mark registrations, notified by the International 
Bureau of the World Intellectual Property Orga-
nization (WIPO). At the same time, the number 
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numărul de cereri de brevet de invenţie și a celor 
de reînnoire a mărcilor a crescut cu câte 7%. 

Tendinţele descrise vis-a-vis de cererile depuse 
se manifestă mai puţin accentuat în cazul titlu-
rilor de protecţie eliberate, numărul cărora a 
scăzut în medie cu 6% faţă de anul 2015.

În 2016, AGEPI a insistat asupra consolidării 
sistemului de gestiune colectivă a drepturilor 
de autor și conexe, în vederea implementării 
unor mecanisme funcţionale de repartizare 
echitabilă a remuneraţiilor de autor și asigurării 
transparenţei în domeniul respectiv. În acest 
scop, a fost iniţiat proiectul de modificare a 
Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe în ceea ce privește 
gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale 
de autor și/sau conexe, modificare ce va asi-
gura racordarea la prevederile directivei euro-
pene în acest domeniu. 

Cadrul normativ al sistemului naţional de pro-
prietate intelectuală a cunoscut o evoluţie 
constantă și în acest an: de către Parlamentul 
Republicii Moldova au fost adoptate câteva 
acte importante elaborate și promovate de 
AGEPI: Legea nr.97 din 13.05.2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.66-XVI din 
27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geo-
grafice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate (elaborată în comun cu 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare); 
Legea nr.101 din 26.05.2016 pentru modifica-
rea unor acte legislative, prin care s-au adus în 
concordanţă prevederile legilor speciale în 
domeniul PI cu Legea nr.114 din 03.07.2014 cu 
privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală; Legea nr.212 din 29.07.2016 pen-
tru modificarea și completarea Legii nr.139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor şi dreptu-
rile conexe. 

A fost, de asemenea, adoptată o serie de Hotărâri 
ale Guvernului prin care au fost aprobate mai 
multe acte normative menite să asigure cadrul 
necesar funcţionării sistemului de protecţie a PI, 
printre cele mai importante fiind: Nomenclatorul 

of patent applications and of trademark renewal 
ones increased by 7% each.

The tendencies described vis-a-vis the filed 
applications are less pronounced in the case of 
issued titles of protection, the number of which 
decreased on average by 6% compared to 2015.

In 2016, AGEPI insisted on strengthening the 
system for collective management of copyright 
and related rights, in order to implement func-
tional mechanisms for equitable distribution 
of copyright remunerations and ensure trans-
parency in the given field. With that end in 
view, the draft amendment to the Law No. 139 
of 02.07.2010 on Copyright and Related Rights 
as regards the collective management of pat-
rimonial copyrights and/or related rights was 
initiated, an amendment which will ensure the 
compliance with the provisions of the Euro-
pean Directive in this field.

The normative framework of the national intel-
lectual property system has experienced a 
constant evolution this year as well: several 
important acts elaborated and promoted by 
AGEPI were adopted by the Parliament of the 
Republic of Moldova: Law No.97 of 13.05.2016 
on Amendments and Supplements to Law No. 
66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geo-
graphical Indications, Appellations of Origin 
and Traditional Specialties Guaranteed (elabo-
rated jointly with the Ministry of Agriculture 
and Food Industry); Law No.101 of 26.05.2016 
on Amendments to Certain Legislative Acts, 
by which the provisions of the special laws in 
the field of IP were brought in concordance 
with the Law No.114 of 03.07.2014 on the State 
Agency on Intellectual Property; Law No.212 
of 29.07.2016 on Amendments and Supple-
ments to Law No. 139 of 02.07.2010 on Copy-
right and Related Rights.

A number of Government Decisions have also 
been adopted, by which were approved several 
normative acts meant to provide the necessary 
framework for the functioning of the IP protection 
system, among the most important being: The 
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Classified List of Services with Legal Significance 
in the field of Protection of Intellectual Property 
Objects and tariffs related thereto and the Regula-
tion on Support for Patenting Abroad of Inven-
tions and Plant Varieties created in the Republic 
of Moldova., being instituted the mechanism for 
supporting research institutions, university cen-
ters, business environment in the exploitation of 
the creative-innovative potential.

On the basis of the Decree approving the sign-
ing of the Geneva Act of the Lisbon Agreement 
on Appellations of Origin and Geographical 
Indications, this international document was 
signed by the Republic of Moldova on 
11.04.2016.

In the year under review, AGEPI persevered in 
the implementation of the second stage of  
implementation of the National Intellectual 
Property Strategy until 2020, in accordance 
with the Action Plan for the period 2015-2017, 
approved by the Government Decision No. 491 
of 11.08.2015.

One of the objectives of the Strategy and a 
permanent priority of AGEPI is to promote and 
develop an advanced IP culture. Throughout 
2016, the Agency has coherently continued 
the activities of staff continuous training, for-
mation and improvement in the field, raising 
awareness, informing and educating civil soci-
ety and the younger generation on the benefits 
and importance of the protection and enforce-
ment of IP rights, being organized numerous 
events (conferences, seminars, roundtables, 
training courses) for different categories of 
target audience: specialists in the IP field, busi-
nessmen, judges, representatives of public 
authorities, researchers, students, pupils, etc.

AGEPI has made major efforts to promote the 
system of protection of geographical indica-
tions and indigenous products with geo-
graphical indications and appellations of 
origin both among producers and consumers 
in the country and the European space. It is 
gratifying that during the year the local 

serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale și 
tarifele aferente acestora și Regulamentul cu pri-
vire la susţinerea brevetării în străinătate a 
invenţiilor și a soiurilor de plante create în Repu-
blica Moldova, fiind instituit mecanismul de 
susţinere a instituţiilor de cercetare, a centrelor 
universitare, mediului de afaceri în valorificarea 
potenţialului creativ-inovativ.

În baza Decretului privind aprobarea semnării 
Actului de la Geneva al Aranjamentului de la 
Lisabona privind denumirile de origine şi indi-
caţiile geografice, acest document internaţional 
a fost semnat de Republica Moldova la data 
de 11.04.2016.

În anul de bilanţ, AGEPI a perseverat în reali-
zarea etapei a doua de implementare a Stra-
tegiei naţionale în domeniul proprietăţii inte-
lectuale până în anul 2020, în conformitate cu 
Planul de acţiuni pentru perioada 2015-2017, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491 din 
11.08.2015. 

Unul dintre obiectivele Strategiei și o prioritate 
permanentă a AGEPI este promovarea şi dez-
voltarea unei culturi avansate în materie de PI. 
Pe parcursul anului 2016, Agenţia a continuat 
coerent activităţile de instruire, formare şi per-
fecţionare continuă a cadrelor în domeniu, de 
sensibilizare, informare și școlarizare a societăţii 
civile și tinerei generaţii cu privire la avantajele 
şi importanţa protecţiei și respectării drepturilor 
de PI, fiind organizate numeroase evenimente 
(conferinţe, seminare, mese rotunde, cursuri de 
instruire) pentru diverse categorii de public-
ţintă: specialişti din domeniul PI, oameni de 
afaceri, judecători, reprezentanţi ai autorităţilor 
publice, cercetători, studenţi, elevi etc. 

AGEPI a depus eforturi majore în vederea pro-
movării sistemului de protecţie a indicaţiilor 
geografice și a produselor autohtone cu 
indicaţii geografice și denumiri de origine atât 
în rândul producătorilor, cât și al consumato-
rilor din ţară și din spaţiul european. Este îmbu-
curător faptul că pe parcursul anului 
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producătorii autohtoni au solicitat înregistrarea 
indicaţiei geografice „ZĂBRICENI” (pentru 
plante, fructe uscate şi amestecuri din ele pen-
tru infuzii) și a denumirii de origine „BRÎNZĂ 
DE POPEASCA” (pentru brânză de oi), ultima 
fiind și înregistrată.

Activitatea complexă de promovare a siste-
mului naţional de protecţie a PI, în cursul 
anului 2016, s-a desfăşurat pe multiple pla-
nuri. În acest sens, Agenţia a conlucrat fruc-
tuos cu diverse autorităţi ale administraţiei 
publice centrale, instituţii şi organizaţii din 
sfera ştiinţei şi inovării, din mediul universitar 
etc., inclusiv în baza acordurilor de colaborare 
bilaterală. În anul 2016, asemenea relaţii au 
fost stabilite cu Ministerul Educaţiei al Repu-
blicii Moldova, Academia de Știinţe a Moldo-
vei (AȘM) și Camera Înregistrării de Stat din 
Moldova.

O atenţie deosebită, și în acest an, a fost acor-
dată activităţilor de susţinere și promovare a 
creativităţii și inventivităţii tinerei generaţii. În 
acest scop, AGEPI a organizat în comun cu alte 
instituţii publice și de învăţământ universitar 
și preuniversitar și parteneri din ţară mai multe 
concursuri tematice inedite: „Creativitatea digi-
tală. Redefinirea culturii”, „Cu ce se asociază 
Proprietatea Intelectuală?”, „Joc online în dome-
niul Proprietăţii Intelectuale”, „Turismul și res-
pectarea proprietăţii intelectuale”. De aseme-
nea, AGEPI a fost organizator, coorganizator 
sau partener în organizarea unui șir de eveni-
mente de promovare, printre cele mai impor-
tante fiind: concursurile naţionale „Cel mai bun 
elev inovator” și „Marca comercială a anului”, 
Concursul economic „Azi student, mâine antre-
prenor”, Concursul Naţional de Știinţe și Ingi-
nerie „Mold SEF”, Gala Ideilor de Afaceri, Gala 
Antreprenoriatului Creativ și Concursul „Cupa 
Businessului Creativ” GEN Moldova, expoziţia 
lucrărilor inginereşti „Creaţia deschide univer-
sul”, concursul republican „Biblioteca publică 
– partener în promovarea PI” etc. 

Tradiţional, AGEPI a susţinut participarea 
inventatorilor din ţară la 9 expoziţii inter-

producers requested the registration of the 
geographical indication “ZABRICENI” (for 
plants, dried fruits and mixtures thereof for 
infusions) and of the appellation of origin 
“POPEASCA CHEESE” (for sheep cheese), the 
last also being registered.

The complex activity of promoting the national 
IP protection system, during the year 2016, was 
carried out on multiple plans. With that end in 
view, the Agency worked fruitfully with various 
central public administration authorities, insti-
tutions and organizations in the field of science 
and innovation, in the university environment, 
etc., including on the basis of bilateral coopera-
tion agreements. In 2016, such relations were 
established with the Ministry of Education of 
the Republic of Moldova, the Academy of Sci-
ences of Moldova (ASM) and the State Registra-
tion Chamber of Moldova.

Particular attention has been paid, this year as 
well, to activities to support and promote the 
creativity and inventiveness of the younger 
generation. With that end in view, AGEPI orga-
nized together with other public and under-
university and pre-university education institu-
tions and partners in the country several new 
thematic contests: “Digital Creativity. Culture 
Reimagined”, “What is Intellectual Property 
Associated With?”, “Online Game in the Field 
of Intellectual Property”, “Tourism and Respect 
for Intellectual Property”. Also, AGEPI was an 
organizer, co-organizer or partner in organizing 
a series of promotional events, among the 
most important being: the national contests 
“Best Innovative Pupil” and “Trademark of the 
Year”, Contest “Student Today, Entrepreneur 
Tomorrow”, National Sciences and Engineering 
Competition “Mold SEF”, Business Ideas Gala, 
Creative Entrepreneurship Gala and “Creative 
Business Cup” Competition GEN Moldova, exhi-
bition of engineering works “Creation Opens 
the Universe”, contest “Public library - Partner 
in Promoting IP”, etc.

Traditionally, AGEPI supported the participation 
of inventors in the country in 9 international 
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naţionale de invenţii, produse și tehnologii 
noi, unde aceștia au prezentat 287 de lucrări 
din diverse domenii ale ştiinţei și tehnicii. 

O preocupare majoră permanentă a AGEPI este 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, con-
form Sistemului de management al calităţii 
(SMC), implementat în 2013. Urmare auditului 
extern, în 2016, AGEPI a obţinut recertificarea 
pentru SMC conform condiţiilor din standardul 
ISO 9001:2008 pentru următorii 3 ani. 

Pe lângă serviciile cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor de PI, AGEPI a 
prestat continuu și promovează o gamă vastă 
de servicii aferente domeniului PI: cercetări 
documentare, consultanţă profesională, asis-
tenţă de informare şi documentare în bazele 
de date naţionale şi internaţionale, servicii 
informaţional-bibliografice în domeniu, servi-
ciul de prediagnoză a PI, de care agenţii eco-
nomici, inclusiv din sectorul IMM, pot beneficia 
gratuit. 

Pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor și a 
facilita procesul de înregistrare a OPI, AGEPI 
dezvoltă și modernizează în permanenţă sis-
temul său informaţional și serviciile prestate, 
orientate către clienţi, oferind acces gratuit 
nonstop la bazele de date privind OPI, precum 
și posibilitatea depunerii online a cererilor de 
protecţie a OPI. În 2016, numărul cererilor de 
înregistrare și reînnoire a obiectelor de PI, 
depuse la AGEPI pe cale naţională prin inter-
mediul sistemului electronic e-AGEPI, a înre-
gistrat o creștere semnificativă, atingând un 
nivel de 1521 de cereri, dublu faţă de 2015. 

Una dintre priorităţile asumate în anul 2016 a 
fost și crearea unui Centru de consultanţă 
modern (Call Center), care are drept scop faci-
litarea accesului solicitanţilor la informaţii, 
precum și îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
prestate de Agenţie. 

Activitatea AGEPI în domeniul cooperării inter-
naţionale, pe parcursul anului 2016, a fost deter-
minată de priorităţile de dezvoltare strategică 

exhibitions of inventions, products and new 
technologies, where they presented 287 works 
in various fields of science and technology.

A major permanent concern of AGEPI is to 
improve the quality of services provided under 
the Quality Management System (CMS), imple-
mented in 2013. Following the external audit 
in 2016, AGEPI obtained recertification for CMS 
under the conditions of the ISO 9001: 2008 
standard for the next 3 years.

In addition to services with legal significance 
in the field of protection of IP objects AGEPI 
has continuously provided and promoted a 
wide range of IP related services: document 
retrievals, professional consultancy, assistance 
on information and search in national and 
international databases, information-biblio-
graphic services in the field, the IP pre-diag-
nosis service, which can be used free of charge 
by economic agents, including from the SME 
sector.

In order to improve the quality of services and 
to facilitate the IPO registration process, AGEPI 
permanently develops and updates its informa-
tion system and customer-oriented services, 
offering non-stop free access to the IPO data-
bases, as well as the possibility of online filing 
of IPO protection applications. In 2016, the 
number of applications for the registration and 
renewal of IP objects, filed with AGEPI by 
national route via the e-AGEPI electronic sys-
tem, registered a significant increase, reaching 
a level of 1,521 applications, double compared 
to 2015.

One of the priorities assumed in 2016 was the 
creation of a modern Consultancy Center (Call 
Center), which aims to facilitate applicants’ 
access to information, as well as to improve 
the quality of services provided by the 
Agency.

AGEPI’s activity on international cooperation, 
during 2016, was determined by the country’s 
strategic development priorities, in particular 
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a ţării, în special de realizarea obiectivelor și 
priorităţilor Acordului de Asociere RM-UE cu 
referire la drepturile de proprietate intelectuală, 
precum și de obiectivul de creștere a vizibilităţii 
sistemului naţional de protecţie și asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate intelectu-
ală la nivel internaţional. 

În acest an s-au dezvoltat în continuare 
bunele relaţii de colaborare stabilite cu Orga-
nizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, 
Uniunea Internaţională privind Protecţia Noi-
lor Soiuri de Plante (UPOV), Oficiul European 
de Brevete (OEB), Oficiul Uniunii Europene 
pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), ofi-
ciile de specialitate din diferite ţări ale Uniunii 
Europene, din ţările CSI, SUA, China, Georgia, 
Turcia etc. 

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, inclusiv în diverse eveni-
mente organizate de UE în Moldova (Zilele 
Europei, Noaptea Cercetătorilor ș.a.), de ase-
menea, reprezentantul său a participat la reu-
niunile Comitetului de Asociere în Configuraţia 
Comerţ.

Menţionăm că, în anul 2016, s-au finalizat două 
din proiectele de asistenţă externă la care 
AGEPI a participat în calitate de beneficiar sau 
partener, și anume: Studiul privind impactul 
economic al Industriilor Creative în Republica 
Moldova, elaborat cu suportul OMPI (benefi-
ciar), și Proiectul TEMPUS TecTNet „Reţeaua de 
Transfer Tehnologic” (partener).

Totodată, în perioada de referinţă, au fost lan-
sate alte două proiecte de asistenţă ale UE care 
vor contribui la consolidarea sistemului 
naţional de proprietate intelectuală: Proiectul 
VIP4SME „Valoarea PI pentru IMM” din cadrul 
Programului Orizont 2020, la care RM este 
parte, și Proiectul de asistenţă tehnică al UE 
„Suport pentru asigurarea respectării dreptu-
rilor de PI în RM”, care urmează a fi implemen-
tate în următorii 2 ani.

by the achievement of the objectives and pri-
orities of the RM-EU Association Agreement 
on Intellectual Property Rights as well as the 
objective of increasing the visibility of the 
national system of protection and enforcement 
of intellectual property rights at international 
level.

This year, there were developed the good 
cooperation relations established with the 
World Intellectual Property Organization, the 
International Union for the Protection of New 
Varieties of Plants (UPOV), the European Pat-
ent Office (EPO), the European Union Intel-
lectual Property Office (EUIPO), specialized 
offices from different countries of the Euro-
pean Union, from CIS countries, USA, China, 
Georgia, Turkey, etc.

As a national authority in the field of IP, AGEPI 
has been involved in several activities related 
to the process of European integration of the 
Republic of Moldova, including in various 
events organized by the EU in Moldova 
(Europe Day, European Researchers’ Night, 
etc.), its representative also attended the 
meetings of the Association Committee in 
Trade Configuration.

We should mention that in the year 2016, two of 
the external assistance projects in which AGEPI 
participated as a beneficiary or partner were 
completed, namely: Study on the Economic 
Impact of the Creative Industries in the Republic 
of Moldova, elaborated with the support of WIPO 
(beneficiary) and the TecTNet TEMPUS Project 
“Technological Transfer Network” (partner).

At the same time, during the reference period, 
two other EU assistance projects were 
launched that will contribute to the consolida-
tion of the national intellectual property sys-
tem: VIP4SME Project “Value IP for SMEs” under 
the Horizon 2020 Program, to which Moldova 
is a party, and the EU Technical Assistance Proj-
ect “Support to Enforcement of IP Rights in the 
Republic of Moldova”, to be implemented in 
the next 2 years.
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Dragi cititori, expunerea succintă a conţinutului 
Raportului nu poate reda multitudinea de eve-
nimente, acţiuni și rezultate concrete ale activităţii 
Agenţiei pe parcursul anului 2016. Toate acestea 
sunt reflectate multilateral în paginile pe care vă 
invit să le parcurgeţi și să apreciaţi efortul integrat 
al muncii perseverente și profesioniste a întregu-
lui colectiv al AGEPI, căruia îi exprim mulţumire 
și recunoștinţă. De asemenea, ţin să mulţumesc, 
în numele AGEPI, și tuturor partenerilor noștri 
tradiţionali și celor recenţi, din ţară și de peste 
hotare, pentru sprijinul acordat în realizarea 
obiectivelor de dezvoltare a sistemului naţional 
de proprietate intelectuală.

În anul 2017, AGEPI se va conduce cu asiduitate 
de misiunea sa de promovare a politicilor în 
domeniul proprietăţii intelectuale şi de efici-
entizare a sistemului de protecţie a obiectelor 
de proprietate intelectuală, care să încurajeze 
progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea 
şi să contribuie la dezvoltarea economică, soci-
ală şi culturală a Republicii Moldova.

Rezultatele obţinute în anul 2016, reflectate în 
paginile acestui Raport, competenţa, dedicaţia 
și profesionalismul specialiștilor AGEPI, 
susţinerea din partea autorităţilor naţionale și 
a partenerilor noștri ne inspiră încrederea că 
obiectivele propuse vor fi atinse cu succes. 

 

Cu respect, 

Octavian APOSTOL,

Director General al AGEPI

Dear readers, the brief description of the con-
tent of the Report cannot reproduce the mul-
titude of events, actions and concrete results 
of the Agency’s activity during the year 2016. 
All these are multilaterally reflected in the 
pages that you are invited to go through and 
appreciate the integrated effort of persevering 
and professional work of the AGEPI team, to 
whom I express thanks and gratitude. I also 
want to thank, on behalf of AGEPI, all our tra-
ditional and recent partners, both from the 
country and abroad, for their support in achiev-
ing the objectives of developing the national 
intellectual property system.

In 2017, AGEPI will pursue vigorously its mis-
sion of promoting intellectual property poli-
cies and streamlining the intellectual property 
objects protection system that encourages 
technological progress, stimulates creativity 
and contributes to economic, social and cul-
tural development of the Republic of 
Moldova.

The results achieved in 2016, reflected in the 
pages of this Report, the competence, dedica-
tion and professionalism of AGEPI specialists, 
the support from national authorities and our 
partners inspire confidence that the proposed 
objectives will be successfully achieved.

Respectfully,

Octavian APOSTOL,

Director General of AGEPI
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CAPITOLUL I 
ACTIVITATEA DE BREVETARE / 
ÎNREGISTRARE A OBIECTELOR DE 
PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1.0. Constatări generale

Datele statistice referitoare la activitatea de brevetare/
înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală  
reprezintă o sursă preţioasă de informare și o reflectare 
a maturităţii economiei de piaţă, a liberei concurenţe, 
a interesului producătorilor autohtoni și străini de 
a-și dezvolta afacerile în Republica Moldova. Cei mai 
importanţi indici statistici – numărul cererilor de 
acordare a protecţiei obiectelor de PI – nu sunt 
determinaţi  de activitatea AGEPI, decât în mod 
indirect, prin acţiunile de promovare a sistemului de 
PI și a culturii în acest domeniu. 

În anul 2016, la AGEPI au fost depuse 5397 de cereri de 
protecţie a obiectelor de proprietate industrială (OPI) 
sau cu 11,7% mai puţine decât în anul 2015. Această 
scădere este determinată în cea mai mare măsură de 
diminuarea cu 26% (871) a numărului de înregistrări 
internaţionale ale mărcilor, notificate de Biroul Internaţional 
al OMPI. La același nivel ca în anul precedent s-a menţinut 

CHAPTER I
INTELLECTUAL PROPERTY 
OBJECTS PATENTING / 
REGISTRATION ACTIVITY

1.0. General fi ndings 

Statistical data of the activity on patenting/regis-
tration of objects of intellectual property is a 
valuable source of information and a reflection of 
the maturity of the market economy, free competi-
tion, interest of domestic and foreign producers 
to develop their business in the Republic Moldova. 
The most important statistical indices  the number 
of applications for the grant of protection of IP 
objects  are determined by the activity of AGEPI, 
only indirectly, through the promotion of the IP 
system and culture in this area.

In 2016, 5,397 applications for the protection of indus-
trial property objects (IPOs) were filed with the AGEPI 
or by 11.7% less than in 2015. This decrease is driven 
largely by the diminution by 26% (871) of the number 
of international trademark registrations, notified by 
the International Bureau of WIPO. At the same level 
as in the previous year was maintained the number 
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numărul de cereri de înregistrare a mărcilor depuse de 
solicitanţii naţionali, iar numărul de cereri de brevet de 
invenţie a crescut în medie cu 7%. 

Din totalul de cereri, 1737 (32%, în creștere cu 3 puncte 
procentuale) au fost depuse de solicitanţi naţionali, 
iar 3660 (68%) – de solicitanţi străini. Pe cale naţională 
solicitanţii străini au cerut protecţia OPI în 567 de cereri 
(15%), iar pe cea internaţională, inclusiv prin aranja-
mentele de la Madrid, Haga, Lisabona, Protocolul de 
la Madrid, PCT – în 3093 de cereri (85%).

Faţă de 2015, numărul cererilor de reînnoire a înre-
gistrării OPI a crescut ușor, în medie cu 2,3%, şi a 
constituit 4315 cereri, totodată, în cazul designului 
industrial s-a înregistrat o scădere considerabilă, de 
34% (cu  172 de cereri), iar în cazul mărcilor – o creștere 
de 7,2% (cu 269 de cereri de reînnoire). În același 
timp, ponderea titlurilor de protecţie pentru care a 
fost solicitată reînnoirea a constituit 49% din numărul 
OPI, a căror valabilitate urma să expire în anul 2016 
(respectiv, 4304 din 8795), sau cu 3 puncte procen-
tuale mai mare comparativ cu anul precedent. 

Solicitanţii naţionali au depus în perioada de bilanţ, 
prin intermediul AGEPI, 69 de cereri de protecţie a 

of applications for the registration of trademarks filed 
by the national applicants, and the number of patent 
applications increased on average by 7%. 

Of the total of applications, 1,737 (32%, up by 3 per-
centage points) were filed by national applicants, and 
3,660 (68%) – by foreign applicants. By national route 
foreign applicants sought IPO protection in 567 appli-
cations (15%) and by international route, including 
under the Madrid, Hague, Lisbon Agreements, Madrid 
Protocol, and PCT  in 3,093 applications (85%).

Compared with 2015, the number of IPO registration 
renewal applications increased slightly, on average by 
2.3%, and constituted 4,315 applications, at the same time, 
in the case of industrial design it was registered a consider-
able decrease, by 34% (with 172 applications), and in the 
case of trademarks – an increase by 7.2% (with 269 renewal 
applications). At the same time, the weight of titles of 
protection for which renewal was sought constituted 49% 
of the number of IPOs, whose validity was supposed to 
expire in 2016 (respectively, 4,304 of 8,795), or by 3 percent-
age points more compared with the previous year.

National applicants filed, in the period under 
review, through AGEPI, 69 applications for the 

Cereri depuse 2012 2013 2014 2015 2016 Filed applications

Pentru brevete de invenţie, 

total:
290 309 297 291 311

For patents for invention, 

total:

- brevete standard 115 96 139 124 155 - standard patents

- brevete de scurtă durată 175 213 158 167 156 - short-term patents

Pentru modele de utilitate, 

total:
4 6 - - - For utility models, total:

- de reînnoire 4 6 - - - - renewals

Pentru desene şi modele 

industriale, total:
789 854 714 856 620

For industrial designs,         

total:

- primare 300 381 318 352 288 - registrations

- de reînnoire 489 473 396 504 332 - renewals

Pentru mărci, total: 7653 8822 10144 9077 8461 For trademarks, total:

- primare 5449 5870 5511 5363 4478 - registrations

- de reînnoire 2204 2952 4633 3714 3983 - renewals

Pentru denumiri de origine 7 14 25 64 51 For appellations of origin

Pentru indicaţii geografice 4 0 358 2 247 For geographical indications

Pentru soiuri de plante 34 43 34 37 22 For plant varieties

Cereri, total: 8781 10048 11572 10327 9712 Applications, total:

- primare 6084 6617 6543 6109 5397 - registrations

- de reînnoire 2697 3431 5029 4218 4315 - renewals

Tab. 0.1. Depunerea cererilor de protecţie a obiectelor 
de proprietate industrială

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

CAPITOLUL I: ACTIVITATEA DE BREVETARE / ÎNREGISTRARE A OBIECTELOR DE PI
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OPI în străinătate, cu 43 mai puţine faţă de anul 
precedent.

Tabloul general al activităţii de depunere a cererilor 
de protecţie şi de reînnoire a înregistrării OPI din 
ultimii 5 ani este reflectat în tabelul 0.1.

În perioada de referinţă, AGEPI a eliberat în total 2535 
de titluri de protecţie a OPI (1495 – primare şi 1040 –
de reînnoire), cu 162 (6%) mai puţine decât în anul 
2015. Această scădere este determinată, în principal, 
de diminuarea cu circa 10% a numărului de titluri de 
protecţie a mărcilor și cu 18% a celor de reînnoire a 
designului industrial. Totodată, numărul titlurilor de 
protecţie pentru invenţii a crescut ușor, cu 1,6%.

Titularilor naţionali le revin 1429 de titluri de pro-
tecţie (56%), iar celor străini – 1106 (44% din numărul 
total), inclusiv, titularii naţionali au obţinut 1006 
titluri primare (67% din numărul total al acestora) 
și 423 de certificate (adeverinţe) de reînnoire (41%), 
iar cei străini – respectiv, 489 (33%) și 617 (59%). 

Activitatea de eliberare a titlurilor de protecţie şi de 
reînnoire a înregistrării OPI din ultimii 5 ani este reflec-
tată în tabelul 0.2. 

protection of IPOs abroad, with 43 less compared 
with the previous year.

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

In the reference period, AGEPI issued a total of 2,535 
titles of protection of IPOs (1,495 - registrations and 
1,040 - renewals), with 162 (6%) less than in 2015. This 
decrease is caused mainly by the decrease by about 
10% of the number of titles of protection of trademarks 
and by 18% of those of renewal of industrial design. 
At the same time, the number of titles of protection 
for inventions increased slightly by 1.6%.

To national owners pertain 1,429 titles of protection 
(56%), and to foreign ones  1,106 (44% of the total 
number), including, national owners obtained 1,006 
registrations (67% of the total number thereof ) and 
423 renewals (certificates) (41%), and foreign ones 
 489 (33%) and 617 (59%), respectively.

The activity on issuing IPO protection and registra-
tion renewal titles in the last five years is reflected 
in Table 0.2.

Tab. 0.2. Titluri de protecţie eliberate Tab. 0.2. Issued titles of protection

Titluri de protecţie 2012 2013 2014 2015 2016 Titles of protection

Brevete de invenţie, total: 184 184 188 189 192 Patents for invention, total:

- brevete standard 51 61 54 61 70 - standard patents

- brevete de scurtă durată 133 123 134 128 122 - short-term patents

Certificate de înregistrare a 

modelelor de utilitate, total:
4 6 - - -

Utility model registration 

certificates, total:

- de reînnoire 4 6 - - - - renewals

Certificate de înregistrare a 

desenelor şi modelelor 

industriale, total:

97 133 162 142 134

Industrial design  

registration certificates,                                     

total:

- primare 47 85 82 66 72 - registrations

- de reînnoire 50 48 80 76 62 - renewals

Certificate de înregistrare a 

mărcilor, total:
1797 2009 3564 2338 2172

Trademark registration 

certificates, total:

- primare 1371 1355 1576 1320 1194 - registrations

- de reînnoire 426 654 1988 1018 978 - renewals

Brevete pentru soi de plantă 20 25 29 28 37 Variety patents

Titluri, total: 2102 2357 3943 2697 2535 Titles, total:

- primare 1622 1649 1875 1603 1495 - registrations

- de reînnoire 480 708 2068 1094 1040 - renewals

CHAPTER I: INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS PATENTING / REGISTRATION ACTIVITY
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The significant difference between the number of filed 
applications for registration and the number of issued 
titles of protection is explained by the fact that AGEPI 
does not issue titles of protection for IPOs registered 
under the international systems (Madrid, Hague and 
Lisbon), and for registration/grant of protection of 
geographical indications and appellations of origin.

In 2016, AGEPI received 283 applications and issued 
277 certificates of registration of objects protected 
by copyright and related rights, by 13% and, 
respectively, 6% less than in the previous year, at 
the same time more than in the years 
2012-2014.

The detailed information on patenting/registration 
activity relating to each object of intellectual pro-
perty in part is presented in sections 1.1 – 1.6 of 
this chapter.

1.1. Inventions

The rights in an invention are obtained and pro-
tected in the Republic of Moldova via grant of a 
patent by the State Agency on Intellectual Prop-
erty, under the conditions specified in the Law 
No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of 
Inventions (hereinafter – the Law No. 50/2008). 
The rights in inventions resulting from a Eurasian 
patent issued on the basis of a Eurasian applica-
tion and a validated European patent are also 
protected. Inventions, according to Law 
No. 50/2008, are protected by the following titles 
of protection:

 − patent for invention (PI);
 − short-term patent for invention (STPI);
 − supplementary protection certificate;
 − Eurasian patent;
 − validated European patent.

During 2016, AGEPI received 311 patent applica-
tions for inventions, by 6.9% more than in 2015. 
The share of PI applications to STPI applications 
increased up to 50:50% (in 2015 this ratio was 
43:57%), including in the case of national applicants, 
this ratio being 37:63%, against 28:72% in the 
previous year.

Decalajul semnificativ dintre numărul de cereri de 
înregistrare depuse şi numărul de titluri de protecţie 
eliberate se explică prin faptul că AGEPI nu eliberează 
titluri de protecţie pentru OPI înregistrate prin siste-
mele internaţionale (Madrid, Haga, Lisabona), precum 
și pentru înregistrarea/acordarea protecţiei indicaţiilor 
geografice și denumirilor de origine. 

În anul 2016, la AGEPI au fost depuse 283 de cereri 
şi au fost eliberate 277 de certificate de înregistrare 
a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile 
conexe, cu 13% și, respectiv, 6% mai puţine decât 
în anul precedent, totodată mai multe decât în anii 
2012-2014. 

Informaţia detaliată privind activitatea de breve-
tare/înregistrare referitor la fiecare obiect de 
proprietate intelectuală în parte este prezentată 
în compartimentele 1.1 – 1.6 ale acestui capitol. 

1.1. Invenţii

Drepturile asupra unei invenţii pe teritoriul Repu-
blicii Moldova sunt obţinute şi apărate prin acor-
darea de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a unui brevet, în condiţiile prevăzute 
de Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia 
invenţiilor (în continuare – Legea nr. 50/2008). Sunt 
protejate, de asemenea, drepturile asupra invenţiilor 
ce decurg dintr-un brevet eurasiatic eliberat în 
baza unei cereri eurasiatice și dintr-un brevet 
european validat. Invenţiile, conform Legii 
nr. 50/2008, sunt protejate prin următoarele titluri 
de protecţie:

 − brevet de invenţie (BI); 
 − brevet de invenţie de scurtă durată (BISD); 
 − certificat complementar de protecţie;
 − brevet eurasiatic;
 − brevet european validat.

Pe parcursul anului 2016, la AGEPI au fost depuse 
311 cereri de brevetare a invenţiilor, cu 6,9% mai 
multe decât în 2015. A crescut și cota cererilor de 
BI faţă de cererile de BISD până la 50:50% (în 2015 
acest raport a constituit 43:57%), inclusiv în cazul 
solicitanţilor naţionali, acest raport fiind de 37:63%, 
faţă de 28:72% în anul precedent. 
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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 ten-
dinţele, diferenţele sau asemănările dintre acestea.

În anul de bilanţ, a crescut simţitor (cu 25%) faţă de 
anul precedent numărul cererilor de BI, acesta 
constituind 155 de cereri, în același timp, a scăzut 
puţin (cu 6,5%) numărul cererilor de BISD, fiind 
depuse 156 de astfel de cereri. Mai mult de jumătate 
din numărul cererilor pentru BI (91) şi aproape toate 
cererile pentru BISD (155) au fost depuse prin pro-
cedura naţională.

S-a mărit, de asemenea, și numărul cererilor de 
brevetare depuse de solicitanţii străini – 66 de cereri, 
cu 8% mai multe decât în 2015. Majoritatea absolută 
a cererilor a parvenit prin procedura PCT (64 de 
cereri de BI şi o cerere de BISD), direct la AGEPI fiind 
depusă doar o singură cerere de BISD.

După origine, cererile depuse se distribuie în felul 
următor: 245 sau 79% din numărul total provin de 
la solicitanţi naţionali, respectiv, 59% din cererile 
de BI și 99% din cererile de BISD depuse, iar 66 sau 
21% – de la solicitanţi străini, respectiv, 41% din 
cererile de BI și 1% din cererile de BISD. La fel ca și 
în anii precedenţi, mai activi au fost solicitanţii din 
municipiul Chişinău, care au depus 85 (93%) de 
cereri de BI și 146 (95%) de cereri de BISD.

În total, pe parcursul perioadei 1993-2016, la AGEPI au 
fost depuse 7652 de cereri de brevetare a invenţiilor 
(6157 de cereri de BI şi 1495 de cereri de BISD). Majoritatea 
dintre acestea – 6681 (87%) – au parvenit de la solicitanţi 
naţionali, iar 971 (13%) – de la solicitanţi străini.

În figura 1.1 este prezentată dinamica depunerii 
cererilor de BI şi BISD la AGEPI conform procedurii 
naţionale în ultimii 5 ani.

În anul 2016, solicitanţii naţionali au depus prin 
intermediul AGEPI, în calitate de oficiu receptor, 7 
cereri de brevetare peste hotare pe calea PCT, același 
număr ca și în anul precedent. În total, în perioada 
1995-2016, au fost depuse 122 de cereri de brevetare 
în străinătate – 60 pe calea PCT şi 62 pe calea regională 
prin Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (CEAB).

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

In the year under review, the number of applications 
for PI has increased significantly (by 25%) over the 
previous year, which accounted for 155 applications, 
while the number of applications for STPI decreased 
slightly (by 6.5%), being filed 156 such applications. 
More than half of the number of applications for PI 
(91) and nearly all applications for STPI (155) were 
filed under the national procedure.

The number of patent applications filed by foreign 
applicants also increased – 66 applications, by 8% 
more than in 2015. The absolute majority of applica-
tions came under the PCT procedure (64 applications 
for PI and one application for STPI), directly to the 
AGEPI being submitted only one application for STPI.

By origin, the applications are distributed as follows: 
245 or 79% of the total number come from national 
applicants, respectively, 59% of applications for PI 
and 99% of applications for STPI filed, and 66 or 
21% – from foreign applicants, respectively, 41% 
of applications for PI and 1% of applications for 
STPI. Like in previous years, most active were appli-
cants from Chisinau, who filed 85 (93%) of applica-
tions for PI and 146 (95%) applications for STPI. 

In total, during the period 1993-2016, 7,652 patent 
applications for inventions (6,157 applications for PI 
and 1,495 applications for STPI) were filed with the 
AGEPI. Most of these – 6,681 (87%) – came from national 
applicants, and 971 (13%)  from foreign applicants.

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

In 2016, national applicants filed via AGEPI, as the 
receiving office, 7 patent applications abroad by 
the PCT route, the same number as in the previous 
year. In total, in the period 1995-2016, there were 
filed 122 applications for patenting abroad – 60 by 
the PCT route and 62 by regional route under the 
Eurasian Patent Convention (EAPC).
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Conform datelor inserate în tabelul 1.1, și în anul 
2016 mai active au fost instituţiile din sfera ştiinţei 
şi inovării, inclusiv cele de învăţământ superior: 58% 
din cererile depuse de solicitanţii naţionali provin 
de la aceste instituţii (142 de cereri, inclusiv 53 – de 
BI şi 89 – de BISD), fiind înregistrată o mică creștere 
(cu o cerere).

În acest an a crescut cu 2 puncte procentuale 
ponderea cererilor provenite de la persoanele 
fizice, constituind 40% din numărul de cereri 
depuse de solicitanţii din Republica Moldova. 
Totodată, numărul acestora (99 de cereri: 37 – de 

According to data inserted in Table 1.1, in 2016 as 
well more active were the institutions of science 
and innovation, including those of higher educa-
tion: 58% of the applications filed by national 
applicants come from these institutions (142 appli-
cations, including 53 – for PI and 89 – for STPI), being 
registered a small increase (by an application).

This year the weight of applications proceeded from 
natural persons increased by 2 percentage points, 
representing 40% of the number of applications 
submitted by applicants from the Republic of Mol-
dova. At the same time, their number (99 

Solicitanţi
BI / PI

(%)

BISD / STPI 
(%)

Total

(%)
Applicants

Instituţii de învăţământ superior
27 

(30)
39 

(25)
66 

(27)
Institutions of Higher Education

Academia de Ştiinţe a Moldovei 
15 

(16)
38 

(25)
53 

(21)
The Academy of Sciences

Instituţii de cercetare-dezvoltare din 
domeniul agriculturii şi industriei 
alimentare

11 
(12)

8 
(5)

19 
(8)

Research & Development Institutions in 
the Field of Agriculture and Food 

Industry

Instituţii de cercetare-dezvoltare din 
cadrul Ministerului Sănătăţii


4 

(3)
4 

(2)
Research & Development Institutions 

within the Ministry of Health

Întreprinderi şi organizaţii
1

(1)
3 

(2)
4 

(2)
Enterprises and organizations

Persoane fizice
37 

(41)
62 

(40)
99 

(40)
Natural persons

Total
91 

(100)

154 

(100)

245 

(100)
Total

Tab. 1.1. Cereri de BI şi BISD depuse de solicitanţii 
naţionali

Tab. 1.1. Applications for PI and STPI filed by national 
applicants

Fig. 1.1.  Cereri de brevet depuse conform procedurii 
naţionale

Fig. 1.1.  Patent applications filed under the national 
procedure
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BI şi 62 – de BISD) a crescut cu 14% în comparaţie 
cu anul precedent.

Repartizarea cererilor de BI (CBI) și BISD (CBISD) după 
domeniile Clasificării Internaţionale de Brevete (CIB) 
este prezentată în figura 1.2. Diferenţe semnificative 
se observă între numărul de cereri depuse pentru 
secţiunile C (CBI:CBISD=8:1), D (CBI:CBISD=1:2) și H 
(CBI:CBISD=1:3). O creștere semnificativă faţă de anul 
precedent au înregistrat cererile de BI referitoare la 
secţiunile C, F, E și G ale CIB, iar pentru secţiunile B și 
D au scăzut ușor. În același timp, în cazul cererilor de 
BISD se atestă o creștere pentru secţiunile A, B și E, 
iar pentru C, F și H – o scădere. Informaţia privind 
secţiunile CIB reflectă domeniile de interes ale 
solicitanţilor pentru obţinerea brevetelor pe teritoriul 
Republicii Moldova. Astfel, cele mai multe cereri de 
BI (70%) sunt depuse pentru secţiunile Chimie și 
Necesităţi curente ale vieţii, iar cele mai multe cereri 
de BISD (64 %) se referă la secţiunile Necesităţi curente 
ale vieţii și Mecanică.

În anul de bilanţ, ca rezultat al examinării cererilor 
de brevetare, au fost adoptate 275 de hotărâri, 
din care 182 (66%) – de acordare a brevetelor, 53 
(19%) – de respingere și 40 (15%) – de retragere 
a cererilor. Concomitent, au fost adoptate 11 

applications: 37 – for PI and 62 – for STPI) increased 
by 14% compared to the previous year.

The distribution of applications for PI (API) and STPI 
(ASTPI) by the fields of the International Patent Clas-
sification (IPC) is shown in Figure 1.2. Significant 
differences are observed between the number of 
applications filed for sections C (API:ASTPI = 8:1), D 
(API:ASTPI = 1:2) and H (API:ASTPI = 1: 3). A significant 
increase over the previous year recorded the PI 
applications relating to the IPC sections C, F, E and 
G, and for B and D sections decreased slightly. At 
the same time, in the case of applications for STPI 
is attested an increase for the IPC sections A, B and 
E, and for C, F and H – a decrease. The information 
on IPC sections reflects the fields of interest of the 
applicants in obtaining patents in the Republic of 
Moldova. Thus, most applications for PI (70%) are 
filed for sections Chemistry and Human Necessities, 
and most applications for STPI (64%) refer to sections 
Human Necessities and Mechanics.

In the year under review, as a result of examination 
of patent applications, there were adopted 275 
decisions, of which 182 (66%) – of grant of patents, 
53 (19%) – of refusal and 40 (15%) – of withdrawal 
of applications. Simultaneously, there were adopted 

Fig. 1.2. Repartizarea cererilor conform secţiunilor 
CIB 

Fig. 1.2. Distribution of applications according to the IPC 
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Tab. 1.2. Activitatea de brevetare a invenţiilor Tab. 1.2. Invention patenting activity

Criteriu 2012 2013 2014 2015 2016 Criterion

Cereri depuse: Filed applications:

- pentru BI 115 96 139 124 155 - for PI

- pentru BISD 175 213 158 167 156 - for STPI

TOTAL 290 309 297 291 311 TOTAL

Solicitanţi: Applicants:

- naţionali 265 278 223 230 245 - national 

- străini 25 31 74 61 66 - foreign 

- inclusiv prin PCT (BI/BISD) 11 
(11/0)

20 
(20/0)

62 
(62/0)

59 
(58/1)

65 
(64/1) - including under the PCT (PI/STPI):

Brevete eliberate: Issued patents:

- BI 51 61 54 61 70 - PI

- BISD 133 123 134 128 122 - STPI

TOTAL 184 184 188 189 192 TOTAL

Titulari: Owners:

- naţionali 180 180 179  176 175 - national 

- străini 4 4 9 13 17 - foreign 

hotărâri de prelungire a termenului de valabilitate 
a brevetelor de scurtă durată. 

În anul de referinţă, AGEPI a eliberat 192 de titluri de 
protecţie pentru invenţii (70 – BI şi 122 – BISD). Majoritatea 
absolută a acestora a fost eliberată titularilor naţionali –
175 (91%), dintre acestea 62 (35%) au fost eliberate 
persoanelor fizice și 113 (65%) – persoanelor juridice.

Dinamica eliberării brevetelor de invenţie în ultimii 
5 ani este reflectată în figura 1.3.

Tabloul general al activităţii de brevetare a invenţiilor 
în ultimii 5 ani este prezentat în tabelul 1.2.

11 decisions of extension of the term of validity of 
the short-term patents.

In the reference year, AGEPI issued 192 titles of protec-
tion for inventions (70 - PI and 122 - STPI). The absolute 
majority of them were issued to national owners – 175 
(91%), of which 62 (35%) were issued to natural persons 
and 113 (65%) – to legal entities.

The dynamics of issuing patents in the last five years 
is reflected in Figure 1.3.

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

Fig. 1.3. Brevete de invenţie eliberate Fig. 1.3. Issued patents for invention
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Pe primele locuri în topul celor mai active instituţii în 
domeniul brevetării invenţiilor (BI şi BISD) s-au plasat: 
• Universitatea de Stat din Moldova (USM) – 25 de 

cereri depuse și 20 de brevete eliberate;
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

(USMF) „N. Testemiţanu” – 21 de cereri, 
17 brevete;

•  Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) – 
19 cereri, 14 brevete.

Din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-au 
evidenţiat:
• Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plan-

telor – 17 cereri depuse, 10 brevete eliberate;
• Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii 

„D.Ghiţu” – 12 cereri, 10 brevete;
• Institutul de Fizică Aplicată – 7 cereri, 

9 brevete; 
• Institutul de Chimie – 6 cereri, 10 brevete;
• Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie – 

10 cereri, 5 brevete; 
• Institutul de Zoologie – 4 cereri, 4 brevete;
• Institutul de Energetică – 3 cereri, 3 brevete;
• Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie – 3 cereri, 

1 brevet.

Din domeniul agroindustrial cel mai activ s-au 
manifestat:
• Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Teh-

nologii Alimentare – 3 cereri depuse, 5 brevete 
eliberate;

• Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” – 5 cereri, 
3 brevete.

Din cadrul Ministerului Sănătăţii s-au 
evidenţiat:
• Centrul Naţional de Sănătate Publică – 2 cereri, 

4 brevete; 
• Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de 

ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” – 2 cereri, 2 
brevete.

Până la 31 decembrie 2016, AGEPI, pe parcursul 
întregii perioade de activitate, a eliberat 5219 titluri 
de protecţie pentru invenţii (4215 BI şi 1004 BISD), 
dintre acestea 4749 (91%) – titularilor naţionali şi 
470 (9%) – titularilor străini. 

The first places on top of most active institutions 
in patenting inventions (PI and STPI) are taken by:
• State University of Moldova (SUM) 25 applica-

tions filed and 20 patents issued;
• State University of Medicine and Pharmacy 

“N. Testemitanu” (SUMPh)  21 applications, 
17 patents;

• Technical University of Moldova (TUM)  
19 applications, 14 patents.

From the Academy of Sciences of Moldova have 
distinguished themselves:
• Institute of Genetics, Physiology and Plant Protec-

tion  17 applications filed, 10 patents issued;
• Institute of Electronic Engineering and Nanotech-

nologies “D. Ghitu”  12 applications, 10 patents;
• Institute of Applied Physics  7 applications, 

9 patents;
• Institute of Chemistry  6 applications, 10 patents;
• Institute of Microbiology and Biotechnology 

10 applications, 5 patents;
• Institute of Zoology  4 applications, 4 patents; 
• Institute of Energy – 3 applications, 3 patents;
• Institute of Physiology and Sanocreatology – 

3 applications, 1 patent.

From the agro-industrial field most active 
were:
• Scientific-Practical Institute of Horticulture and 

Food Technologies  3 applications filed, 5 patents 
issued;

• Institute of Agricultural Engineering “Mecagro” 
 5 applications, 3 patents.

From the Ministry of Health have distinguished 
themselves:
• National Center for Public Health – 2 applications, 

4 patents;
• Public Medical and Sanitary Institution Institute 

of Phthisiopneumology “Chiril Draganiuc” – 2 
applications, 2 patents.

Until 31 December 2,016, AGEPI, during the entire 
period of activity, issued 5,219 titles of protection 
for inventions (4,215 PI and 1004 STPI), of which 
4,749 (91%) – to national owners and 470 (9%) – to 
foreign owners.
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La 31 decembrie 2016, în Republica Moldova erau 
valabile 4790 de brevete, inclusiv:

 − 859 (18%) de brevete eliberate de AGEPI (343 de 
BI şi 516 BISD) și

 − 3931 (82%) de brevete eurasiatice.

Totodată, rămân valabile şi pot fi reînnoite modelele 
de utilitate (MU) înregistrate pe teritoriul Republicii 
Moldova până la intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2008, 
chiar dacă recepţionarea cererilor de înregistrare a 
MU a fost sistată. La 31 decembrie 2016, din numărul 
total de 185 de certificate de înregistrare a MU eli-
berate erau valabile doar 6, toate fiind reînnoite.

În anul 2016, au fost înregistrate primele rezultate 
ale implementării Acordului de validare a brevetelor 
europene pe teritoriul Republicii Moldova, care a 
intrat în vigoare la 1 noiembrie 2015. Astfel, 27 de 
solicitanţi, care au depus la Oficiul European de 
Brevete cereri de brevet, au achitat taxa de validare, 
exprimându-și astfel intenţia, după obţinerea bre-
vetului european, să-l valideze și pe teritoriul Repu-
blicii Moldova. După publicarea în Buletinul European 
de Brevete a datelor referitoare la 3 cereri de brevet 
european având taxa de validare achitată, conform 
procedurii stabilite în Legea nr. 50/2008, acestea 
au fost înscrise în Registrul naţional de cereri de 
brevet.

1.2. Soiuri de plante

În anul 2016, la AGEPI au fost depuse 22 de cereri 
de brevet pentru soi de plantă, cu 15 cereri (41%) 
mai puţine decât în anul precedent. Majoritatea 
absolută a cererilor depuse (20) aparţin solicitanţilor 
naţionali. Din numărul total de cereri depuse, 4 se 
referă la specii legumicole, 5 – la soiuri din grupa 
de cereale pentru boabe, 9 – la pomi, arbuști și 
viţă-de-vie, 1 – la leguminoase și 1 – la plante aro-
matice și medicinale. 

Pe marginea cererilor de brevet pentru soi de plantă 
au fost adoptate 39 de hotărâri de acordare a brevetului, 
au fost publicate 26 de cereri şi eliberate 37 de brevete 
pentru soi de plantă, cu 9 mai multe decât în 2015.

De la adoptarea, în anul 1996, a cadrului legal privind 
protecţia soiurilor de plante, AGEPI a recepţionat în 

On 31 December 2016, 4,790 patents were valid in 
the Republic of Moldova, including:

 − 859 (18%) patents issued by AGEPI (343 PI and 
516 STPI) and

 − 3,931 (82%) Eurasian patents. 

At the same time, utility models (UM) registered in 
the Republic of Moldova remain valid and can be 
renewed until the entry into force of Law No. 50/2008, 
even if the reception of UM registration applications 
was ceased. On 31 December 2016, of the total 
number of 185 issued UM registration certificates 
were valid only 6, all being renewed.

In 2016, there were registered  the first results of 
implementation of the Agreement on Validation of 
European Patents in the Republic of Moldova, which 
entered into force on 1 November 2015. Thus, 
27 applicants, who submitted to the European Pat-
ent Office patent applications, have paid the valida-
tion fee, expressing thus their intention, after 
obtaining a European patent, to also validate it in 
the Republic of Moldova. Following the publication 
in the European Patent Bulletin of data on three 
European patent applications with paid validation 
fee, according to the procedure established in Law 
No. 50/2008, these were entered in the National 
Register of Patent Applications.

1.2.  Plant Varieties

In 2016, 22 variety patent applications were filed 
with the AGEPI, with 15 applications (41%) less than 
in the previous year. The absolute majority of filed 
applications (20) belong to national applicants. Of 
the total number of filed applications, 4 relate to 
vegetable species, 5 – to varieties from the group 
of grain cereals, 9 – to fruit trees, bushes and grape 
vine, 1  to legumes, 1 – to aromatic and medicinal 
plants.

39 decisions of grant of variety patent were adopted 
on the margins of variety patent applications, being 
published 26 applications and issued 37 variety 
patents, with 9 less than in 2015.

Since the adoption, in 1996, of the legal framework 
on the protection of plant varieties, AGEPI received 
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total (efectiv din anul 2000) 435 de cereri de brevet 
pentru soi de plantă, inclusiv 35 – de la solicitanţi 
străini. După efectuarea examinării preliminare de 
către AGEPI, 411 cereri au fost transmise la Comisia 
de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii 
Moldova (în continuare – Comisia de Stat) pentru 
examinarea tehnică privind corespunderea materi-
alului soiului criteriilor de brevetabilitate – distincti-
vitate, uniformitate şi stabilitate. 

În baza rezultatelor examinării tehnice efectuate 
de către Comisia de Stat, AGEPI a adoptat 234 de 
hotărâri de acordare a brevetului, inclusiv 23 – pentru 
titulari străini, a eliberat 227 de brevete, a respins, 
din varii motive legale, 54 de cereri de brevet, iar 
alte 52 de cereri au fost considerate retrase sau 
nedepuse. 

La 31 decembrie 2016, în Republica Moldova erau valabile 
184 de brevete pentru soi de plantă (83% din brevetele 
eliberate), dintre acestea 20 aparţin titularilor străini. 

În anul de referinţă, printre cele mai active instituţii 
în domeniul brevetării soiurilor de plante se numără:

  Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 
Plantelor al AŞM – 7 cereri depuse, 2 brevete 
eliberate; 

  Grădina Botanică (Institut) a AŞM – 6 cereri, 
15 brevete;

  Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” – 4 cereri, 
13 brevete;

  Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecţia” – 1 cerere, 3 brevete. 

Instituţiile menţionate se clasează în topul celor 
mai active instituţii în domeniul brevetării soiurilor 
de plante de la adoptarea cadrului legal respectiv 
(1996-2016):

  Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecţia” (Institutul Ştiinţifico-Practic de Fito-
tehnie) – 62 de brevete eliberate;

  Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 
Plantelor al AŞM – 53 de brevete; 

  Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” – 35 de 
brevete;

  Institutul Știinţifico-Practic de Horticultură şi Teh-
nologii Alimentare – 30 de brevete. 

in total (effectively from 2000) 435 variety patent 
applications, including 35 from foreign applicants. 
After the preliminary examination undertaken by 
AGEPI, 411 applications were submitted to the State 
Commission for Variety Testing of the Republic of 
Moldova (hereinafter – the State Commission) for 
the technical examination as to variety material 
compliance with the criteria of patentability – dis-
tinctness, uniformity and stability.

Based on the results of technical examination 
undertaken by the State Commission, AGEPI adopted 
234 decisions of grant of patent, including 23 – for 
foreign owners, issued 227 patents, refused, for 
various legal reasons, 54 patent applications and 
other 52 applications were deemed to be withdrawn 
or not to have been filed.

On 31 December 2016, 184 variety patents (83% of 
the issued patents) were valid in the Republic of 
Moldova, of which 20 belong to foreign owners.

In the reference year, among the most active insti-
tutions in patenting plant varieties are: 

  Institute of Genetics, Physiology and Plant Pro-
tection of the ASM  7 applications filed, 2 patents 
issued;

  Botanical Garden (Institute) of the ASM – 
6 applications, 15 patents; 

  Institute of Crop Production “Porumbeni” – 
4 applications, 13 patents; 

  Research Institute of Field Crops “Selectia”  
1 application, 3 patents.

The institutions mentioned rank among the most 
active institutions in the field of patenting plant 
varieties since the adoption of the relevant legal 
framework (1996-2016):

  Research Institute of Field Crops “Selectia” (Sci-
entific-Practical Institute of Crop Production) – 
62 patents issued;

  Institute of Genetics, Physiology and Plant Pro-
tection of the ASM – 53 patents;

  Institute of Crop Production “Porumbeni” – 35 
patents;

  Scientific-Practical Institute of Horticulture and 
Food Technologies – 30 patents.
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1.3. Desene şi modele industriale

Datele statistice pentru anul 2016 referitoare la depunerea 
și înregistrarea desenelor şi modelelor industriale (DMI) 
se prezintă în felul următor: la AGEPI au fost depuse în 
total 288 de cereri de înregistrare a 1065 de DMI, inclusiv 
prin procedura naţională au parvenit 65 de cereri (22,6% 
din numărul total), care au inclus 384 (36,1%) de DMI, iar 
prin procedura Aranjamentului de la Haga – 223 de cereri 
(77,4%), cu 681 de DMI (63,9%). Faţă de anul 2015, numărul 
de cereri depuse s-a micşorat cu 64 (18,2%), iar numărul 
de DMI înglobate în acestea – cu 1107 (51%).

În perioada de referinţă, solicitanţii naţionali au depus 
55 de cereri (19% din numărul total) cu 351 de DMI 
(33%), faţă de anul precedent fiind atestată o scădere 
cu 43,3% a numărului de cereri şi cu 70,9% a numărului 
de DMI (figurile 1.4 şi 1.5).

Solicitanţilor străini le revin 233 de cereri cu 714 desene 
şi modele industriale (80,9% şi, respectiv, 67% din 
totalul celor depuse), fiind înregistrată o scădere a 
acestor indicatori cu 8,6% şi, respectiv, 26% faţă de 
2015. Majoritatea absolută a cererilor care provin de 
la solicitanţii străini (95,7%) a fost depusă prin proce-
dura Aranjamentului de la Haga.

Prin procedura naţională, cea mai mare parte a cererilor 
(84,6%) a fost depusă de solicitanţi din Republica 

1.3.  Industrial Designs

The statistical data for 2016 relating to filing and registra-
tion of industrial designs (ID) are as follows: AGEPI 
received a total of 288 applications for the registration 
of 1,065 ID, including under the national procedure have 
been received 65 applications (22.6% of the total num-
ber), which included 384 (36.1%) of ID, and under the 
Hague Agreement procedure – 223 applications (77.4%), 
with 681 ID (63.9%). Compared to 2015, the number of 
filed applications decreased by 64 (18.2%) and the 
number of ID included therein – with 1,107 (51%).

In the reference period, the national applicants filed 55 
applications (19% of the total number) with 351 ID 
(33%), compared with the previous year being attested 
a decrease by 43.3% of the number of applications and 
by 70.9 % of the number of ID (Figures 1.4 and 1.5)

To foreign applicants appertain 233 applications with 
714 industrial designs (80.9% and, respectively, 67% of 
the total of filed applications), being registered a decrease 
of these indexes by 8.6% and, respectively, 26% as 
compared with 2015. The absolute majority of applica-
tions proceeding from foreign applicants (95.7%) were 
filed under the Hague Agreement procedure. 

Under the national procedure, most of applications 
(84%) were filed by applicants from the Republic of 

Fig. 1.4.  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor 
industriale

Fig. 1.4.  Applications for the registration of industrial 
designs
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Ţara / Country Cod / Code Cereri / Applications %

Elveţia CH 134 46,5

Republica Moldova MD 55 19,1

Turcia TR 16 5,6

Italia IT 15 5,2

Franţa FR 12 4,2

Germania DE 10 3,5

Statele Unite ale Americii US 7 2,4

Belarus BY 5 1,7

Bulgaria BG 5 1,7

Republica Cehă CZ 4 1,4

Japonia JP 4 1,4

România RO 3 1,0

Alte 14 ţări / Other 14 countries 18 6,3

Total: 26 de ţări / Total: 26 countries 288 100

Tab. 1.3. Originea cererilor de înregistrare a desenelor şi 
modelelor industriale 

Tab. 1.3. Origin of industrial design registration 
applications

Fig. 1.5. Desene şi modele industriale depuse pentru 
înregistrare

Fig. 1.5. Industrial designs filed for   
registration
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Moldova, restul fiind depuse de solicitanţi străini din 
4 ţări – Belarus, Statele Unite ale Americii, Italia, Japonia. 
Prin Aranjamentul de la Haga au fost înaintate cereri 
din 24 de ţări, cele mai multe provenind de la solicitanţi 
din Elveţia, Turcia, Germania.

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

Majoritatea cererilor depuse de solicitanţii naţionali 
(78%) provine de la persoane fizice şi juridice cu 

Moldova, the rest being filed by foreign applicants from 
4 countries – Belarus, United States of America, Italy, 
and Japan. Under the Hague Agreement were submit-
ted applications from 24 countries, most coming from 
applicants from Switzerland, Turkey, and Germany.

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

Most applications filed by national applicants (78%) 
come from natural and legal persons with the 
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domiciliul sau sediul în mun. Chişinău. Celelalte cereri 
au fost depuse de solicitanţi din Străşeni (11%), 
Ialoveni (5%), Făleşti (4%) și Taraclia (2%).

Tendinţa de diminuare a indicatorilor statistici a afectat 
și procedura de reînnoire. Astfel, în perioada de bilanţ, 
au fost depuse 332 de cereri de reînnoire a înregistrării 
pentru 1108 DMI, cu 34,1% şi, respectiv, 40,8% mai 
puţine faţă de anul precedent. Cea mai mare parte a 
cererilor de reînnoire – 285 (85,8%) provine de la 
solicitanţi străini, inclusiv 272 – depuse prin Aranja-
mentul de la Haga.

Pe parcursul anului 2016, au fost supuse examinării 
de fond:
• 70 de cereri cu 588 de DMI, depuse pe cale naţională, 

dintre acestea au fost respinse 79 de desene şi 
modele (13,4%), iar 6 cereri cu 8 DMI au fost con-
siderate retrase;

• 269 de cereri internaţionale cu 54 de DMI, parvenite 
prin Aranjamentul de la Haga, fiind respinse 16 
desene şi modele (1,7%).

Din datele prezentate se remarcă diferenţe conside-
rabile în ceea ce privește rezultatele examinării de 
fond a cererilor depuse prin cele două proceduri: 
procentul DMI respinse este cu mult mai mare în cazul 
cererilor depuse prin procedura naţională, cele mai 
frecvente motive fiind lipsa noutăţii şi a caracterului 
individual, precum și conflictul cu alte drepturi 
anterioare.

În contrast cu diminuarea numărului de cereri, în anul 
de referinţă, faţă de anul precedent, a crescut cu 9,1% 
numărul de certificate eliberate și cu 71,5% – numărul 
de DMI înregistrate, acestea constituind, respectiv, 72 
și  955. Dinamica eliberării certificatelor de înregistrare 
a desenelor şi modelelor industriale în ultimii 5 ani 
este reflectată în figura 1.6.

Datele statistice privind înregistrarea DMI sunt o sursă 
preţioasă de informare pentru studii de marketing. 
Astfel, informaţia privind clasele de produse pentru 
care se înregistrează designul industrial reflectă în 
mare parte interesul pe care producătorii îl manifestă 
faţă de piaţa Republicii Moldova. Cele mai solicitate 
produse încorporând DMI, înregistrate în 2016, prin 
ambele proceduri, sunt prezentate în figurile 1.7 şi 1.8.

domicile or residence in Chisinau. The other applica-
tions were filed by applicants from Straseni (11%), 
Ialoveni (5%), Falesti (4%) and Taraclia (2%).

The tendency of decrease of statistical indicators 
has also affected the renewal procedure. Thus, in 
the period under review, 332 registration renewal 
applications for 1,108 ID were filed, by 34.1% and, 
respectively, 40.8% less compared with the previous 
year. Most renewal applications – 285 (85.8%) come 
from foreign applicants, including 272 – filed under 
the Hague Agreement.

During the year 2016, to substantive examination 
were subjected: 
• 70 applications with 588 ID, filed by national 

route, of which 79 industrial designs (13.4%) 
were rejected, and 6 applications with 8 ID were 
deemed to be withdrawn;

• 269 international applications with 54 ID, received 
under the Hague Agreement, being rejected 16 
industrial designs (1.7%).

From the data presented considerable differences 
are noted in the results of the substantive examina-
tion of patent applications filed under the two 
procedures: the percentage of rejected ID is much 
higher in the case of applications filed under the 
national procedure, the most common reasons being 
lack of novelty and individual character and conflict 
with other prior rights.

In contrast to the diminution of the number of applica-
tions, in the reference year, compared with the previous 
year, it was increased by 9.1% the number of issued 
certificates and by 71.5% – the number of registered 
ID, representing respectively 72 and 955. The dynamics 
of issuing industrial design registration certificates in 
the last five years is reflected in Figure 1.6. 

The statistical data on registration of ID are a valuable 
source of information for marketing studies. Therefore, 
the information on the classes of products for which 
the industrial design is registered reflects largely the 
interest that producers show in the Moldovan market. 
The most requested products incorporating ID, 
registered in 2016, under both procedures, are pre-
sented in Figures 1.7 and 1.8.
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Un indiciu ce atestă, de asemenea, interesul faţă de 
piaţa Republicii Moldova îl reprezintă activitatea de 
reînnoire, care și în anul 2016 s-a menţinut la un nivel 
destul de înalt: ponderea înregistrărilor reînnoite faţă 
de numărul înregistrărilor, al căror termen de valabi-
litate urma să expire în acest an, a constituit 49,7% 
(272 din 547) în cazul înregistrărilor internaţionale şi 
43% (49 din 114) pentru cele naţionale.

La 31 decembrie 2016, din numărul total de 1622 de 
certificate de înregistrare a DMI, eliberate de AGEPI, 
erau valabile 591 (36%), inclusiv 305 reînnoite (52% 
din certificatele valabile). Din totalul de 7188 de înre-
gistrări internaţionale ale DMI, care au obţinut protecţie 
pe teritoriul Republicii Moldova, erau valabile 2748 
(38%), inclusiv 1846 reînnoite (67% din înregistrările 
internaţionale valabile).

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

An index attesting also the interest in the Moldovan 
market is the renewal activity, which in 2016 as well 
was maintained at a fairly high level: the weight of 
renewed registrations compared to the number of 
registrations, which validity term was supposed to 
expire this year, was 49.7% (272 of 547) in the case 
of international registrations and 43% (49 of 114) 
for national ones.

On 31 December 2016, of the total number of 1,622 
ID registration certificates, issued by AGEPI, 591 
(36%) were valid, including 305 renewed (52% of 
the valid certificates). Of the total of 7,188 interna-
tional registrations of ID, which obtained protection 
in the Republic of Moldova, 2,748 (38%) were valid, 
including 1,846 renewed (67% of the valid interna-
tional registrations).

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

2012 2013 2014 2015 2016

Cereri depuse Filed applications

Procedura naţională (PN): 119 120 77 109 65 National procedure (NP):

- solicitanţi naţionali 100 112 70 97 55 - national applicants

- solicitanţi străini 19 8 7 12 10 - foreign applicants:

Aranjamentul Haga (AH): 181 261 241 243 223 The Hague Agreement (HA):

- solicitanţi naţionali 1 0 0 0 0 - national applicants

- solicitanţi străini 180 261 241 243 223 - foreign applicants

Total (PN+AH): 300 381 318 352 288 Total (NP+HA):

- solicitanţi naţionali 101 112 70 97 55 - national applicants

- solicitanţi străini 199 269 248 255 233 - foreign applicants

Desene şi modele depuse Filed industrial designs

Procedura naţională (PN): 1319 1586 321 1274 384 National procedure (NP):

- solicitanţi naţionali 1288 1569 309 1207 351 - national applicants

- solicitanţi străini 31 17 12 67 33 - foreign applicants:

Aranjamentul Haga (AH): 739 998 893 898 681 The Hague Agreement (HA):

- solicitanţi naţionali 5 0 0 0 0 - national applicants

- solicitanţi străini 734 998 893 898 681 - foreign applicants

Total (PN+AH): 2058 2584 1214 2172 1065 Total (NP+HA):

- solicitanţi naţionali 1293 1569 309 1207 351 - national applicants

- solicitanţi străini 765 1015 905 965 714 - foreign applicants

Certificate eliberate, total: 47 85 82 66 72 Issued certificates, total:

- titulari naţionali 43 68 80 59 64 - national owners

- titulari străini 4 17 2 7 8 - foreign owners

Cereri internaţionale pentru care 
s-a acordat protecţia

182 196 194 253 261
International applications for 

which protection has been granted

Tab. 1.4. Activitatea de acordare a protecţiei pentru DMI Tab. 1.4. Industrial design protection activity
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1.4. Mărci

Dintre toate obiectele de proprietate industrială, 
mărcile sunt cele mai solicitate în Republica Moldova. 
Pe parcursul anului 2016, la AGEPI au fost depuse 4478 
de cereri de protecţie a mărcilor, inclusiv 1968 (44%) –
pe cale naţională, iar 2510 (56%) – pe cale internaţională. 
Din totalul cererilor, 32% au fost depuse de solicitanţi 
naţionali, iar 68% – de cei străini. Faţă de anul prece-
dent, s-a înregistrat o diminuare a numărului de cereri 
depuse cu 885 (16,5%), determinată de o scădere cu 
22,6% a numărului de cereri depuse de solicitanţii 
străini (3063), în timp ce numărul cererilor depuse de 
solicitanţii naţionali (1415) a înregistrat o ușoară creștere 
(cu 0,5%). La 31 decembrie 2016, numărul total al 
cererilor de înregistrare a mărcilor recepţionate pe 
întreaga perioadă de activitate a AGEPI s-a ridicat la 
119013, dintre acestea 43047 (36%) fiind depuse pe 
cale naţională, iar 75966 (64%) – pe cale 
internaţională.

Dinamica depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor 
în ultimii 5 ani este prezentată în figura 1.9.

Originea geografică a cererilor reflectă atractivitatea 
și interesul solicitanţilor faţă de piaţa Republicii 
Moldova. Prin procedura naţională au fost depuse 
cereri din 46 de ţări, cele mai multe având ca origine 
Statele Unite ale Americii (6% din cereri), fiind urmate 
de cele provenite din Republica Coreea, Liechten-
stein, Elveţia, Germania, Regatul Unit (câte 2%), 
România, Federaţia Rusă, Ucraina, China (câte 1%), 
cererile din restul ţărilor însumând 8%.

1.4. Trademarks

Of all industrial property objects, trademarks are the 
most requested in the Republic of Moldova. During 
2016, AGEPI received 4,478 applications for the 
protection of trademarks, including 1,968 (44%) – by 
national route and 2,510 (56%) – by international 
route. Of the total of applications, 32% were filed by 
national applicants and 68% – by foreign ones. 
Compared with the previous year, there was a decrease 
in the number of applications with 885 (16.5%), 
determined by a 22.6% decrease in the number of 
applications filed by foreign applicants (3,063), while 
the number of applications filed by national applicants 
(1,415) showed a slight increase (0.5%). On December 
31, 2016, the total number of applications for the 
registration of trademarks received throughout the 
period of activity of AGEPI was raised to 119, 013, of 
which 43,047 (36%) were filed by national route, and 
75,966 (64%) – by international route.

The dynamics of filing trademark registration appli-
cations in the last five years is shown in Figure 1.9.

The geographical origin of applications reflects the 
attractiveness and interest of applicants in the Moldovan 
market. Under the national procedure were filed appli-
cations from 46 countries, most of which originate from 
the United States of America (6% of applications), fol-
lowed by those from the Republic of Korea, Liechtenstein, 
Switzerland, Germany, United Kingdom (2% each), 
Romania, Russian Federation, Ukraine, China (1% each), 
the applications from other countries totaling 8%.

Fig. 1.9. Cereri de înregistrare a mărcilor Fig. 1.9. Trademark registration applications
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Ţară / Country Cod / Code
Cereri / 

Applications
%

Republica Moldova MD 1415 31,6

Germania DE 412 9,2

Statele Unite ale Americii US 362 8,1

Federaţia Rusă RU 229 5,1

Elveţia CH 195 4,4

China CN 189 4,2

Turcia TR 172 3,8

Italia IT 158 3,5

Franţa FR 133 3,0

Ucraina UA 105 2,3

Republica Coreea KR 81 1,8

Japonia JP 78 1,7

Regatul Unit GB 70 1,6

România RO 62 1,4

Austria AT 58 1,3

Alte 58 de ţări / Other 58 countries 759 17

Total: 73 de ţări / Total: 73 countries 4478 100

Tab. 1.5. Cereri de înregistrare a mărcilor repartizate 
după ţări

Tab. 1.5. Trademark registration applications distributed 
by countries

Prin procedura Sistemului de la Madrid au parvenit 
cereri din 62 de ţări, cele mai multe – din Germania 
(15%), Statele Unite ale Americii (10%),  Federaţia Rusă 
(8%), China, Turcia (câte 7%), Elveţia, Italia (câte 6%), 
Franţa (5%), Ucraina (3%), Japonia, Austria, Republica 
Cehă, Belgia, Olanda, Spania, Regatul Unit, Polonia, 
Luxemburg (câte 2%) etc.

În ansamblu, cererile de înregistrare a mărcilor 
depuse în anul 2016 la AGEPI provin de la solici-
tanţi din 73 de ţări (în 2015 – din 77),  ponderea 
cea mai mare revenind celor din Republica 
Moldova. Repartizarea, după ţări, a cererilor 
parvenite prin ambele proceduri, este reflectată 
în tabelul 1.5.

Din totalul cererilor parvenite prin procedura naţională, 
72% (1415 cereri) au fost depuse de solicitanţi naţionali. 
Majoritatea dintre acestea – 76% (1072 de cereri) 
provin de la solicitanţi domiciliaţi sau cu sediul în mun. 
Chişinău; 3% le revin solicitanţilor din Ialoveni; câte 
2% – solicitanţilor din Orhei, Hîncești şi Bălţi; câte 1%–
celor din Floreşti, Căuşeni, UTA Găgăuzia, Criuleni, 
Străşeni, iar restul de circa 10% (136 de cereri) – au 
fost depuse de solicitanţi din alte 33 de localităţi ale 
republicii. 

Under the procedure of the Madrid System were received 
applications from 62 Contracting Parties, most – from 
Germany (15%), United States of America (10%), Russian 
Federation (8%), China, Turkey (7% each), Switzerland, 
Italy (6% each), France (5%), Ukraine (3%), Japan, Austria, 
Czech Republic, Belgium, Netherlands, Spain, United 
Kingdom, Poland, Luxembourg (2% each), etc.

Overall, the trademark registration applications 
filed in 2016 with the AGEPI come from applicants 
from 73 countries (in 2015 – from 77), the largest 
weight pertaining to those from the Republic of 
Moldova. The distribution, by countries, of the 
applications received under both procedures, is 
reflected in Table 1.5.

Of the total of applications received under the national 
procedure, 72% (1,415 applications) were filed by 
national applicants. Most of these  76% (1,072 appli-
cations) come from applicants having their domicile 
or headquarters in Chisinau; 3% pertain to applicants 
from Ialoveni; 2% each – to applicants from Orhei, 
Hincesti and Balti; 1% each – to those from Floresti, 
Causeni, ATU Gagauzia, Criuleni, Straseni, and the rest 
of about 10% (136 applications)  were filed by appli-
cants from the other 33 localities of the republic.
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Pe parcursul perioadei de raportare, în termenele 
prevăzute de lege, au fost examinate 5440 de cereri 
de înregistrare a mărcilor (cu circa 11% mai multe 
în comparaţie cu anul precedent), inclusiv 1922 de 
cereri depuse prin procedura naţională şi 3518 – 
prin cea internaţională. Rezultatele examinării de 
fond practic nu diferă de anul precedent: cota 
cererilor de înregistrare a mărcilor, acceptate spre 
protecţie total sau parţial, constituie 80% prin 
procedura naţională și 85% – prin procedura 
internaţională.

Frecvenţa solicitării claselor de produse sau servicii în 
cererile depuse pe cale naţională şi, respectiv, pe cale 
internaţională este reflectată în figurile 1.10 şi 1.11.

During the reporting period, within the time limits 
prescribed by law, there were examined 5,440 appli-
cations for the registration of trademarks (about 11% 
more compared to the previous year), including 1,922 
applications filed under the national procedure and 
3,518 – under the international one. Substantive 
examination results practically do not differ from the 
previous year: the share of trademark registration 
applications, accepted for protection totally or par-
tially, is 80% under the national procedure and 85% 
– under the international procedure.

The frequency of requesting classes of goods or services 
in the applications filed by national route and, respectively, 
by international route is reflected in Figures 1.10 and 1.11

Fig. 1.10. Frecvenţa solicitării claselor de produse sau 
servicii în cererile depuse pe cale naţională

Fig. 1.10. Frequency of requesting classes of goods or 
services in the applications filed by national route

Fig. 1.11. Frecvenţa solicitării claselor de produse sau 
servicii în cererile depuse pe cale internaţională

Fig. 1.11. Frequency of requesting classes of goods or 
services in the applications filed by international route
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În anul 2016, AGEPI, în calitate de oficiu al ţării de 
origine, a verificat şi a expediat la OMPI 60 de cereri 
de înregistrare internaţională a mărcilor, depuse prin 
Sistemul de la Madrid – cu 45 de cereri mai puţin 
decât în anul precedent.

De menţionat, că în anul de referinţă s-a extins con-
siderabil aria geografică pentru care solicitanţii naţionali 
au optat să-și protejeze mărcile. Astfel, mărcile autoh-
tone au fost solicitate spre protecţie în 87 de părţi 
contractante ale Sistemului de la Madrid (faţă de 60 
în anul precedent), cel mai frecvent fiind desemnate: 
România (în 67% din cereri, în creştere cu 12 puncte 
procentuale), Ucraina (55%, în creştere cu 9 puncte), 
Federaţia Rusă (55%, cu 34 de puncte procentuale 
mai mult), Kazahstan (37%, în creștere cu 9 puncte), 
Belarus (37%, cu 19 puncte în creștere faţă de anul 
precedent), Regatul Unit (28%), China, Kîrgîzstan, 
Polonia, SUA (27%). Un interes destul de mare solici-
tanţii naţionali au manifestat pentru Armenia, desem-
nată în 22% din cererile depuse, Azerbaidjan, Tadjikistan 
(18%), Republica Cehă și Turcia (16%).

În anul 2016 urma să expire termenul de valabilitate 
al unui număr de 8134 de mărci (6128 – internaţionale 
şi 2006 – naţionale). A fost solicitată reînnoirea a 3983 
de mărci (circa 49% din numărul înregistrărilor ce 
urmau să expire), sau cu 269 (7%) mai multe decât în 
anul 2015. Majoritatea reînnoirilor – 3641 (91%) – au 
fost solicitate de către titularii străini, inclusiv 3026 – 
pentru înregistrări internaţionale şi 615 – pentru 
înregistrări naţionale. Titularii naţionali au depus 342 
(9%) de cereri de reînnoire a mărcilor.

În perioada de referinţă, au fost eliberate 1194 de 
certificate de înregistrare a mărcilor, cu 126 (9,5%) mai 
puţine decât în anul precedent, titularii naţionali 
obţinând 731 de certificate (61%), iar cei străini  463 
(39%). Evoluţia eliberării certificatelor de înregistrare 
a mărcilor în ultimii 5 ani este redată în figura 1.12.

Totodată, urmare examinării, în perioada de raportare, 
au obţinut protecţie în Republica Moldova 3225 de 
înregistrări internaţionale, cu 7% mai multe decât în 
anul precedent.

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

In 2016, AGEPI, as the office of the country of origin, 
verified and sent to WIPO 60 applications for the 
international registration of trademarks, filed under 
the Madrid System – with 45 applications less than 
in the previous year.

It should be mentioned that in the reference year was 
considerably expanded the geographical area for 
which the national applicants have opted to protect 
their trademarks. Thus, local trademarks were requested 
for protection in 87 Contracting Parties of the Madrid 
System (compared to 60 in the previous year), the 
most frequent being designated: Romania (in 67% of 
applications, up by 12 percentage points), Ukraine 
(55%, up by 9 points), Russian Federation (55%, by 34 
percentage points more), Kazakhstan (37%, up by 9 
points), Belarus (37%, up by 19 points compared to 
the previous year), United Kingdom (28%), China, 
Kyrgyzstan, Poland, USA (27%). National applicants 
showed a tremendous interest in Armenia, designated 
in 22% of the filed applications, Azerbaijan, Tajikistan 
(18%), the Czech Republic and Turkey (16%).

In 2016, it was supposed to expire the term of valid-
ity of a number of 8,134 trademarks (6,128 - inter-
national and 2,006 - national). The renewal of 3,983 
trademarks was requested (about 49% of the number 
of registrations that were to expire), or with 269 
(7%) more than in 2015. Most renewals – 3,641 
(91%) – were requested by foreign owners, includ-
ing 3,026 – for international registrations and 615 
– for national registrations. National owners filed 
342 (9%) trademark renewal applications.

During the reference period, 1,194 trademark registra-
tion certificates were issued, with 126 (9.5%) less than 
in the previous year, national owners obtaining 731 
certificates (61%), and foreign ones 463 (39%). The 
evolution of issuing trademark registration certificates 
in the last five years is shown in Figure 1.12.

At the same time, following the examination, during 
the reporting period, 3,225 international registra-
tions obtained protection in the Republic of Moldova, 
by 7% more than in the previous year.

The distribution of certificates issued by the countries 
of residence of the owners is reflected in Table 1.6.
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În perioada de referinţă, au fost eliberate 978 de 
certificate de reînnoire a înregistrării mărcilor, dintre 
care 376 (38%) – titularilor naţionali şi 602 (62%) – 
celor străini. În raport cu anul precedent, numărul 
certificatelor de reînnoire eliberate s-a micşorat cu 
40 (4%).

De la începutul activităţii sale şi până la 31 decembrie 
2016, AGEPI a eliberat 29078 de certificate de înregis-
trare a mărcilor. La această dată erau valabile 19727 
de certificate (68% din totalul certificatelor eliberate), 
inclusiv 8179 de certificate reînnoite, ponderea acestora 
din urmă în numărul certificatelor valabile constituind 
41,5%. Totodată, erau în vigoare 73040 de înregistrări 
internaţionale ale mărcilor. Astfel, numărul total al 
mărcilor protejate pe teritoriul Republicii Moldova era 
de 92767.

During the reference period, 978 trademark regis-
tration renewal certificates were issued, of which 
376 (38%) – to national owners and 602 (62%) – to 
foreign ones. Compared to the previous year, the 
number of issued renewal certificates was reduced 
by 40 (4%).

Since the beginning of its activity until 31 Decem-
ber 2016, AGEPI issued 29,078 trademark regis-
tration certificates. On this date 19,730 certificates 
were valid (68% of all certificates issued), includ-
ing 8,179 certificates renewed, the weight of 
the latter in the number of valid certificates 
representing 41.5%. At the same time, 73,040 
international trademark registrations were in 
force. Thus, the total number of trademarks 
protected in the Republic of Moldova was 92,767.

Fig. 1.12. Eliberarea certificatelor de înregistrare a      
  mărcilor

Fig. 1.12.  Issuance of trademark registration    
   certificates

Tab. 1.6. Certificate de înregistrare a mărcilor repartizate 
după ţări

Tab. 1.6. Trademark registration certificates distributed 
by countries

Ţară 

Country

Cod

Code

Certificate

Certificates
%

Republica Moldova MD 731 61,2

Statele Unite ale Americii US 141 11,8

Elveţia CH 58 4,9

Germania DE 30 2,5

Regatul Unit GB 25 2,1

Ucraina UA 23 1,9

India IN 18 1,5

Alte 40 de ţări / Other 40 countries 168 14,1

Total: 47 de ţări / Total: 47 countries 1194 100
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 2012 2013 2014 2015 2016

Cereri depuse: 5449 5870 5511 5363 4478 Filed applications:

- solicitanţi naţionali 1403 1547 1509 1408 1415 - national applicants

- solicitanţi străini 4046 4323 4002 3955 3063 - foreign applicants

Procedura naţională: 2094 2164 2073 1982 1968 National procedure:

- solicitanţi naţionali 1403 1547 1509 1408 1415 - national applicants

- solicitanţi străini 691 617 564 574 553 - foreign applicants

Procedura internaţională 
(solicitanţi străini):

3355 3706 3438 3381 2510
International procedure (foreign 

applicants):

Certificate eliberate: 1371 1355 1576 1320 1194 Issued certificates:

- titulari naţionali 765 783 901 812 731 - national owners

- titulari străini 606 572 675 508 463 - foreign owners

Mărci internaţionale pentru care 
s-a acordat protecţia

3054 3388 3363 3015 3225
International applications for 

which protection has been granted

Tab. 1.7. Activitatea de protecţie a mărcilor Tab. 1.7. Trademark protection activity

Situaţia generală a activităţii de acordare a protecţiei 
mărcilor de produse şi/sau de servicii în ultimii 5 ani 
este prezentată în tabelul 1.7.

The overall situation of the activity on granting 
protection to product and/or service trademarks 
in the last five years is shown in Table 1.7.

1.5. Geographical Indications

The legal protection of geographical indications* 
in the Republic of Moldova shall be provided:
• on the basis of their registration with AGEPI, as 

established by the Law No. 66 of 27.03.2008 on 
the Protection of Geographical Indications, Appel-
lations of Origin and Traditional Specialties Guar-
anteed (hereinafter – the Law No. 66/2008), or

• under international treaties, including bilateral 
agreements, to which the Republic of Moldova 
is a party.

During 2016, AGEPI received 3 applications for 
registration and 295 notifications on granting 
protection to geographical indications (GIs) and 
appellations of origin (AO).

Thus, under the national procedure were filed 
3 applications, including:
• 2 applications for the registration of geographical 

indications:
 − ZABRICENI  for plants, dried fruits and 

mixtures thereof for infusions; country of 
origin – Republic of Moldova, and

* The term “geographical indications” shall mean indications, 
as defi ned in Article 22(1) of the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), including also 
appellations of origin.

1.5. Indicaţii geografi ce

Protecţia juridică a indicaţiilor geografice* pe teritoriul 
Republicii Moldova se asigură:
• în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind 
protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate 
(în continuare – Legea nr. 66/2008), sau

• în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acor-
durilor bilaterale, la care Republica Moldova este 
parte.

Pe parcursul anului 2016, AGEPI a recepţionat 3 cereri 
de înregistrare și 295 de notificări în vederea acordării 
protecţiei indicaţiilor geografice (IG) și denumirilor de 
origine (DO). 

Astfel, prin procedura naţională au fost depuse 3 cereri, 
inclusiv:
• 2 cereri de înregistrare a indicaţiilor 

geografice:
 − ZĂBRICENI – pentru plante, fructe uscate şi 

amestecuri din ele pentru infuzii; ţara de 
origine – Republica Moldova, şi

* 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. 
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 − EMILIA DELL’EMILIA – pentru vinuri; ţara de 
origine – Italia; 

• o cerere de înregistrare a unei denumiri de 
origine:

 − BRÎNZĂ DE POPEASCA – pentru brânză de oi; 
ţara de origine – Republica Moldova. 

Prin procedura Aranjamentului de la Lisabona din 
31 octombrie 1958 privind protecţia denumirilor 
de origine şi înregistrarea internaţională a acestora 
(în continuare – Aranjamentul de la Lisabona), AGEPI, 
în calitate de autoritate competentă a Republicii 
Moldova în cadrul Uniunii Speciale a ţărilor membre 
ale acestui Aranjament, în perioada de raportare, 
a recepţionat de la Biroul Internaţional al OMPI 50 
de notificări referitoare la înregistrările internaţionale 
ale unor denumiri de origine noi, în vederea acordării 
protecţiei pe teritoriul ţării noastre, cu 14 (22%) mai 
puţine decât în anul precedent, totodată, de două 
ori mai multe faţă de anul 2014.

Urmare examinării de fond, inclusiv a DO notificate 
anterior şi rămase în stoc, au obţinut protecţie 57 
de denumiri de origine înregistrate în Registrul 
Internaţional, cu 16 mai puţine decât în anul 2015, 
dar de 3 ori mai multe decât în 2014. Pentru o 
denumire de origine (EMILIA DELL’EMILIA) a fost 
emis un aviz de refuz provizoriu pe motiv că aceasta 
a fost declarată ca indicaţie geografică, astfel nu 
corespunde condiţiilor de protecţie stabilite de 
Aranjamentul de la Lisabona.

La finele anului 2016, numărul înregistrărilor inter-
naţionale ale denumirilor de origine, notificate de 
Biroul Internaţional al OMPI, s-a ridicat la 991, dintre 
acestea 984 au obţinut protecţie pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, iar 7 nu au întrunit condiţiile de 
acordare a protecţiei. Totodată, 35 de DO au încetat 
să fie protejate în ţările de origine și au fost 
anulate.

Pe parcursul perioadei de referinţă, în baza Acor-
dului de Asociere între Republica Moldova, pe de 
o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre 
ale acestora, pe de altă parte (în continuare – Acord 
de Asociere RM-UE), au fost înaintate spre protecţie 
în Republica Moldova 245 de IG noi, 23 dintre 

 − EMILIA DELL’EMILIA – for wines; country of 
origin – Italy;

• an application for the registration of an appel-
lation of origin:

 − POPEASCA CHEESE – for sheep cheese; 
country of origin – Republic of Moldova.

Under the procedure of the Lisbon Agreement of 
October 31, 1958, for the Protection of Appella-
tions of Origin and their International Registration 
(hereinafter - the Lisbon Agreement), AGEPI, as 
competent authority of the Republic of Moldova 
in the Special Union of the Member States of this 
Agreement, during the reporting period, received 
from the International Bureau of WIPO 50 notifica-
tions concerning the international registrations 
of some new appellations of origin, with the view 
of granting protection in our country, with 14 
(22%) less than in the previous year, at the same 
time two times more than in 2014.

Following the substantive examination, including 
of AO previously notified and remained in the stock, 
57 appellations of origin registered in the International 
Registry have obtained protection, with 16 less than 
in 2015, but three times more than in 2014. For an 
appellation of origin (EMILIA DELL’EMILIA) was issued 
a notice of provisional refusal on the ground that it 
was declared as a geographical indication, therefore 
it does not meet the conditions of protection stipu-
lated by the Lisbon Agreement.

At the end of 2016, the number of international 
registrations of appellations of origin, notified by 
the International Bureau of WIPO, amounted to 991, 
of which 984 have obtained protection in the 
Republic of Moldova, and 7 did not meet the condi-
tions for the grant of protection. At the same time, 
35 AO ceased to be protected in the countries of 
origin and have been canceled.

During the reference period, on the basis of the 
Association Agreement between the Republic of 
Moldova, on the one hand, and the European Union 
and the European Atomic Energy Community and 
its Member States, of the other hand (hereinafter  
the RM-EU Association Agreement), were submitted 
for protection in the Republic of Moldova 245 new 
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acestea au fost publicate în BOPI spre consultări 
publice, nefiind depusă nicio observaţie sau opoziţie 
și obţinând protecţie, iar alte 222 de IG urmează 
să fie publicate în BOPI și supuse consultărilor 
publice pe parcursul anului 2017. 

La sfârşitul anului 2016, pe teritoriul Republicii Moldova 
erau protejate:
• în baza înregistrării pe cale naţională – 10 denu-

miri de origine, inclusiv 3 autohtone şi 7 străine 
(5 – din Republica Cehă şi 2 – din Federaţia Rusă), 
precum şi 6 indicaţii geografice autohtone;

• în baza Aranjamentului de la Lisabona – 949 de 
denumiri de origine din 21 de ţări membre ale 
acestui Aranjament;

• în baza Acordului de Asociere RM-UE – 3517 
indicaţii geografice din ţările Uniunii Europene. 
De menţionat, că printre acestea se regăsesc şi 
DO protejate în baza Aranjamentului de la Lisa-
bona, având ca origine ţările UE care sunt membre 
şi ale acestui Aranjament.

1.6. Dreptul de autor şi drepturile conexe

Conform prevederilor Legii nr. 139 din 02.07.2010 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, pentru 
apariţia şi exercitarea dreptului de autor nu este 
necesară înregistrarea operei, nici alt act de notificare 
sau alte formalităţi. Totodată, autorul, titularul 
drepturilor exclusive de autor sau conexe ori suc-
cesorul său, în decursul termenului legal de protecţie, 
are dreptul să solicite la AGEPI înregistrarea obiec-
tului dreptului de autor şi/sau drepturilor conexe 
în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul 
de autor şi drepturile conexe (în continuare – Registru 
de Stat).

În anul 2016, la AGEPI au fost depuse 283 de cereri 
de înregistrare a obiectelor protejate de dreptul 
de autor și drepturile conexe. Urmare examinării 
cererilor, în Registrul de Stat au fost operate 277 
de înregistrări, fiind eliberat același număr de 
certificate de înregistrare pentru diferite categorii 
de obiecte. 

În topul înregistrărilor, ca și în anul 2015, se află 
operele literare (42% din numărul total de obiecte 
înregistrate) și operele ştiinţifice (19%), urmate de 

GIs, 23 of these were published in BOPI to public 
consultation, being not submitted any observation 
or opposition and obtaining protection, and other 
222 GIs will be published in BOPI and subjected to 
public consultation during 2017.

At the end of 2016, in the Republic of Moldova were 
protected:
• on the basis of registration by national route – 10 

appellations of origin, including 3 local and 7 foreign 
(5 - from the Czech Republic and 2 - from the Russian 
Federation) and 6 local geographical indications;

• under the Lisbon Agreement – 949 appellations 
of origin from 21 member countries of this 
Agreement;

• under the RM-EU Association Agreement – 3,517 
geographical indications from countries of the 
European Union. It is worth mentioning that 
among these are also AO protected under the 
Lisbon Agreement, having as origin EU countries 
that are members of this Agreement.

1.6. Copyright and Related Rights

In accordance with Law No. 139 of 02.07.2010 on 
Copyright and Related Rights, for the existence and 
exercise of copyright no registration of the work or 
any other act of notice or other formality shall be 
required. At the same time, the author, the holder 
of exclusive copyright or related rights, or his suc-
cessor, during the legal term of protection, shall be 
entitled to request with the AGEPI registration of 
the object of copyright and/or related rights in the 
State Register of objects protected by copyright 
and related rights (hereinafter - the State 
Register).

In 2016, 283 applications for the registration of 
objects protected by copyright and related rights 
were filed with the AGEPI. Following the examina-
tion of applications, in the State Register were 
entered 277 objects of copyright and related rights, 
being issued the same number of registration 
certificates for different categories of objects. 

The top of registrations, as in 2015, is driven by liter-
ary works (42% of the total number of registered 
objects) and scientific works (19%), followed by 
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2012 2013 2014 2015 2016

Cereri depuse 277 275 224 313 283 Filed applications

Certificate eliberate total,  inclusiv 
pentru:

264 266 223 295 277 Total issued certificates, including for:

Opere literare 88 92 50 103 116 Literary works

Opere ştiinţifice 59 58 69 64 53 Scientific works

Opere muzicale 24 21 6 8 11 Musical works

Opere de artă plastică 10 5 10 60 29 Works of plastic art

Fonograme 38 34 39 21 24 Phonograms

Baze de date 2 2 0 0 0 Databases

Programe pentru calculator 17 32 26 18 23 Computer programs

Opere integrante 2 1 1 2 1 Integrated works

Opere audiovizuale 9 0 4 2 5 Audiovisual works

Opere de artă aplicată 12 7 12 6 8 Works of applied art

Opere derivate 0 0 5 1 1 Derived works

Interpretări 3 0 0 2 1 Performances

Opere dramatice 0 3 0 0 0 Dramatic works

Emisiuni ale organizaţiilor de 
difuziune 0 5 1 0 0 Broadcasts of the broadcasting 

organizations

Opere de arhitectură 0 2 0 0 1 Works of architecture

Opere monumentale şi de sculptură 0 4 0 0 0 Monumental and sculpture works

Opere fotografice 0 0 0 3 3 Photographic works

Opere coregrafice şi pantomimă 0 0 0 3 0 Choreographic and pantomime works

Videograme 0 0 0 2 1 Videograms

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

Tab. 1.8. Activity on registration of works protected by 
copyright and related rights

operele de artă plastică (10%), fonograme (9%) și 
programele pentru calculator (8%). Comparativ 
cu anul precedent, mai semnificativ s-a mărit 
numărul de înregistrări al operelor literare, muzicale, 
programelor pentru calculator (cu 13, 38, 28%, 
corespunzător), totodată, a scăzut numărul de 
opere ştiinţifice și de artă plastică înregistrate 
(respectiv, cu 17 și 52%). 

Majoritatea înregistrărilor (98,6%) aparţin autorilor 
din Republica Moldova, iar câte o înregistrare le 
revine autorilor din România, Federaţia Rusă, Italia 
şi Israel.

Activitatea de înregistrare a obiectelor protejate de 
dreptul de autor şi drepturile conexe în ultimii 5 ani 
este prezentată în tabelul 1.8.

Din numărul total de cereri depuse, 107 (circa 
37,8%) provin de la solicitanţi care fac parte din 
categoria celor ce beneficiază de scutiri la achitarea 
taxelor, aceştia fiind pensionarii, invalizii şi 
studenţii. 

works of plastic art (10%), phonograms (9%) and 
computer programs (8%). Compared to the previous 
year, more significant was increased the number 
of registrations of literary, musical works, computer 
programs (by 13, 38, 28%, respectively), at the same 
time it was decreased the number of registered 
scientific works and works of plastic art (respectively, 
by 17 and 52%).

Most registrations (98.6%) belong to authors from 
the Republic of Moldova and one registration each 
pertains to authors from Romania, Russian Federa-
tion, Italy and Israel. 

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

Of the total number of filed applications, 107 (about 
37.8%) come from applicants who are part of the 
category of those benefiting by exemptions from 
fees, these being retirees, disabled persons and 
students.
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În anul 2016, a scăzut semnificativ numărul de solicitări 
privind examinarea exemplarelor de opere sau fono-
grame presupuse a fi contrafăcute. Astfel, din partea 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) la AGEPI au fost 
înaintate 8 demersuri în acest sens (în anul 2015 au 
parvenit 60 de demersuri, 4 dintre acestea fiind înde-
plinite în 2016). Spre examinare au fost prezentate 43 
de suporturi materiale (faţă de 797 în 2015), toate fiind 
hard-discuri (HDD), cu imprimări de opere sau fono-
grame, presupuse a fi contrafăcute. 

Pe parcursul anului de referinţă, au fost examinate 
exemplarele de opere și fonograme ridicate de către 
colaboratorii MAI,  imprimate pe 29 de suporturi 
materiale (CD, DVD, MP3) și 83 de hard-discuri (în 
2015 – 344 și 388, corespunzător). Pe rezultatele 
examinării, specialiștii AGEPI au întocmit 12 rapoarte 
de constatare tehnico-ştiinţifică şi de expertiză, pe 
care le-au prezentat organelor competente.

În scopul asigurării comercializării legale a operelor 
audiovizuale, fonogramelor şi programelor pentru 
calculator, înregistrate pe suporturi materiale (com-
pact-discuri), pe parcursul anului au fost eliberate 
70071 de marcaje de control, cu 18% mai multe 
decât în anul precedent (figura 1.13).

În anul de bilanţ, în Registrul de Stat al titularilor 
marcajelor de control au fost înscrişi 9  titulari noi, 
numărul acestora atingând cifra de 290. Totodată, din 
cei 36 de titulari care deţin certificate valabile, doar 
17 au solicitat eliberarea marcajelor de control.

In 2016, it was significantly decreased the number 
of requests for examination of copies of allegedly 
counterfeit works or phonograms. Thus, from the 
Ministry of Internal Affairs (MIA) to the AGEPI were 
submitted 8 requests in this regard (in 2015 came 
60 requests, 4 of which being complied with in 
2016). For examination were presented 43 of physi-
cal media (compared to 797 in 2015), all being hard 
disks (HDD), with recordings of allegedly counterfeit 
works or phonograms.

During the reference year, there were examined 
the copies of works and phonograms raised by MIA 
employees, recorded on 29 physical media (CD, 
DVD, MP3) and 83 hard disks (in 2015 - 344 and 388, 
respectively). According to the examination results, 
AGEPI specialists drew up 12 technical-scientific 
finding and expertise reports, which were presented 
to the competent bodies.

In order to ensure the legal marketing of audiovi-
sual works, phonograms and computer programs, 
recorded on physical media (compact discs), dur-
ing the year there were issued 70,071 control 
marks, by 18% more than in the previous year 
(Figure 1.13).

In the year under review, in the State Register of 
Holders of Control Marks were entered 9 new hold-
ers, their number reaching 290. At the same time, 
of the 36 holders who hold valid certificates, only 
17 have requested the issuance of control marks.

Fig. 1.13.  Numărul marcajelor de control eliberate de 
AGEPI (mii)

Fig. 1.13. Number of control marks issued by AGEPI 
(thousands)
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CAPITOLUL II
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC

2.1.  Dezvoltarea cadrului 

normativ 

Domeniul drepturilor de proprietate intelectuală 
este într-o permanentă evoluţie, atât la nivel inter-
naţional, cât şi naţional. Identificarea sistemică şi 
analiza elementelor de progres în domeniul de 
referinţă, în anul 2016, a fost orientată spre dez-
voltarea şi perfecţionarea în continuare a sistemului 
de protecţie a proprietăţii intelectuale din Republica 
Moldova, majoritatea acţiunilor fiind realizate în 
contextul implementării prevederilor Legii nr.114 
din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (în continuare – Legea 
nr.114/2014), ale Acordului de Asociere RM-UE și 
ale Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind 
implementarea Strategiei naţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 491 din 11.08.2015.  

CHAPTER II
ACTIVITY IN THE LEGAL FIELD

2.1.  Development of the 

Normative Framework

The field of intellectual property rights is con-
stantly evolving both internationally and natio-
nally. The systemic identification and analysis of 
the elements of progress in the reference field, 
in 2016, was aimed at further developing and 
improving the intellectual property protection 
system of the Republic of Moldova, most of the 
actions being conducted in the context of imple-
mentation of provisions of the Law No.114 of 
03.07.2014 on the State Agency on Intellectual 
Property (hereinafter – the Law No.114/2014), of 
the RM-EU Association Agreement and of the 
Action Plan for the years 2015-2017 on the imple-
mentation of the National Intellectual Property 
Strategy until 2020, approved by Government 
Decision No. 491 of 11.08.2015.
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Printre cele mai semnificative acte normative 
iniţiate și promovate în perioada de referinţă de 
către AGEPI se numără următoarele:

• Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr.1997-VII din 25.03.2016 pentru apro-

barea semnării Actului de la Geneva al 

Aranjamentului de la Lisabona privind denu-

mirile de origine şi indicaţiile geografice, care 
creează condiţiile necesare semnării de către 
ţara noastră a acestui document internaţional, 
ce instituie un  sistem de protecţie a indicaţiilor 
geografice la nivel internaţional și este în 
beneficiul producătorilor autohtoni de pro-
duse cu calităţi deosebite și valoare adăugată 
înaltă datorate originii lor geografice. Actul 
de la Geneva, care constituie o revizuire a 
Aranjamentului de la Lisabona din 31.10.1958 
privind protecţia denumirilor de origine şi 
înregistrarea internaţională a acestora, a fost 
adoptat în cadrul Conferinţei Diplomatice 
convocate în acest scop în perioada 11-21 mai 
2015, la Geneva, Elveţia, fiind semnat de către 
Republica Moldova la data de 11.04.2016.

• Legea nr.97 din 13.05.2016 pentru modi-

ficarea și completarea Legii nr.66-XVI din 

27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor 

geografice, denumirilor de origine şi speci-

alităţilor tradiţionale garantate, elaborată în 
comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare. Scopul de bază al amendamentelor 
constă în sporirea atractivităţii sistemului de 
protecţie a acestor OPI prin simplificarea pro-
cedurilor de dobândire și menţinere a dreptului 
de utilizare a indicaţiilor geografice și denumiri-
lor de origine, de modificare a caietelor de sar-
cini, de înregistrare a specialităţilor tradiţionale 
garantate, precum și prin extinderea calităţii de 
solicitant asupra unei autorităţi competente 
vizate de Legea nr.66/2008.

• Legea nr.101 din 26.05.2016 pentru modifi-

carea unor acte legislative (Legea nr. 655-XIV 
din 29.10.1999 privind protecţia topografii-
lor circuitelor integrate; Legea nr.161-XVI din 
12.07.2007 privind protecţia desenelor şi mode-
lelor industriale; Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 

Among the most significant normative acts initiated 
and promoted in the reference period by AGEPI are 
the following:

• Decree of the President of the Republic of 

Moldova No.1997-VII of 25.03.2016 approv-

ing the signing of the Geneva Act of the 

Lisbon Agreement on Appellations of Origin 

and Geographical Indications, which creates 
the conditions necessary for the signing by 
our country of this international document 
that establishes a system of protection of geo-
graphical indications at international level 
and is of benefit to domestic manufacturers of 
products with special quality and high added 
value due to their geographical origin. The 
Geneva Act, which is a revision of the Lisbon 
Agreement of 31.10.1958 for the Protection of 
Appellations of Origin and their International 
Registration, was adopted at the Diplomatic 
Conference convened for this purpose from 
11 to 21 May 2015, in Geneva, Switzerland, 
being signed by the Republic of Moldova 
on 11.04.2016.

• Law No. 97 of 05.13.2016 amending and sup-

plementing Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on 

the Protection of Geographical Indications, 

Appellations of Origin and Traditional 

Specialties Guaranteed, prepared jointly with 
the Ministry of Agriculture and Food Industry. 
The basic aim of the amendments is to enhance 
the attractiveness of the system of protection 
of these IPOs by simplifying the procedures for 
acquisition and maintenance of the right to use 
geographical indications and appellations of 
origin, for modification of specifications, for 
registration of traditional specialties guaran-
teed, and by extending the applicant’s capacity 
to a competent authority provided for in the 
Law No. 66/2008.

• Law No. 101 of 05.26.2016 amending Certain 

Legislative Acts (Law No. 655-XIV of 29.10.1999 
on the Protection of Topographies of Integrated 
Circuits, Law No.161-XVI of 12.07.2007 on the 
Protection of Industrial Designs; Law No. 38-XVI 
of 29.02.2008 on the Protection of Trademarks, 
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privind protecţia mărcilor; Legea nr. 50-XVI din 
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor etc.), 
prin care s-au adus în concordanţă prevederile 
actelor normative vizate cu Legea nr.114/2014.

• Legea nr.212 din 29.07.2016 pentru modifica-

rea și completarea Legii nr.139 din 02.07.2010 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
prin care au fost transpuse parţial unele prevederi 
din Directiva 2006/116/CE din 12.12.2006 privind 
durata de protecţie a dreptului de autor şi a anu-
mitor drepturi conexe. Amendamentele vizează 
termenul de protecţie a operelor muzicale create 
în coautorat, posibilitatea interpreţilor de a rezilia 
contractele de transmitere a drepturilor etc.

• Hotărârea Guvernului nr.805 din 28.06.2016 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la susţinerea brevetării în străinătate a invenţi-

ilor şi a soiurilor de plante create în Republica 

Moldova, care se înscrie și în realizarea unui 
obiectiv important al Strategiei naţionale în 
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 
2020, și anume: susţinerea instituţiilor de cerce-
tare, a centrelor universitare, mediului de afaceri 
în valorificarea potenţialului creativ-inovativ. 

• Hotărârea Guvernului nr.1072 din 22.09.2016

cu privire la modificarea Hotărârii Guver-

nului nr.774 din 13.08.1997, prin care au fost 
aprobate Nomenclatorul serviciilor cu semnifi-
caţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale și tarifele aferente 
acestora, precum și condiţiile de acordare a 
reducerilor și scutirilor la achitarea tarifelor 
pentru diferite categorii de persoane fizice 
și juridice.

• Hotărârea Guvernului nr.1157 din 18.10.2016 

pentru aprobarea modificărilor şi comple-

tărilor ce se operează în unele hotărâri ale 

Guvernului (hotărârile: nr.783 din 30.06.2003 
cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate 
intelectuală, nr.257 din 02.04.2009 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea 
și funcţionarea Comisiei de contestaţii în dome-
niul proprietăţii intelectuale și procedura de 
examinare a contestaţiilor, nr.541 din 18.07.2011 

Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection 
of Inventions, etc.), by which the provisions of 
the concerned normative acts were brought in 
concordance with the Law No.114/2014.

• Law No.212 of 29/07/2016 amending and 

supplementing Law No. 139 of 02.07.2010 

on Copyright and Related Rights, by which 
were partially transposed some provisions of 
Directive 2006/116/EC of 12.12.2006 on the 
Term of Protection of Copyright and Certain 
Related Rights. Amendments aim the term 
of protection of musical works created in co-
authorship, performers’ possibility to terminate 
the rights transfer contracts, etc.

• Government Decision No.805 of 28.06.2016 

approving the Regulation on Support for 

Patenting Abroad of Inventions and Plant 

Varieties created in the Republic of Moldova, 

which is also part of the implementation of 
an important goal of the National Intellectual 
Property Strategy until 2020, namely: support 
of research institutions, university centers, busi-
ness environment in exploiting the innovative-
creative potential.

• Government Decision No.1072 of 22.09.2016 

amending the Government Decision No.774 

of 13.08.1997, by which were approved 
the Classified List of Services with Legal 
Significance in the Field of Protection of 
Intellectual Property Objects and the Tariffs 
related thereto, and the conditions for the 
grant of reductions and exemptions from pay-
ment of tariffs for different categories of natural 
persons and legal entities.

• Government Decision No.1157 of 18.10.2016 

for the approval of Amendments and 

Completions operated in some Government 

Decisions (decisions: No. 783 of 30.06.2003 
on the evaluation of intellectual property 
rights, No.257 of 02.04.2009 on approval of the 
Regulation on Organization and Functioning 
of the Appeals Board in the Field of Intellectual 
Property and the Procedure for Examination of 
Appeals, No. 541 of 18.07.2011 on approving 
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cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
activitatea mandatarilor autorizaţi în proprieta-
tea intelectuală, nr.184 din 16.04.2015 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea 
şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul 
proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere).

• Hotărârea Guvernului nr.460 din 15.04.2016 

cu privire la decernarea Premiului Guvernului 

Republicii Moldova pentru cel mai dotat 

inventator al anului 2015. De acest Premiu s-a 
învrednicit T. Lupașcu, membru corespondent 
al AȘM, doctor habilitat, profesor universitar, 
director al Institutului de Chimie al AȘM, pen-
tru ciclul de invenţii „Tehnologii de obţinere a 
cărbunelui activ din materie autohtonă”.

Dezvoltarea cadrului normativ, în perioada de refe-
rinţă, a vizat iniţierea și elaborarea unor noi proiecte, 
după cum urmează:

• proiectul hotărârii Guvernului cu privire la apro-
barea Regulamentului Arbitrajului specializat în 
domeniul proprietăţii intelectuale și procedurii 
arbitrale, în vederea creării cadrului necesar 
funcţionării arbitrajului specializat;

• proiectul hotărârii Guvernului pentru modi-
ficarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.610 din 05.07.2010 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de depu-
nere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor 
geografice, a denumirilor de origine şi a spe-
cialităţilor tradiţionale garantate;

• proiectul hotărârii Guvernului pentru aproba-
rea modificărilor şi completărilor ce se operează 
în Regulamentul privind procedura de depu-
nere şi examinare a cererii de brevet de inven-
ţie şi de eliberare a brevetului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.528 din 01.09.2009;

• proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea 
modificărilor şi completărilor ce se operează în 
unele Hotărâri ale Guvernului (HG nr.1496 din 
29.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de depunere, examinare şi 
înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 

the Regulation on the Activity of Intellectual 
Property Attorneys, No. 184 of 16.04.2015 
approving the Regulation on Organization 
and Functioning of the Mediation Board in the 
Field of Intellectual Property and the Mediation 
Procedure).

• Government Decision No.460 of 15.04.2016 

on the Republic of Moldova’s Government 

Award for the Most Gifted Inventor of the 

Year 2015. This Award was presented to 
T. Lupascu, corresponding member of the 
ASM, doctor habilitate, professor, director of 
the Institute of Chemistry of the ASM, for the 
cycle of inventions “Technologies for produc-
ing activated carbon from local raw material”.

The development of the normative framework, dur-
ing the reference period, covered the initiation and 
development of new projects as follows:

• Draft Government Decision on the approval of 
the Regulation of the Arbitration Specializing in 
Intellectual Property and Arbitration Proceedings, 
in order to create the framework necessary for 
the functioning of the specialized arbitration;

• Draft Government Decision amending and 
supplementing the Government Decision 
No.610 of 05.07.2010 approving the Regulation 
on the Procedure of Filing, Examination and 
Registration of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional 
Specialties Guaranteed;

• Draft Government Decision approving the 
Amendments and Completions operated in 
the Regulation on the Procedure of Filing and 
Examination of a Patent Application and of 
Issuance of a Patent, approved by Government 
Decision No.528 of 01.09.2009;

• Draft Government Decision for the approval 
of Amendments and Completions operated 
in some Government Decisions (GD No.1496 
of 29.12.2008 approving the Regulation on 
the Procedure of Filing, Examination and 
Registration of Industrial Designs and GD 
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şi HG nr.295 din 16.04.2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile de depunere 
şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere 
în vigoare a brevetului pentru soi de plantă).

În vederea consolidării sistemului de gestiune colec-
tivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe în 
Republica Moldova, AGEPI a procedat, în 2016, la 
elaborarea unui proiect de modificare și comple-
tare a Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, care vizează reformarea activităţii 
organizaţiilor de gestiune colectivă (OGC), urmând 
să asigure transpunerea parţială a reglementărilor 
europene în domeniu, și anume a Directivei 2014/26/
UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
26.02.2014 privind gestiunea colectivă a drepturi-
lor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de 
licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra ope-
relor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă.

2.2.  Soluţionarea  litigiilor

Conform prevederilor Legii nr.114/2014, printre acti-
vităţile de bază ale AGEPI  se numără şi soluţionarea 
extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale de către Comisia de contestaţii, Comisia 
de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi 
Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii inte-
lectuale, instituite în cadrul AGEPI. 

Comisia de contestaţii soluţionează litigiile privind con-
testarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI, pre-
cum şi alte litigii, atribuite după competenţă, conform 
legilor speciale în domeniul proprietăţii intelectuale. 

În perioada de referinţă, în Comisie au fost depuse 
122 de contestaţii, cu 40 (24,7%) mai puţine decât 
în anul 2015. Din numărul contestaţiilor depuse, 
2 (1,6%) se referă la invenţii, 2 (1,6%) – la desene/
modele industriale, iar 118 (96,8%) se referă la mărci, 
dintre care 71 (60%) – la mărci naţionale şi 47 (40%) –
la mărci internaţionale. Din anii precedenţi a fost 
continuată procedura de examinare în privinţa a 
64 de contestaţii. 

După provenienţă, contestaţiile depuse în 2016 se 
repartizează în modul următor: 51 (41,8%) provin 
de la solicitanţi naţionali, 2 (1,6%) – de la persoane 

No.295 of 16.04. 2009 approving the Regulation 
on the Procedures of Filing and Examination 
of the Application, Grant and Maintenance of 
Patent for a Plant Variety).

In order to strengthen the system of collective 
management of copyright and related rights in the 
Republic of Moldova, AGEPI proceeded, in 2016, to 
the elaboration of a draft on amending and supple-
menting the Law No. 139/2010 on Copyright and 
Related Rights, aimed at reforming the activity of 
the collective management organizations (CMOs), 
being supposed to ensure the partial transposi-
tion of European regulations in the field, namely of 
Directive 2014/26/EU of the European Parliament 
and of the Council of 02.26.2014 on collective man-
agement of copyright and related rights and multi-
territorial licensing of rights in musical works for 
online use in the internal market.

2.2.  Settlement of Disputes

According to the provision of Law No.114/2014, 
among AGEPI’s core activities is also the extrajudi-
cial settlement of disputes in the field of intellec-
tual property by the Appeals Board, the Mediation 
Board in the Field of Intellectual Property and the 
Arbitration Specializing in Intellectual Property, 
instituted within the AGEPI.

The Appeals Board settles disputes concerning the 
contestation of decisions issued by AGEPI subdivi-
sions and other disputes, attributed by competence, 
according to the special intellectual property laws.

In the reference period, 122 appeals were lodged 
with the Board, with 40 (24.7%) less than in 2015. 
Of the number of lodged appeals, 2 (1.6%) relate to 
inventions, 2 (1.6%) – to industrial designs, and 118 
(96.8%) relate to trademarks, of which 71 (60%) –
to national trademarks and 47 (40%) – to interna-
tional trademarks. From the previous years it was 
continued the examination procedure in respect 
of 64 appeals.

By provenance, appeals lodged in 2016 are dis-
tributed as follows: 51 (41.8%) come from national 
applicants, 2 (1.6%) – from national third persons, 
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terţe naţionale, 59 (48,4%) – de la solicitanţi străini, 
10 (8,2%) – de la persoane terţe străine. În compa-
raţie cu anul precedent, doar numărul contestaţiilor 
depuse de către persoanele terţe străine s-a mărit 
(cu 3, corespunzător 43%), în rest fiind înregistrată 
o descreștere, și anume: numărul contestaţiilor din 
partea solicitanţilor naţionali a scăzut cu 23 (31%), 
a solicitanţilor străini – cu 14 (19%) şi, respectiv, a 
persoanelor terţe naţionale – cu 6 (75%).

Din totalul contestaţiilor formulate în perioada de 
raportare, 6 au fost considerate nedepuse şi nu au 
fost admise spre examinare în Comisie în legătură 
cu unele iregularităţi.

Pe parcursul anului 2016, Comisia a organizat 19 
şedinţe, în cadrul cărora au avut loc 243 de exami-
nări ale cauzelor, dintre care 93 de examinări au fost 
amânate, 16 dosare au fost transmise la reexami-
nare, iar în privinţa a 134 de contestaţii examinarea 
a fost finalizată prin adoptarea a 133 de hotărâri şi a 
unei încheieri (77 de hotărâri şi o încheiere se referă 
la contestaţiile depuse în 2016, iar 56 de hotărâri –
la cele depuse în perioada anterioară), inclusiv:

 − 100 de hotărâri: 85 de acceptare totală şi 
15 de acceptare parţială a revendicărilor 
contestatarilor;

 − 33 de hotărâri de respingere a revendicărilor 
contestatarilor;

 − 1 încheiere referitoare la scoaterea de pe rol a 
cererii privind repunerea în drepturi.

Cea mai mare parte a hotărârilor şi încheierilor 
adoptate (132, 98,5%) se referă la mărci și doar 
câte o hotărâre – la desene/modele industriale și 
la invenţii.

Pe data de 31 decembrie 2016, la Comisia de con-
testaţii se aflau în total 46 de contestaţii – 27 în 
procedură de examinare, amânate şi 19 contestaţii 
în stoc, neexaminate.

Alte mecanisme de soluţionare extrajudiciară 
a litigiilor în domeniul PI (medierea, arbitrajul) 
pe parcursul anului de raportare nu au fost 
accesate.

59 (48.4%) – from foreign applicants, 10 (8.2%) – 
from foreign third persons. Compared with the 
previous year, only the number of appeals lodged 
by the foreign third parties increased (by 3, cor-
responding to 43%), for the rest being registered 
a decrease, namely: the number of appeals from 
national applicants decreased by 23 (31%), from 
foreign applicants – by 14 (19%) and, respectively, 
from national third persons – by 6 (75%).

Of the total of appeals formulated during the report-
ing period, 6 were considered as if they had not been 
lodged and have not been admitted to examination 
with the Board in connection with some irregularities.

During 2016, the Board organized 19 meetings, 
during which there were 243 examinations of cases, 
of which 93 examinations were postponed, 16 files 
were transmitted to reexamination, and in respect 
of 134 appeals the examination was finalized by 
the adoption of 133 decisions and one conclusion 
(77 decisions and one conclusion relate to appeals 
lodged in 2016 and 56 decisions – to those lodged 
in the previous period), including:

 − 100 decisions: 85 of total acceptance and 
15 of partial acceptance of the appellants’ 
claims;

 − 33 decisions of refusal of appellants’ 
claims;

 − 1 conclusion relating to removal off the roll of 
the request for reinstatement in rights.

Most of the decisions and conclusions adopted 
(132, 98.5%) relate to trademarks and only one 
decision each – to industrial designs and to 
inventions.

On 31 December 2016, a total of 46 appeals were 
at the Appeals Board – 27 in the examination 
procedure, postponed and 19 appeals in stock, 
unexamined.

Other mechanisms of extrajudicial settlement 
of disputes in the field of IP (mediation, arbitra-
tion) during the reporting year have not been 
accessed.
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Conform prevederilor legale, Hotărârile Comisiei de 
contestaţii pot fi atacate în instanţa judecătorească 
în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI. Reprezentanţii 
Agenţiei participă la ședinţele de judecată atât pe 
aceste cazuri, cât și pe alte cazuri de soluţionare a liti-
giilor din domeniul PI ce ţin de competenţa instanţei 
de judecată (constatarea notorietăţii mărcilor, dreptul 
de proprietate asupra unui OPI, licenţierea, acţiunile 
de apărare a drepturilor, anularea înregistrării OPI sau 
decăderea din drepturi etc.).

În perioada de bilanţ, specialiştii AGEPI au participat 
la 328 de şedinţe de judecată pe cazuri referitoare 
la OPI (cu 55 de şedinţe mai multe decât în anul 
precedent), dintre care: 120 – la Curtea de Apel 
Chişinău, iar 208 – la judecătoriile de sector. 

În cadrul acestora au fost examinate şi finalizate 62 de 
dosare (cu 3 mai multe faţă de anul 2015): 27 – la jude-
cătoriile de sector, 18 – la Curtea de Apel Chişinău, 17 –
la Curtea Supremă de Justiţie. Ca şi în anii precedenţi, 
în cele mai multe cazuri (96%), obiecte ale litigiilor 
le-au constituit mărcile de produse şi/sau de servicii. 

În urma examinării, instanţele judecătoreşti au emis 
în total 72 de acte juridice de dispoziţie, după cum 
urmează: 34 de hotărâri definitive, 17 decizii irevo-
cabile şi 21 de încheieri, dintre care 8 – de încetare 
a procesului, 3 – de scoatere a cererii de pe rol şi 9 –
alte încheieri (suspendare a procesului, dispunere a 
expertizei ş.a.)

Pentru a asigura accesul publicului la jurisprudenţa 
în domeniul proprietăţii intelectuale, în perioada 
de referinţă, AGEPI a continuat completarea pagi-
nii sale web oficiale (www.agepi.gov. md/ro/decisi-
ons) cu noi hotărâri definitive şi decizii irevocabile 
ale instanţelor judecătoreşti referitoare la litigii 
din domeniul PI, pe parcursul anului 2016 fiind 
publicate 55 de hotărâri şi decizii. Numărul total 
al acestora a urcat la 521, dintre care cea mai mare 
pondere (406; 78%) o deţin hotărârile și deciziile 
referitoare la mărci, urmate de cele referitoare la 
drepturile de autor şi conexe (71; 14%), la invenţii 
şi la desene/modele industriale (câte 22; 4%).

O componentă importantă a infrastructurii sis-
temului naţional de PI o constituie corpul de 

According to the legal provisions, Decisions of the 
Appeals Board can be appealed in the court in 
whose jurisdiction is located the AGEPI headquar-
ters. Agency’s representatives participate in hear-
ings on both these and other cases of settlement 
of disputes in the IP field within the competence of 
the court (recognition of the trademarks notoriety, 
ownership of an IPO, licensing, actions for the pro-
tection of rights, cancellation of IPO registration or 
forfeiture of rights, etc.).

During the period under review, AGEPI specialists 
participated in 328 hearings on IPO-related cases 
(with 55 hearings more than the previous year), of 
which: 120 – in the Chisinau Court of Appeal, and 
208 – in district courts.

Within these were examined and finalized 62 pro-
ceedings (with 3 more than in 2015): 27 – in dis-
trict courts, 18 – in the Chisinau Court of Appeal, 
17 – in the Supreme Court of Justice. As in previous 
years, in most cases (96%), objects of disputes were 
product and/or service trademarks.

Following the examination, the courts have issued 
a total of 72 legal acts of disposal as follows: 34 final 
decisions, 17 irrevocable decisions and 21 conclu-
sions, of which 8 – on termination of proceeding, 
3 – on removal off the roll of the application and 
9 – other conclusions (suspension of proceeding, 
disposition of expertise, etc.)

To ensure public access to jurisprudence in the 
field of intellectual property, during the reference 
period, AGEPI continued completing its official 
webpage (www.agepi.gov.md/ro/decisions) with 
new final judgments and irrevocable decisions 
of the courts on IP-related disputes, during 2016 
being published 55 judgments and decisions. 
Their total number amounted to 521, of which 
the largest weight (406; 78%) is held by judg-
ments and decisions relating to trademarks, fol-
lowed by those relating to copyright and related 
rights (71; 14%), to inventions and industrial 
designs (22 each; 4%).

An important component of the infrastructure 
of the national IP system is the corps of patent 
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mandatari autorizaţi, care reprezintă interesele 
persoanelor fizice şi juridice în faţa AGEPI, inclusiv 
în procedura de soluţionare a litigiilor. AGEPI efec-
tuează atestarea și gestionează Registrul naţional 
al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelec-
tuală. În anul de referinţă, nu a fost atestat niciun 
mandatar autorizat. Numărul total al acestora la 
sfârşitul anului constituia 135, dintre care 116 
activi, 15 mandatari şi-au suspendat, iar 4 man-
datari şi-au încetat activitatea.

2.3.  Transmiterea drepturilor asupra OPI

În 2016, la AGEPI au fost înregistrate 169 de contracte 
de transmitere a drepturilor asupra OPI (cu 9 (5%) 
mai puţine decât în anul precedent), majoritatea 
(88,2%) fiind contracte de cesiune, mult mai puţine – 
de licenţă și de franchising (respectiv, 10,6% și 1,2%), 
nefiind înregistrat niciun contract de gaj. 

Tabloul general privind contractele de transmitere 
a drepturilor şi de gaj înregistrate de către AGEPI în 
ultimii 5 ani este reflectat în tabelul 2.1.

Din cele 18 contracte de licenţă înregistrate, 13 le-au 
constituit licenţele neexclusive, iar 5 – exclusive. În 
perioada 1994-2016, la AGEPI au fost înregistrate 
2836 de contracte de transmitere a drepturilor şi de 
gaj, inclusiv 2426 (85,5%) de contracte de cesiune, 
331 (11,7%) – de licenţă, 42 (1,5%) – de franchising 
şi 37 (1,4%) – de gaj.

Contractele înregistrate în anul 2016 au cuprins 
367 de obiecte de proprietate industrială, dintre 
care 357 (97,3%) sunt mărci de produse şi servicii, 
7 (1,9%) – invenţii şi 3 (0,8%) – desene şi modele 
industriale (tabelul 2.2).

attorneys who represent the interests of natu-
ral persons and legal entities before the AGEPI, 
including in the dispute settlement procedure. 
AGEPI attests and manages the National Register 
of Intellectual Property Attorneys. In the refer-
ence year, it was not attested any attorney. Their 
total number at the end of the year amounted to 
135, of which 116 are active, 15 attorneys have 
suspended their activity, and four attorneys have 
ceased their activity.

2.3.  Transfer of Rights in IPOs 

In 2016, 169 contracts for transfer of rights in IPOs 
were registered with the AGEPI (with 9 (5%) less 
than the previous year), the majority (88.2%) being 
assignment contracts, far fewer – license and fran-
chise (respectively, 10.6% and 1.2%), not being 
registered any pledge contract.

The overall picture on the rights transfer and pledge 
contracts registered with the AGEPI in the last 
5 years is reflected in Table 2.1.

Of the 18 registered license contracts, 13 were 
non-exclusive licenses, and 5 – exclusive. In 
the period 1994-2016, 2,836 rights transfer and 
pledge contracts were registered with the AGEPI, 
including 2,426 (85.5%) assignment, 331 (11.7%) –
license, 42 (1, 5%) – franchise and 37 (1.4%) – 
pledge contracts.

The contracts registered in 2016 covered 367 
industrial property objects, of which 357 (97.3%) 
are product and service trademarks, 7 (1.9%) –
inventions and 3 (0.8%) – industrial designs 
(Table 2.2).

Contracte 2012 2013 2014 2015 2016 Contracts

Cesiune 153 181 160 147 149 Assignment

Licenţă 27 23 30 21 18 License

Gaj 8 10 2 4 0 Pledge

Franchising 3 2 10 6 2 Franchise

TOTAL 191 216 202 178 169 TOTAL

Tab. 2.1. Înregistrarea contractelor de transmitere 
a drepturilor

Tab. 2.1. Registration of rights transfer contracts
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Obiecte de proprietate 
industrială

Contracte de licenţă
License contracts

Contracte de cesiune
Assignment contracts

Industrial property object

Invenţii 1 6 Inventions 

Mărci 16 141 Trademarks 

Desene și modele industriale 1 2 Industrial design

TOTAL 18 149 TOTAL 

Tab. 2.2. Repartiţia contractelor de licenţă şi 
cesiune pe obiecte de proprietate industrială

Tab. 2.2. Distribution of license and assignment contracts 
by industrial property objects

Tab. 2.3. Structura părţilor contractante Tab. 2.3. Structure of contracting parties

Agenţi economici
Licenţiar
Licensor

Licenţiat
Licensee

Cedent
Assignor

Cesionar
Assignee

Economic agents

Persoane fizice 9 1 27 35 Natural persons 

Persoane juridice, inclusiv: 9 17 122 114 Legal entities, including: 

- întreprinderi cu capital străin 1 - 1 1 - enterprises with foreign capital

- societăţi pe acţiuni 2 2 2 2 - joint-stock companies 

- societăţi cu răspundere limitată 2 10 38 24 - limited companies (Ltd.) 

- companii străine 4 5 81 87 - foreign companies

TOTAL 18 18 149 149 TOTAL

Din numărul total de licenţiari şi cedenţi, 36 (21,6%) 
sunt persoane fizice, iar 131 (78,4%) – persoane 
juridice, aceleași date se păstrează și în cazul licen-
ţiaţilor şi cesionarilor (tabelul 2.3). Ponderea cea 
mai mare a părţilor contractante este deţinută de 
către companiile străine (51% – licenţiari/cedenţi 
şi 55% – licenţiaţi/cesionari), urmate de societăţile 
cu răspundere limitată (respectiv, 24% și 20%) și 
de persoanele fizice (17% și 22%, corespunzător).

Datele privind transmiterea drepturilor de PI con-
firmă, o dată în plus, concluziile unui studiu privind 
monitorizarea pieţei OPI, realizat de Institutul de 
Cercetări Economice al AȘM și Ministerul Economiei, 
la comanda AGEPI (http://agepi.gov.md/sites/defa-
ult/files/2015/11/studiu_monitorizare_a_pietei.pdf), 
conform căruia companiile străine sunt mai active în 
tranzacţiile cu OPI în comparaţie cu cele autohtone. 
Totodată, companiile private sunt mai active decât 
cele de stat, iar sectorul academic și cel universitar, în 
calitate de principali furnizori ai invenţiilor brevetate, 
nu le valorifică prin oferirea de licenţe sau cesiune.

Începând cu anul 2014, AGEPI elaborează și publică 
anual pe site-ul oficial Raportul de monitorizare a 
pieţei obiectelor proprietăţii industriale, care reflectă 
dinamica pieţei proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova și tendinţele generale ale tranzacţiilor cu OPI 
(http://agepi.gov.md/ro/transparency/programmes).

Of the total number of licensors and assigners, 
36 (21.6%) are natural persons, and 131 (78.4%) – 
legal entities, the same data are also maintained 
in the case of licensees and assignees (Table 2.3). 
The largest weight of contracting parties is owned 
by foreign companies (51% - licensors/assigners 
and 55% - licensees/assignees), followed by limited 
companies (respectively, 24% and 20%) and natural 
persons (17 % and 22%, correspondingly).

Data on the transfer of IP rights confirm, once again, 
the conclusions of an IPO market monitoring study, 
conducted by the Institute for Economic Research 
of the ASM and Ministry of Economy, to AGEPI order 
(http://agepi.gov.md/sites/default/files/2015/11/studiu_
monitorizare_a_pietei.pdf), according to which foreign 
companies are more active in transactions with IPO 
compared to autochthonous ones. At the same time, 
private companies are more active than those of the 
state, and the academic and university sector, as the 
main suppliers of patented inventions, do not exploit 
them by offering licenses or assignment.

Since 2014, AGEPI annually prepares and publishes 
on the official website the Report on monitoring the 
market of industrial property objects, which reflects the 
dynamics of intellectual property market in the Republic 
of Moldova and the general trends of transactions with 
IPOs (http://agepi.gov.md/ro/transparency/programmes).

CHAPTER II: ACTIVITY IN THE LEGAL FIELD

ANNUAL REPORT 2016 www.agepi.gov.md 45





CAPITOLUL III
PROMOVAREA PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE

Promovarea şi cultivarea respectului faţă de drep-
turile de proprietate intelectuală (DPI), sensibilizarea 
şi conştientizarea societăţii cu privire la avantajele 
protecţiei acestora, sporirea vizibilităţii serviciilor 
acordate în vederea protecţiei OPI, au constituit, și 
în anul 2016, preocupări majore ale AGEPI, în con-
formitate cu obiectivele generale ale Strategiei 
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până 
în anul 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 880 din 22.11.2012. 

În acest sens, AGEPI a desfășurat ample activităţi 
de promovare a sistemului naţional de proprietate 
intelectuală, de formare profesională, comunicare 
și difuzare a cunoştinţelor şi de diseminare a infor-
maţiilor relevante din domeniul PI, punând accent 
pe subiectele de interes pentru solicitanţi, titularii 
de drepturi şi alte categorii de beneficiari ai siste-
mului, continuând, totodată, să diversifice formele 
şi căile de acces la informaţie. 

CHAPTER III
PROMOTING INTELLECTUAL 
PROPERTY

Promotion and cultivation of respect for intel-
lectual property rights (IPR), sensitization and 
awareness of society on the benefits of their 
protection, increasing the visibility of services 
provided to protect IPOs, constituted, in 2016 
as well, major concerns of AGEPI, in accordance 
with the general objectives of the National 
Intellectual Property Strategy until 2020, 
approved by Government Decision No. 880 of 
22.11.2012.

In this respect, AGEPI carried out extensive activities 
on promotion of national intellectual property sys-
tem, training, communication and dissemination 
of knowledge and relevant information in the IP 
field, placing emphasis on topics of interest to appli-
cants, right holders and other categories of benefi-
ciaries of the system, continuing, at the same time, 
to diversify the forms and ways of access to 
information.
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Astfel, printre direcţiile principale de activitate 
menite să impulsioneze atragerea creaţiilor intelec-
tuale în circuitul economic și valorificarea eficientă 
a OPI prin obţinerea protecţiei asupra acestora, pre-
cum şi asigurarea respectării drepturilor de propri-
etate intelectuală, pot fi menţionate următoarele: 
• elaborarea, actualizarea şi editarea publicaţiilor 

periodice, a lucrărilor metodice şi de popularizare 
a domeniului de PI; 

• organizarea atelierelor tematice, seminarelor naţi-
onale şi internaţionale, dedicate celor mai actuale 
probleme de protecţie şi realizare a DPI, a manifes-
tărilor și concursurilor naţionale în domeniul PI, în 
vederea sensibilizării și şcolarizării diverselor cate-
gorii de beneficiari ai sistemului naţional de PI; 

• diseminarea informaţiei de PI, inclusiv prin inter-
mediul paginii web a AGEPI și a reţelelor de soci-
alizare, prin activităţi de marketing şi consultanţă 
în cadrul expoziţiilor naţionale, organizate la 
Chişinău şi în teritoriu, precum şi prin promova-
rea sistemului naţional de PI și a realizărilor 
inovaţionale autohtone în cadrul expoziţiilor 
internaţionale;

• pregătirea și formarea continuă a cadrelor naţionale 
în domeniul PI prin intermediul cursurilor de instru-
ire, organizate periodic la solicitarea persoanelor 
interesate;

• colaborarea activă cu mass-media republicană, 
publicarea de articole, interviuri, organizarea emi-
siunilor radio şi TV, cu tematică axată pe domeniul 
proprietăţii intelectuale. 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, în procesul 
de promovare a sistemului naţional de protecţie şi 
respectare a DPI, AGEPI conlucrează fructuos cu 
diverse autorităţi ale administraţiei publice centrale, 
instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, 
inclusiv în baza acordurilor de colaborare bilaterală. 
În anul 2016, asemenea relaţii au fost stabilite cu 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Acade-
mia de Știinţe a Moldovei și Camera Înregistrării de 
Stat din Moldova. 

3.1. Publicaţiile AGEPI

Activitatea editorial-poligrafică a AGEPI se desfășoară 
în deplină concordanţă cu obiectivele strategice de 
dezvoltare a întregului sistem de proprietate 

Thus, among the main activities intended to impel 
the attraction of intellectual creations in the eco-
nomic circuit and effective use of IPOs by obtaining 
protection thereof, as well as the enforcement of 
intellectual property rights, should be mentioned 
the following:
• development, update and publication of peri-

odicals, IP field popularization and methodical 
works;

• organization of thematic workshops, national 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 sensitize and train various categories of 
beneficiaries of the national IP system;

• dissemination of IP information, including by 
means of the AGEPI website and socialization 
networks, through marketing and consulting 
activities in the framework of national exhibi-
tions, organized in Chisinau and the territory, as 
well as through promotion of the national IP 
system and autochthonous innovation achieve-
ments in international exhibitions;

• training and continuous formation of the 
national staff in the IP field through training 
courses, organized periodically at the request of 
interested persons;

• active cooperation with the republican mass 
media, publication of articles, interviews, orga-
nization of radio and TV broadcasts, with topics 
focused on the field of intellectual property.

To achieve its objectives, in the promotion of national 
IPR protection and enforcement system, AGEPI fruit-
fully cooperates with various authorities of the cen-
tral public administration, institutions and organiza-
tions in the sphere of science and innovation, 
including on the basis of bilateral cooperation agree-
ments. In 2016, such relations were established with 
the Ministry of Education of the Republic of Moldova, 
Academy of Sciences of Moldova and State Registra-
tion Chamber of Moldova. 

3.1. AGEPI Publications

The editorial-printing activity of AGEPI is conducted 
in full accordance with the strategic objectives of 
development of the entire intellectual property 
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intelectuală și vizează informarea unui public cât mai 
extins cu privire la funcţionarea sistemului de pro-
tecţie a OPI și avantajele pe care acesta le oferă bene-
ficiarilor. În anul 2016, s-a asigurat editarea publica-
ţiilor periodice în domeniul PI, prevăzute de Legea 
nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală, elaborarea de noi lucrări rele-
vante pentru domeniul proprietăţii intelectuale, 
actualizarea publicaţiilor și materialelor promoţionale 
existente, în contextul ultimelor evoluţii din dome-
niul proprietăţii intelectuale la nivel naţional şi inter-
naţional, inclusiv a modernizării cadrului normativ 
corespunzător. Toate aceste publicaţii pot fi abonate, 
consultate la Biblioteca AGEPI sau accesate pe pagina 
web oficială www.agepi.gov.md.

În perioada de raportare, a continuat editarea 
Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală 
(BOPI), care apare cu o periodicitate lunară, pe 
suport de hârtie, pe CD-ROM şi online pe site-ul 
AGEPI.

În cele 12 numere ale BOPI din anul 2016 au fost 
publicate în total 8130 de informaţii oficiale referi-
toare la OPI, inclusiv 1960 de cereri de protecţie, 2042 
de titluri de protecţie acordate/eliberate şi 4128 de 
informaţii privind modificările intervenite în statutul 
juridic al cererilor sau titlurilor de protecţie a OPI 
(reînnoiri, modificări, cesiuni, licenţe, decăderi, reva-
lidări, anulări etc.), hotărârile Comisiei de contestaţii 
a AGEPI, decizii ale instanţelor judecătoreşti referi-
toare la litigiile în domeniul proprietăţii intelectuale. 
Pe lângă acestea, publicaţia oficială a mai cuprins 
diverse informaţii de ordin general (Nomenclatorul 
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei OPI, ordine ale Directorului General al 
AGEPI, norme ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale, clasificări internaţionale etc.).

Prin intermediul BOPI, utilizatorii au avut acces la 22 
de indexuri semestriale sistematizate ale titlurilor de 
protecţie acordate în Republica Moldova şi la Indexul 
anual al actelor normative şi al materialelor de infor-
mare publicate în BOPI pe parcursul anului.

O altă publicaţie oficială editată trimestrial de AGEPI 
este Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”, 
acreditată în anul 2009 şi reacreditată în 2014 de 

system and aims at informing as many people as 
possible on the functioning of IPO protection sys-
tem and the advantages it offers to beneficiaries. 
In 2016, it was ensured the publication of periodi-
cals in the field of IP, provided for in the Law No. 
114/2014 on State Agency on Intellectual Property, 
the development of new papers relevant to the 
field of intellectual property, the update of existing 
publications and promotional materials, in the con-
text of the latest developments in the field of intel-
lectual property at national and international level, 
including the modernization of the corresponding 
legal framework. All these publications can be sub-
scribed, consulted in the AGEPI Library or accessed 
on the official website www.agepi.gov.md.

During the reporting period, it was continued the 
publication of the Official Bulletin of Industrial 
Property (BOPI), which appears on a monthly peri-
odicity, on paper carrier, on CD-ROM and online on 
the AGEPI website.

In the 12 editions of BOPI of 2016 were published 
in total 8,130 official information materials relating 
to IPOs, including 1,960 applications for protection, 
2,042 granted/issued titles of protection and 4,128 
information materials on amendments made in the 
legal status of applications or IPO protection titles 
(renewals, amendments, assignments, licenses, 
forfeitures, revalidations, cancellations, etc.), deci-
sions of the Appeals Board of AGEPI, court decisions 
related to intellectual property disputes. In addition, 
the official publication also covered various infor-
mation of general order (Classified List of Services 
with Legal Significance in the Field of Protection of 
IPOs, orders of Director General of AGEPI, rules of 
the World Intellectual Property Organization, inter-
national classifications, etc.).

By means of BOPI, users had access to 22 syste-
matized half-yearly indexes of titles of protection 
granted in the Republic of Moldova and the annual 
Index of normative acts and information materials 
published in BOPI during the year.

Another official publication published quarterly by 
AGEPI is the Journal of Intellectual Property “Intel-
lectus”, accredited in 2009 and re-accredited in 2014 
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by the Supreme Council for Science and Technological 
Development of the ASM in category “B”, 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 the 4 issues of the journal were published 76 scien-
tific articles, with a total volume of 492 pages, in Roma-
nian, Russian, English and French, with abstracts in 
three languages – Romanian, English and Russian.

Of all published materials, 23 (30%) articles are 
signed by authors from AGEPI, and 53 (70%) – by 
authors from outside, including 4 articles of authors 
from abroad.

Of the institutions in the country, more significant 
were represented: ASM (16 articles, including the 
National Institute of Economic Research, Informa-
tion Society Development Institute, Institute of 
Microbiology and Biotechnology, Institute of 
Genetics, Physiology and Plant Protection, ASM 
University – 2 articles each), State university of 
Moldova (8 articles), CNAA (7), SUMPh “Nicolae 
Testemitanu” (4), State Agrarian University of Mol-
dova (3), Police Academy “Stefan cel Mare” of MIA 
(3), Comrat State University (2), University of Euro-
pean Political and Economic Studies “Constantin 
Stere” (2), State Institute of International Relations 
of Moldova (2), National Center for Public Health 
(2), etc.

Among the represented institutions from abroad 
is the State Office for Inventions and Trademarks of 
Romania (OSIM) and the Romanian Copyright Office 
(ORDA). 

Journal “Intellectus” is posted on the AGEPI website, 
in the year under review recording 3,570 visits (with 
1,246 more than in 2015).

In 2016, it was redesigned the graphic structure 
and design of the supplement of the journal “Intel-
lectus”, the quarterly digest “AGEPI Info”, which is 
released in a new format, electronically, on a 
monthly periodicity, and under a new name of 
Newsletter “e-INFO”. This revival of the edition was 

către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică al AȘM în categoria „B”, la profilurile 
drept, tehnică, biologie, chimie, economie. Consiliul 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) este 
coeditorul revistei, specialiştii acestuia susţinând o 
rubrică de profil.

În cele 4 numere ale revistei s-au publicat 76 de 
articole ştiinţifice, cu un volum total de 492 de 
pagini, în limbile română, rusă, engleză și franceză, 
cu rezumate în trei limbi – română, engleză și rusă.

Din totalul materialelor publicate, 23 (30%) de arti-
cole sunt semnate de autori din cadrul AGEPI, iar 
53 (70%) – de autori din exterior, inclusiv 4 articole 
ale autorilor din străinătate.

Dintre instituţiile din ţară, mai semnificativ au fost 
reprezentate: AŞM (16 articole, inclusiv Institutul 
Naţional de Cercetări Economice, Institutul de Dez-
voltare a Societăţii Informaţionale, Institutul de 
Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Gene-
tică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor, Universitatea 
AȘM – câte 2 articole), Universitatea de Stat din 
Moldova (8 articole), CNAA (7), USMF „Nicolae Tes-
temiţanu” (4), Universitatea Agrară de Stat din Mol-
dova (3), Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare” a 
MAI (3), Universitatea de Stat din Comrat (2), Uni-
versitatea de Studii Politice şi Economice Europene 
„Constantin Stere” (2), Institutul de Stat de Relaţii 
Internaţionale din Moldova (2), Centrul Naţional de 
Sănătate Publică (2) etc.

Printre instituţiile din străinătate reprezentate se 
numără Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din 
România (OSIM) și Oficiul Român pentru Drepturile 
de Autor (ORDA).

Revista „Intellectus” este plasată pe pagina web a 
AGEPI, în anul de bilanţ înregistrând 3570 de acce-
sări (cu 1246 mai multe decât în 2015).

În anul 2016, a fost reconcepută structura grafică 
și designul suplimentului revistei „Intellectus”, 
digestului trimestrial „AGEPI Info”, acesta fiind lansat 
într-un nou format, electronic, cu o periodicitate 
lunară, și sub o nouă denumire de Newsletter 

„e-INFO”. Acest reviriment al ediţiei a fost inspirat 
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de dorinţa de a o face mai atractivă pentru cititori, 
pentru a le oferi prompt cât mai multe informaţii 
deopotrivă utile și remarcabile, de a fi în pas cu 
tehnologiile informaţionale, care sunt în continuă 
schimbare. 

Publicaţia conţine cele mai relevante informaţii din 
domeniul PI din ţară și de peste hotare, precum și 
succinte materiale de informare privind participa-
rea specialiştilor AGEPI la acţiunile organizate de 
OMPI, OEB, UPOV etc., evenimentele derulate din 
iniţiativa sau cu participarea AGEPI. Pe paginile 
acesteia sunt reproduse apariţii din presa scrisă și 
cea electronică cu referire la sistemul de proprie-
tate intelectuală. Publicaţia este plasată, pentru 
accesare publică, pe pagina oficială a Agenţiei.

Fiind în fază de proiect, pe parcursul anului 2016, 
s-au editat 8 numere ale Newsletter-ului „e-INFO”, 
ce au cuprins peste 150 de materiale cu un volum 
total de 156 pag. Au fost mediatizate cca 70 de eve-
nimente care au avut loc pe parcursul anului la 
AGEPI şi în lume.

În același context, urmează de menţionat că, în anul 
de referinţă, rubrica „Bursa invenţiilor”, care făcea 
parte din digestul „AGEPI Info”, a fost, la fel, transfor-
mată într-o publicaţie anuală separată, prin care se 
urmărește promovarea celor mai performante inven-
ţii autohtone brevetate, propuse de inventatori spre 
implementare. Pe cele 122 de pagini ale acestei 
publicaţii au fost inserate în total 196 de rezumate 
ale invenţiilor brevetate, susceptibile de implemen-
tare, repartizate în 17 secţiuni ramurale.

În anul de raportare, cu suportul proiectului TEM-
PUS „Reţeaua de transfer tehnologic – TecTNet”, 
AGEPI a editat și reeditat o serie de publicaţii didac-
tice și promoţionale, printre care se numără 
broșurile „Investiţii și profit cu PI. Ghid pentru IMM”, 
„Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova”, monografia „Dimensiunea economică a 
PI”, Iu. Badâr și alte lucrări din colecţia „Biblioteca 
de proprietate intelectuală”.

Pe lângă publicaţiile oficiale periodice, pe parcursul 
anului 2016, au fost elaborate, actualizate şi editate 
20 de titluri, printre care se regăsesc rapoarte, acte 

inspired by the desire to make it more attractive for 
readers, to promptly provide them as much infor-
mation as possible both useful and remarkable, to 
keep abreast with the information technologies 
that are constantly changing.

The publication contains the most relevant informa-
tion in the IP field from the country and abroad, as 
well as brief information materials on the participa-
tion of AGEPI specialists in actions organized by 
WIPO, EPO, UPOV, etc., events conducted on initia-
tive or with the participation of AGEPI. On its pages 
are reproduced appearances from the written and 
electronic press with reference to the intellectual 
property system. The publication is posted for pub-
lic access on the official website of the Agency.

Being in the project phase, during 2016, there were 
published eight issues of the Newsletter “e-INFO”, 
which included more than 150 materials with a total 
volume of 156 pages. There were covered over 70 
events that took place at the AGEPI and in the world 
during the year.

In the same context, is worth mentioning that, in 
the reference year, the heading “Stock of Inven-
tions”, which was part of the digest “AGEPI Info” was 
also turned into an annual separated publication, 
by which is aimed to promote the best domestic 
patented inventions, proposed by inventors for 
implementation. In the 122 pages of this publica-
tion were inserted in total 196 abstracts of patented 
inventions, susceptible of implementation, distrib-
uted into 17 branch sections.

In the reporting year, with the support of the TEMPUS 
Project “Technological Transfer Network – TecTNet”, 
AGEPI published and republished a number of edu-
cational and promotional publications, including 
brochures “Investment and Profit with IP. Guide for 
SMEs”, “Protection of Intellectual Property in the 
Republic of Moldova”, monograph “The Economic 
Dimension of IP”, Iu. Badar, and other works from the 
collection “Library of Intellectual Property”. 

In addition to official periodicals, during 2016, there 
were developed, updated and published about 
20 titles, among which are found reports, normative 
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normative, lucrări de popularizare şi promovare a 
domeniului de PI, broşuri, prospecte, inclusiv:
• Raportul anual AGEPI-2015, în două limbi (română 

şi engleză);
• Raportul naţional privind respectarea drepturilor 

de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 
2015, în limbile română şi engleză, editat cu supor-
tul financiar al Misiunii Uniunii Europene de Asis-
tenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM);

• Culegerea de comunicări „Lecturi AGEPI 
2016”;

• Publicaţii din Colecţia „Biblioteca de proprietate 
intelectuală”, cu referire la protecţia invenţiilor, 
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indi-
caţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, soiurilor de 
plante etc.

3.2. Proprietatea intelectuală și mass-media

În anul 2016, au fost depuse eforturi considerabile 
pentru sporirea vizibilităţii AGEPI și a domeniului 
de proprietate intelectuală, prin stabilirea și dez-
voltarea relaţiilor cu mass-media, presa fiind un 
instrument eficient de comunicare în domeniul 
proprietăţii intelectuale. Ca urmare a acestor efor-
turi a crescut numărul de apariţii la posturi TV și de 
emisiuni radio, în cadrul cărora au fost promovate 
atât realizările AGEPI, cât și noutăţile legislative sau 
procedurale din domeniul protecţiei obiectelor de 
proprietate intelectuală. 

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost elabo-
rate şi difuzate pe site-ul www.agepi.gov.md 226 
de ştiri şi comunicate de presă (cu 20% mai multe 
faţă de 2015), fiind înregistrate 312528 de accesări, 
cu 41672 de vizitatori unici. Totodată, în 

acts, IP field popularization and promotion works, 
brochures, prospectuses, including:
• Annual Report AGEPI-2015, in two languages   

(Romanian and English);
• National Report on the Enforcement of Intellectual 

Property Rights in the Republic of Moldova, 2015, 
in Romanian and English, published with the finan-
cial support of the European Union Border Assis-
tance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM);

• Collection of communications “AGEPI Readings 
2016”; 

• Publications from the Collection „Library of Intel-
lectual Property”, with reference to the protec-
tion of inventions, trademarks, industrial designs, 
geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed, plant 
varieties, etc.

3.2. Intellectual Property and Mass Media

In 2016, considerable efforts were made to 
increase the visibility of AGEPI and the field of 
intellectual property by establishing and develop-
ing relations with the mass media, the press being 
an effective tool for communication in the field of 
intellectual property. As a result of these efforts it 
was increased the number of appearances on TV 
channels and of radio broadcasts, in which were 
promoted both AGEPI achievements and legisla-
tive or procedural news in the field of protection 
of intellectual pro-perty objects. 

During the reporting period, there were developed 
and disseminated on the website www.agepi.gov.
md 226 news and press releases (by 20% more than 
in 2015), being recorded 312,528 hits, with 41,672 
unique visitors. At the same time, in 2016, journalists 

Dl Octavian Apostol, Director General al AGEPI 
acordă un interviu postului „Publica TV” cu 
ocazia celebrării Zilei Europei

Mr. Octavian Apostol, Director General of 
AGEPI gives an interview to “Public TV” channel 
on the occasion of celebration of Europe Day
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2016, jurnalişti de la diferite instituţii mass-media 
(Tribuna, POLIEXPERT, Business Class, INFOTAG, 
Agora, ProTV, Vocea Basarabiei, Teleradio-Moldova 
etc.) au elaborat/publicat/difuzat circa 358 de mate-
riale (articole, comunicate, ştiri etc.), ce au avut în 
vizor activitatea AGEPI (cu 24% mai multe faţă de 
anul precedent). Au fost realizate 62 de interviuri, 
emisiuni radio și TV despre activitatea AGEPI. Un 
interes aparte s-a înregistrat şi pentru aspectele 
generale și specifice ale protecţiei proprietăţii inte-
lectuale – 40 de articole, ştiri, reportaje apărute în 
anul de bilanţ, referitoare la protecţia mărcilor, pro-
movarea invenţiilor, importanţa inovaţiilor, com-
baterea pirateriei şi contrafacerii, plagiatului etc.

În scopul extinderii și aprofundării relaţiilor cu mass-
media, în anul 2016, AGEPI a organizat un seminar de 
instruire a jurnaliștilor în domeniul proprietăţii inte-
lectuale, la care au participat circa 20 de jurnaliști de 

from various mass media institutions (Tribuna, 
POLIEXPERT, Business Class, INFOTAG, Agora, ProTV, 
Vocea Basarabiei, Teleradio-Moldova, etc.) devel-
oped/published/broadcasted about 358 materials 
(articles, press releases, news, etc.) that had in sight 
the AGEPI activity (by 24% more than in the previous 
year). There were conducted 62 interviews, radio and 
TV broadcasts about AGEPI activity. Special interest 
was also recorded for the general and specific 
aspects of intellectual property protection – 40 
articles, news, reports appeared in the year under 
review, on the protection of trademarks, promotion 
of inventions, importance of innovations, combating 
piracy and counterfeiting, plagiarism, etc. 

To extend and deepen relations with the mass 
media, in 2016, AGEPI organized a training seminar 
for journalists on intellectual property, attended by 
about 20 journalists from mass media institutions, 

Secvenţe din cadrul seminarului de instruire a jurnaliștilor în domeniul proprietăţii intelectuale Snapshots of the training seminar for journalists on intellectual property
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la instituţii media, precum ProTV, Europa Liberă, Uni-
media, Radio Moldova, Diez, Expresul de Ungheni, 
Observatorul de Nord, Curentul, Tribuna, Ziarul 
Naţional, Jurnal FM, INFOTAG, Deschide.md și Vocea 
Basarabiei TV. Evenimentul s-a axat pe informarea 
jurnaliștilor cu privire la ultimele realizări din domeniul 
protecţiei și respectării drepturilor de proprietate inte-
lectuală, consolidarea competenţelor acestora în 
vederea reflectării anumitor subiecte din domeniu și 
conștientizarea rolului proprietăţii intelectuale în dez-
voltarea economico-socială a Republicii Moldova. 

Un obiectiv asumat de către Agenţie anul trecut a fost 
modernizarea instrumentelor de promovare a 
informaţiei din domeniul proprietăţii intelectuale. 
Astfel, în perioada de referinţă, AGEPI a ajuns instituţia 
publică cu cea mai mare vizibilitate în social media. 
Conform topbrands.md, în clasamentul paginilor de 
Facebook, la categoria instituţiilor de stat, AGEPI s-a 
plasat pe prima poziţie, depășind după numărul de 
aprecieri paginile altor instituţii publice și personalităţi 
din republică. Prin intermediul reţelei de socializare a 
fost diseminată informaţia privind cele mai importante 
noutăţi în domeniul PI, inclusiv despre evenimentele 
naţionale şi internaţionale organizate de AGEPI sau 
cu participarea reprezentanţilor Agenţiei, bazele de 
date publice cu OPI, curiozităţi din domeniul PI etc., 
fiind publicate în total 702 postări. Pagina de Facebook 
a AGEPI a avut zilnic aproximativ 200000 de 
vizualizări. 

Site-ul www.stoppirateria.md, gestionat de AGEPI, 
a înregistrat 12238 de accesări, inclusiv 4331 de 
vizitatori unici, oferind informaţii pertinente refe-
ritoare la cazurile de încălcare a DPI şi activităţile 
desfăşurate de autorităţile publice cu atribuţii în 
domeniul asigurării respectării drepturilor de PI în 
vederea combaterii acestui flagel.

Platforma www.infoinvent.md, în anul 2016, a fost 
actualizată cu informaţii relevante şi utile pentru 
potenţialii expozanţi, fiind accesată de 8974 de ori.

3.3. Prestarea serviciilor informaţionale

AGEPI, în calitate de instituţie publică, pe lângă 
serviciile incluse în nomenclatorul serviciilor cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 

such as ProTV, Europa Libera, Unimedia, Radio Mol-
dova, Diez, Expresul de Ungheni, Observatorul de 
Nord, Curentul, Tribuna, Ziarul National, Jurnal FM, 
INFOTAG, Deschide.md and Vocea Basarabiei TV. 
The event was focused on informing journalists 
about the latest achievements in the field of protec-
tion and enforcement of intellectual property rights, 
strengthening their skills in order to reflect certain 
topics in the field and awareness of the role of intel-
lectual property in social and economic develop-
ment of the Republic of Moldova. 

An objective assumed by the Agency last year was 
modernization of intellectual property information 
promotion tools. Thus, during the reference period, 
AGEPI reached the public institution with the 
highest visibility in social media. According to 
topbrands.md, in the Facebook page ranking, in 
the category of state institutions, AGEPI was 
placed in the first position, exceeding by the num-
ber of assessments the pages of other public insti-
tutions and personalities in the country. Through 
the social networking was disseminated informa-
tion on the most important news in the IP field, 
including about national and international events 
organized by AGEPI or with the participation of 
Agency’s representatives, public databases with 
IPOs, curiosities in the IP field, etc., being pub-
lished in total 702 posts. AGEPI Facebook page 
daily had about 200,000 views.

The website www.stoppirateria.md, managed by 
AGEPI, recorded 12,238 hits, including 4,331 unique 
visitors, providing relevant information on IPR 
infringement cases and activities carried out by 
public authorities with responsibilities for the 
enforcement of IP rights in order to combat this 
scourge.

The platform www.infoinvent.md, in 2016, was 
updated with relevant and useful information for 
potential exhibitors, being accessed 8,974 times.

3.3. Provision of Information Services

AGEPI, as a public institution, in addition to the 
services included in the list of services with legal 
significance in the field of protection of intellectual 
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obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 
din 13.08.1997, prestează și alte servicii aferente 
domeniului PI: consultanţă privind perfectarea 
cererilor de protecţie, întocmirea şi înregistrarea 
contractelor de licenţă, cesiune şi gaj, asistenţă de 
informare şi documentare din bazele de date naţi-
onale şi internaţionale, oferă alte servicii informa-
ţional-bibliografice în domeniu.

Una dintre priorităţile asumate în 2016 a fost crea-
rea unui Centru de consultanţă modern. A fost rea-
lizată migrarea de la telefonia tradiţională la IP 
telefonie și dezvoltarea unui Call Center, care are 
drept scop facilitarea accesului solicitanţilor la 
informaţii, precum și îmbunătăţirea calităţii servi-
ciilor prestate de AGEPI. În anul de bilanţ, au fost 
acordate, la solicitare, 4224 de consultaţii (cu 17% 
mai multe decât în 2015), inclusiv 2983 – persoa-
nelor fizice şi 1241 – persoanelor juridice. Totodată, 
în perioada de raportare, numărul de întreprinderi 
din diverse ramuri ale economiei naţionale, con-
sultate de specialiştii AGEPI la telefon sau prin 
e-mail, a fost de  357.

Pe parcursul anului de referinţă, au fost perfectate 
2056 de rapoarte de cercetare documentară cu refe-
rire la 3380 de OPI/persoane. Din numărul total de 
rapoarte, doar 54 (3%) au fost efectuate contra plată, 
restul fiind efectuate gratis în vederea executării 
documentelor emise de executori judecătoreşti, 
administratori ai proceselor de insolvabilitate, dar și 
în baza încheierilor instanţelor judecătoreşti. 

property objects, approved by Government Deci-
sion No. 774 of 13.08.1997, also provides other 
services related to the IP field: consultancy on com-
pilation of applications for protection, preparation 
and registration of license, assignment and pledge 
contracts, assistance in information and documen-
tation from national and international databases, 
provides other information-bibliographic services 
in the field. 

One of the priorities assumed in 2016 was the cre-
ation of a modern Consultancy Center. It was per-
formed the migration from traditional telephony 
to IP telephony and the development of a  Call Cen-
ter, which aims at facilitating access of applicants 
to information and improving the quality of services 
provided by AGEPI. In the year under review, there 
were offered, upon request, 4,224 consultations (by 
17% more than in 2015), including 2,983 – to natural 
persons and 1,241 – to legal entities. At the same 
time, during the reporting period, the number of 
enterprises in different sectors of national economy, 
consulted by the AGEPI specialists by phone or 
e-mail, was 357.

During the reference year, 2,056 document retrieval 
reports were prepared with reference to 3,380 IPOs/
persons. Of the total number of reports, only 54 
(3%) were prepared against payment, the rest being 
prepared free of charge with a view of executing 
the documents issued by bailiffs, administrators of 
insolvency processes, and also on the basis of court 
rulings.

Consultaţii acordate agenţilor economici şi vizitatorilor expoziţiilor tematice de la CIE 
„MOLDEXPO”

Consultations given to economic agents and visitors of thematic exhibitions at IEC 
”MOLDEXPO”
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De asemenea, AGEPI a continuat să desfăşoare acti-
vităţi de promovare a drepturilor de PI, care ţintesc 
agenţii economici din sectorul întreprinderilor mici 
şi mijlocii, implicându-se activ în realizarea Planului 
de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implemen-
tarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprin-
derilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 16.06.2015. 
Astfel, în perioada de referinţă, agenţii economici 
din sectorul IMM au beneficiat, atât prin intermediul 
paginii web a AGEPI, cât şi în cadrul seminarelor, 
meselor rotunde şi expoziţiilor naţionale şi interna-
ţionale, de vaste informaţii privind sistemul naţional 
de proprietate intelectuală, inclusiv despre Serviciul 
de prediagnoză a proprietăţii intelectuale prestat 
acestora de către specialiştii AGEPI în mod gratuit.

3.4. Colecţia de literatură şi documente 

în domeniul proprietăţii intelectuale

În pofida trecerii tot mai masive la mijloacele de 
informare prin sistemele electronice, AGEPI continuă 
să menţină și să completeze colecţia de literatură şi 
documente în domeniul PI, deţinută de Biblioteca 
sa. În anul 2016, Colecţia Bibliotecii s-a completat 
sistematic atât sub aspect tipologic, cât şi din punctul 
de vedere al diversităţii tematice, prin:
• 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).

Colecţia de literatură de specialitate include cărţi, 
reviste, buletine oficiale şi ziare din diferite dome-
nii – proprietate intelectuală, drept, economie, 
ştiinţă şi tehnică etc. Acest compartiment al fon-
dului documentar s-a mărit, în anul de bilanţ, cu 
2155 de unităţi de evidenţă, inclusiv 57 de cărţi și 
broșuri, 36 de buletine oficiale, 1306 publicaţii 
periodice, 305 documente naţionale, 451 de CD-
ROM, DVD-ROM. Catalogul electronic, pus la dis-
poziţia specialiştilor AGEPI pe portalul Intranet, a 

Also, AGEPI continued to carry out IP rights pro-
motion activities, targeting economic agents in 
the small and medium enterprises sector, actively 
involving in the realization of the Action Plan for 
the years 2015-2017 on implementation of the 
Small and Medium Enterprises Sector Develop-
ment Strategy for 2012-2020, approved by Gov-
ernment Decision No. 397 of 16.06.2015. Thus, in 
the reference period, economic agents in the 
SMEs sector benefited both by means of the 
AGEPI website and in the framework of seminars, 
roundtables and national and international exhi-
bitions of extensive information on the national 
intellectual property system, including on the 
Intellectual Property Pre-Diagnosis Service pro-
vided to them by AGEPI specialists free of charge. 

3.4. Collection of Intellectual Property 

Literature and Documents 

Despite increasingly massive passage to the informa-
tion media through electronic systems, AGEPI con-
tinues to maintain and complete the collection of 
literature and documents in the field of IP, owned by 
its Library. In 2016, the Library Collection was sys-
tematically completed both in typological aspect 
and from the point of view of thematic diversity, by:
• bilateral exchange with the profile offices in 

other countries;
• subscription to periodicals;
• acquisition of literature in bookshops, from book 

distribution agents, etc.;
• donations from authors or scientific institu-

tions;
• AGEPI publications, both on paper and electronic 

carrier (CD, DVD).

The collection of specialized literature includes 
books, journals, newspapers and official bulletins 
in different areas  intellectual property, law, eco-
nomics, science and technology, etc. This section 
of the documentary fund was increased, in the year 
under review, with 2,155 book-keeping units, 
including 57 books and pamphlets, 36 official bul-
letins, 1,306 periodicals, 305 national documents, 
451 CD-ROM, DVD-ROM. The electronic catalog, 
available to AGEPI specialists on the Intranet portal, 
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fost completat cu 51 de titluri de carte şi 295 de 
articole, publicate în reviste de specialitate.

Astfel, la 31 decembrie 2016, Colecţia Bibliotecii 
AGEPI includea următoarele tipuri de literatură şi 
documente de patrimoniu în domeniul proprietăţii 
intelectuale:
• cărţi şi broşuri – 6176 ex.;
• publicaţii periodice (reviste, ziare) – 23921 

ex.;
• buletine oficiale – 23152 ex.;
• documente naţionale (cereri de brevet, brevete, 

MU, soiuri de plante etc.) – 10225 doc.;
• CD-ROM, DVD-ROM – 21659 ex.

Conform principiilor unei biblioteci moderne de 
specialitate, pe lângă serviciile tradiţionale, Biblioteca 
AGEPI oferă servicii inovatoare, adaptate la 
necesităţile specifice ale utilizatorilor săi. În perioada 
de bilanţ, au fost acordate consultaţii, asistenţă infor-
maţională şi servicii informaţional-bibliotecare în 
domeniul PI publicului cititor, din care fac parte 
inventatori şi inovatori, cercetători, manageri şi jurişti, 
cadre didactice din învăţământul superior, studenţi, 
masteranzi, mandatari autorizaţi, reprezentanţi în 
proprietatea intelectuală etc. La dispoziţia acestora, 
dar şi a altor persoane interesate de domeniul pro-
prietăţii intelectuale sunt puse două săli de lectură, 
dintre care una computerizată, precum şi catalogul 
electronic al cărţilor şi cel al articolelor ştiinţifice din 
domeniul PI, fondul de referinţă şi colecţia de peri-
odice fiind disponibile în regim de acces liber la raft.

Pe parcursul anului 2016, la Biblioteca AGEPI au fost 
înregistrate 1347 de vizite ale cititorilor (cu 30% mai 
multe decât în anul 2015), împrumutul de docu-
mente constituind 5520 de exemplare, aproximativ 
la același nivel ca în anul precedent. Totodată, bene-
ficiarilor le-au fost acordate 407 consultaţii privind 
utilizarea bazelor de date electronice, documenta-
rea în masivul de documente, aplicarea prevederilor 
Clasificării Internaţionale de Brevete (CIB) etc.

În perioada de raportare, prin intermediul expoziţiilor 
de carte, seminarelor specializate, concursurilor etc., 
desfăşurate atât în incinta AGEPI, cât şi în exterior (în 
biblioteci, instituţii de învăţământ, întreprinderi), au 
fost derulate 65 de activităţi de promovare şi 

was completed with 51 book titles and 295 articles, 
published in professional journals.  

Thus, on 31 December 2016, AGEPI Library Collec-
tion included the following types of patrimonial 
literature and documents in the field of intellectual 
property:
• books and pamphlets  6,176 copies;
• periodicals (journals, newspapers)  23,921 

copies;
• official bulletins  23,152 copies;
• national documents (patent applications, 

patents, UM, plant varieties, etc.)  10,225 doc.;
• CD-ROM, DVD-ROM  21,659 copies.

According to the principles of a modern specialized 
library, in addition to traditional services, AGEPI 
Library offers innovative services, adapted to the 
specific needs of its users. During the period under 
review, there were given consultations, information 
assistance and library-information services in the 
IP field to readers, which include inventors and 
innovators, researchers, managers and lawyers, 
professors in higher education, students, master 
candidates, patent attorneys, representatives in 
intellectual property, etc. Available to them, and 
other people interested in the field of intellectual 
property, there are two reading rooms, of which 
one computerized, and the electronic catalog of 
books and that of scientific articles in the field of 
IP, the reference fund and collection of periodicals 
being available under free access to shelves.

During 2016, with the AGEPI Library were registered 
1,347 visits of readers (by 30% more than in 2015), 
the loan of documents being 5,520 copies, approxi-
mately at the same level as in the previous year. At 
the same time, beneficiaries have been provided 
407 consultations on the use of electronic data-
bases, search in the document array, application of 
the International Patent Classification (IPC) provi-
sions, etc.

During the reporting period, by means of exhibi-
tions of books, specialized seminars, contests, etc., 
carried out both inside the AGEPI and outside (in 
libraries, educational institutions, enterprises), 
there were conducted 65 activities on promotion 
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diseminare a informaţiei din domeniul proprietăţii 
intelectuale, în special privind asigurarea respectării 
dreptului de autor de către biblioteci. 

Colaborarea fructuoasă a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală cu Asociaţia Bibliotecarilor 
din Republica Moldova (ABRM), cu bibliotecile uni-
versitare şi cu mai multe biblioteci publice, s-a sol-
dat, în anul 2016, cu organizarea în comun și par-
ticiparea la diverse acţiuni, în cadrul cărora au fost 
oferite, cu titlu de donaţie, seturi de publicaţii în 
domeniul PI, contribuind astfel la informarea per-
soanelor din teritoriu interesate de creaţia  intelec-
tuală și de abordarea inovativă a provocărilor 
actuale.

În același context, în perioada de referinţă, AGEPI a 
organizat în comun cu ABRM concursul republican 
„Biblioteca publică – partener în promovarea PI”, 

ediţia a V-a, la care au participat biblioteci universi-
tare, specializate şi publice din diferite zone ale repu-
blicii. Festivitatea de premiere a laureaţilor ediţiei a 
V-a a Concursului a fost desfășurată în cadrul mani-
festărilor consacrate Zilei Mondiale a Cărţii şi a Drep-
tului de Autor, precum și a Zilei profesionale a Bibli-
otecarului – 2016. Trei biblioteci au devenit laureate 
ale Concursului, printre care Biblioteca Republicană 
Tehnico-Ştiinţifică, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a 
USMF „N. Testemiţanu”, Biblioteca publică raională 
„I. Creangă” din Floreşti, ceilalţi participanţi fiind men-
ţionaţi cu premii speciale.

De asemenea, în anul de bilanţ, au fost organizate 
un seminar și o masă rotundă de instruire a biblio-
tecarilor și cititorilor în domeniul protecţiei OPI. În 
cadrul acestor acţiuni au fost școlarizate 90 de 

and dissemination of intellectual property infor-
mation, in particular on enforcement of copyright 
by libraries.

The fruitful cooperation of the State Agency on 
Intellectual Property  with the Association of 
Librarians of the Republic of Moldova (ALRM), with 
university libraries and several public libraries, 
ended, in 2016, with the joint organization and 
participation in various actions, in which there 
were offered, by donation, sets of publications in 
the field of IP, thus contributing to the information 
of people in the territory interested in intellectual 
creation and in innovative approach to current 
challenges.

In this context, during the reference period, AGEPI 
organized jointly with ALRM the republican contest 
“Public Library - Partner in Promoting IP”, fifth 
edition, attended by university, specialized and 
public libraries from different parts of the country. 
The ceremony on awarding the winners of the fifth 
edition of the Contest was held within the events 
dedicated to the World Book and Copyright Day 
and the Professional Librarian Day - 2016. Three 
libraries have become winners of the Contest, 
including the Republican Technical-Scientific 
Library, Medical Scientific Library of the SUMPh “N. 
Testemitanu”, District Public Library “I. Creanga” in 
Floresti, the other participants being rewarded with 
special prizes.

Also, in the year under review, there were organized 
a training seminar and roundtable for librarians and 
readers in the IPO protection field. During these 
actions there were trained 90 persons and 

Laureaţii  Concursului republican „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale” Laureates of the Republican Contest”Library - Partner in Promoting Intellectual Property”
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persoane și diseminate 550 de exemplare de 
publicaţii/materiale promoţionale. 

La 9 decembrie 2016, AGEPI a participat la Târgul 

Partenerilor Bibliotecii „Creăm punţi spre dezvol-

tare: biblioteca modernă”, organizat de programul 
Novateca, în parteneriat cu Ministerul Culturii, pre-
zentând un stand informaţional și de promovare a 
produselor cu IG. 

În 2016, a fost lansată etapa a II-a a Campaniei de 
informare şi instruire a bibliotecarilor în domeniul 
PI, care se va desfășura pe parcursul anului 2017, 
în cadrul proiectului susţinut de Ministerul Culturii 
și IREX Moldova/Novateca, și va cuprinde 12 bibli-
oteci: Rîșcani, Briceni, Dondușeni, Edineţ, Ocniţa, 
Glodeni, Fălești, Cimișlia, Ștefan Vodă, Criuleni, 
Dubăsari, Ialoveni. 

3.5. Activitatea expoziţională, organizarea 

de concursuri şi manifestări

Un rol important în promovarea sistemului naţional 
de PI în rândul agenţilor economici îl au expoziţiile 
naţionale şi internaţionale, organizate în ţară şi peste 
hotare în cadrul cărora Agenţia de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală realizează diverse activităţi orien-
tate spre ridicarea nivelului de cunoaștere a dome-
niului. Astfel, pe parcursul anului de referinţă, AGEPI 
a prezentat standuri informaţionale în cadrul a 24 de 
expoziţii, inclusiv 15 – naţionale şi 9 – internaţionale. 
Printre cele mai importante expoziţii naţionale vizate 
se numără: „Fabricat în Moldova”, „Moldagroteh”, 
„Food&Drinks”, „Food Technology”, „Packaging. Depot”, 
„Târgul Ideilor Eco Responsabile”, „Moldova Fashion 
Expo”, „Farmer”, „B2B”, organizate la Chişinău. De 

disseminated 550 copies of publications/promo-
tional materials.

On December 9, 2016, AGEPI attended the Library 

Partners Fair “Building Bridges to Development: 

The Modern Library” organized by Novateca pro-
gram, in partnership with the Ministry of Culture, 
presenting a stand for information and promotion 
of GI products.

In 2016, it was launched the second stage of the 
Campaign on information and training of librarians 
in the IP field, which will take place during 2017, in 
the framework of the project supported by the 
Ministry of Culture and IREX Moldova/Novateca, 
and will cover 12 libraries: Riscani, Briceni, Don-
duseni, Edinet, Ocnita, Glodeni, Falesti, Cimislia, 
Stefan Voda, Criuleni, Dubasari, Ialoveni. 

3.5. Exhibition Activity, Organization 

of Competitions and Events

An important role in promoting the national IP sys-
tem among economic agents have the national 
and international exhibitions, organized in the 
country and abroad in which the State Agency on 
Intellectual Property conducts various activities 
aimed at raising the level of knowledge of the field. 
Thus, during the reference year, AGEPI presented 
information stands in 24 exhibitions, including 15 
– national and 9 – international. Among the most 
important national exhibitions concerned are: 
“Made in Moldova”, “Moldagrotech”, “Food & Drinks”, 
“Food Technology”, “Packaging. Depot”, “Fair of Eco-
Responsible Ideas”, “Moldova Fashion Expo”, 
“Farmer”, “B2B”, organized in Chisinau. Also, AGEPI 

Secvenţe din cadrul Târgului Partenerilor Bibliotecii „Creăm punţi spre dezvoltare: biblioteca modernă” Snapshots of the Library Partners Fair ”Building Bridges to Development: The Modern Library”
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asemenea, specialiştii AGEPI au participat la acţiunile 
aferente acestor expoziţii (seminare, mese rotunde) 
cu comunicări privind legislaţia naţională în domeniul 
PI, brevetarea invenţiilor, soiurilor de plante, proce-
durile de protecţie a mărcilor şi desenelor/modelelor 
industriale, avantajele protecţiei indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale 
garantate pentru producătorii autohtoni ş.a. 

În mod tradiţional, și în 2016, AGEPI a susţinut par-
ticiparea inventatorilor din ţară la expoziţii şi foru-
muri internaţionale de invenţii, produse şi tehno-
logii noi, Republica Moldova fiind prezentă la 9 
expoziţii internaţionale, printre care cele din Româ-
nia, Elveţia, Belgia, Polonia, Cehia, Croaţia, Germania 
etc., şi anume:
• Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva, 

Elveţia;
• Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetare şi Noi 

Tehnologii „Brussels-Innova”, Belgia;

specialists participated in actions afferent to these 
exhibitions (seminars, roundtables) with commu-
nications on national legislation in the field of IP, 
patenting of inventions, plant varieties, procedures 
for protection of trademarks and industrial designs, 
advantages of the protection of geographical indi-
cations, appellations of origin and traditional spe-
cialties guaranteed to local producers, etc.

Traditionally, in 2016 as well, AGEPI supported the 
participation of inventors of the country in inter-
national exhibitions and forums of inventions, new 
products and technologies, Moldova being present 
in nine international exhibitions, including those 
in Romania, Switzerland, Belgium, Poland, Czech 
Republic, Croatia, Germany, etc., namely: 
• International Exhibition of Inventions in Geneva, 

Switzerland;
• International Exhibition of Inventions, Research and 

New Technologies “Brussels-Innova”, Belgium;

Delegaţia Republicii Moldova la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva Republic of Moldova’s delegation at the International Exhibition of Inventions in Geneva

Delegaţia AGEPI la Târgul Internaţional de Idei, Invenţii şi Produse Noi „iENA-2016” AGEPI delegation at the International Fair of Ideas, Inventions and New Products ”iENA-2016”
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• Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inven-
ticii „ProInvent”, Cluj-Napoca, România;

• Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „Euro-
Invent”, Iaşi, România;

• Salonul Internaţional de Invenţii și Inovaţii „Traian 
Vuia”, Timișoara, România;

• Expoziţia Internaţională de Inventică „IWIS”, Varşo-
via, Polonia;

• Târgul Internaţional de Idei, Invenţii şi Produse Noi 
„iENA-2016”, Nürnberg, Germania;

• Expoziţia Internaţională de inovaţii tehnice, 
brevete și invenţii „INVENT Arena”, Třinec, 
Cehia;

• Festivalul Internaţional pentru Inovare, Cunoștinţe 
și Creativitate „TESLA FEST 2016”, Novi Sad, Serbia.

La aceste saloane internaţionale au fost prezentate 
287 de lucrări ale inventatorilor din Moldova din 
diverse domenii ale ştiinţei și tehnicii. Asistenţa 
financiară acordată de AGEPI s-a ridicat la circa 300 
de mii de lei.

Urmând obiectivul de a deveni o instituţie cât mai 
deschisă și transparentă, Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a organizat, la 4 aprilie, 
Ziua ușilor deschise pentru toţi doritorii de a afla 
mai mult despre activitatea sa. Pe parcursul zilei, 
specialiștii AGEPI au stat la dispoziţia vizitatorilor, 
prezentând pas cu pas procedurile de înregistrare 
a mărcilor, de brevetare a invenţiilor, modalităţile 
de gestionare a drepturilor de autor și de acces la 
bazele de date naţionale și internaţionale.

Printre cele mai semnificative evenimente cu impact 
naţional ale anului 2016, se numără Ziua Mondială 

a Proprietăţii Intelectuale, sărbătorită anual, la 26 

• International Exhibition of Research, Innovation and 
Inventions “ProInvent”, Cluj-Napoca, Romania;

• European Exhibition of Creativity and Innovation 
“Euro-Invent”, Iasi, Romania;

• International Exhibition of Inventions and Inno-
vations “Traian Vuia”, Timisoara, Romania;

• International Exhibition of Inventions “IWIS”, War-
saw, Poland;

• International Trade Fair for Ideas, Inventions and 
New Products “iENA-2016”, Nuremberg, Germany;

• International Exhibition of Technical Innovations, 
Patents and Inventions “INVENT Arena”, Třinec, 
Czech Republic;

• International Festival of Innovation, Knowledge and 
Creativity “TESLA FEST 2016”, Novi Sad, Serbia.

In these international exhibitions were presented 
287 works by inventors from Moldova in various 
fields of science and technology. The financial 
assistance rendered by AGEPI raised to about 
300,000 lei.

Following the goal of becoming an institution as 
open and transparent as possible, the State Agency 
on Intellectual Property organized, on April 4, the 
Open Doors Day for everyone who wants to learn 
more about its work. During the day, AGEPI special-
ists were at visitors’ disposal, presenting step by 
step the procedures for registration of trademarks, 
patenting of inventions, the modalities of manage-
ment of copyright and access to national and inter-
national databases.

Among the most significant events with national 
impact of 2016 is the World Intellectual Property 

Day, celebrated annually on 26 April, in 

Secvenţe din cadrul Zilei ușilor deschise la AGEPI Snapshots of the Open Doors Day at AGEPI
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Secvenţe din cadrul ședinţei festive cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale Snapshots of the festive meeting on the occasion of World Intellectual Property Day

aprilie, în statele membre ale OMPI, inclusiv în Repu-
blica Moldova. Tradiţional, în aprilie, AGEPI organi-
zează şi participă la o serie de activităţi consacrate 
acestei zile (concursuri, festivaluri, mese rotunde, 
seminare etc.), folosind acest prilej în scopul ridicării 
nivelului de informare şi sensibilizare a societăţii 
privind necesitatea protecţiei, valorificării şi respec-
tării drepturilor de proprietate intelectuală.

La şedinţa festivă, organizată de AGEPI pe 26 aprilie, 
cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, 
au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice 
centrale, ai instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 
învăţământul superior, ai uniunilor de creaţie, com-
pozitori, interpreţi, inventatori, mandatari autorizaţi 
și angajaţi ai AGEPI. 

În cadrul evenimentului au fost anunţate rezultatele 
concursurilor de creativitate, dedicate Zilei Mondi-
ale a Proprietăţii Intelectuale, lansate de AGEPI:
• Concursul pentru crearea imaginii cu tema: „Crea-

tivitatea digitală. Redefinirea culturii”;
• Concursul-interviu interactiv: „Cu ce se asociază 

Proprietatea Intelectuală?”;
• Concursul naţional pentru tineri „Joc online în 

domeniul Proprietăţii Intelectuale”. 

Câștigătorii au primit diplome și premii din partea 
AGEPI, precum și din partea partenerilor – compa-
niilor „Starnet” și „Simpals”. 

În cadrul aceluiași eveniment, conform tradiţiei, a 
fost înmânat Trofeul AGEPI „Cel mai activ mandatar 
autorizat al anului”, de care s-a învrednicit Iulian 
Iorga, pentru cele mai multe cereri de înregistrare 
a obiectelor de proprietate industrială depuse în 
anul 2015. 

the Member States of WIPO, including Moldova. 
Traditionally, in April, AGEPI organizes and partici-
pates in a number of activities dedicated to this 
day (contests, festivals, workshops, seminars, etc.), 
using this occasion for raising the level of society 
information and awareness about the need for 
protection, use and enforcement of intellectual 
property rights.

The festive meeting, organized by AGEPI on April 26, 
on the occasion of World Intellectual Property Day, 
was attended by representatives of the central public 
authorities, of the institutions of science and innova-
tion, higher education, of the creative unions, com-
posers, performers, inventors, patent attorneys and 
employees of the AGEPI.

During the event were announced the results of 
the contests of creativity, devoted to World Intel-
lectual Property Day, launched by AGEPI:
• Contest for creating the image on “Digital Cre-

ativity. Culture Reimagined”;
• Interactive Contest-Interview: “What is Intellec-

tual Property associated with?”
• National Contest for young people “Online Game 

in the Field of Intellectual Property”.

The winners received diplomas and prizes from 
AGEPI and from partners  companies “Starnet” and 
“Simpals”.

In the same event, according to tradition, it was 
handed the AGEPI Trophy “Most Active Patent 
Attorney of the Year”, with which was honoured 
Iulian Iorga, for most applications for the regis-
tration of industrial property objects filed in 
2015.
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Also, in the festive meeting, there were awarded 
the distinctions obtained by inventors from the 
Republic of Moldova at the International Exhibition 
of Inventions in Geneva, which took place from 13 
to 17 April 2016. The eight inventions exhibited by 
representatives of our country have been awarded 
diplomas and medals. Republic of Moldova’s stand 
was organized with the financial support of AGEPI.

In the list of national events in the IP field is also 
the World Book and Copyright Day, marked annu-
ally on April 23, at the initiative of UNESCO. In the 
Republic of Moldova, on this day is marked the 
Librarian Day, instituted in recognition of the role 
the librarians have in the knowledge-based society. 
Thus, on this occasion are organized, in collabora-
tion with the Ministry of Culture and the National 
Library, manifestations dedicated to the book, writ-
ers, publishers, booksellers, librarians, copyright. 
AGEPI representatives participated in the festive 
meeting organized by ALRM, where were awarded 
Diplomas of Excellence to librarians in the country 
from the Government, the Ministries of Culture, 
Education, Agriculture and Food Industry. Also, dur-
ing the meeting, there were announced the results 
of the National Contests held by ALRM – “Best 
Librarian of the Year 2015” and “Most Successful 
Works in the Field of Librarianship and Information 
Science in 2015”.

In the context of cerebration of Europe Day-2016, 
in the European Village organized in Chisinau, AGEPI 
participated with an information stand on which 
were presented local products with geographical 
indications and appellations of origin from the 
Republic of Moldova (Popeasca Cheese, Rose Petal 
Jam of Calarasi, Herbal Teas of Zabriceni, Apricot 
Brandy of Nimoreni, Marinici Gooseberry), which 
visitors of the Village were able to appreciate, and 
also to buy. On the AGEPI stand were also exhibited 
some of the inventions presented by pupils winners 
of the Contest “Best Innovative Pupil-2016”. Also, 
visitors were acquainted with the activities of the 
institution, AGEPI specialists disseminated informa-
tion and promotional materials developed by the 
Agency with the support of European partners and 
provided information about the projects imple-
mented by AGEPI, with EU assistance. AGEPI stand 

De asemenea, în cadrul ședinţei festive, au fost 
înmânate și distincţiile obţinute de inventatorii din 
Republica Moldova la Salonul Internaţional de 
Invenţii de la Geneva, care a avut loc în perioada 
13-17 aprilie 2016. Cele opt invenţii expuse de 
reprezentanţii ţării noastre au fost premiate cu 
diplome și medalii. Standul Republicii Moldova a 
fost organizat prin contribuţia financiară a AGEPI. 

Pe lista manifestărilor naţionale în domeniul PI s-a 
înscris şi 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 şi Ziua Bibliotecarului, instituită în semn de 
recunoaştere a rolului pe care îl au bibliotecarii în 
societatea bazată pe cunoaştere. Astfel, cu această 
ocazie sunt organizate, în colaborare cu Ministerul 
Culturii şi Biblioteca Naţională, manifestări închinate 
cărţii, scriitorilor, editorilor, librarilor, bibliotecarilor, 
dreptului de autor. Reprezentanţii AGEPI au participat 
la şedinţa festivă organizată de ABRM, unde au fost 
decernate Diplome de Excelenţă pentru bibliotecarii 
din ţară din partea Guvernului, Ministerelor Culturii, 
Educaţiei, Agriculturii şi Industriei Alimentare. De 
asemenea, în cadrul întrunirii, au fost anunţate rezul-
tatele Concursurilor naţionale susţinute de către 
ABRM – „Cel mai bun bibliotecar al anului 2015” şi 
„Cele mai reușite lucrări în domeniul bibliotecono-
miei şi ştiinţelor informării din anul 2015”. 

În contextul sărbătoririi Zilei Europei-2016, în cadrul 
Orășelului European organizat la Chișinău, AGEPI a 
participat cu un stand informaţional la care au fost 
prezentate produse autohtone cu indicaţii geografice 
și denumiri de origine din Republica Moldova (Brânză 
de Popeasca, Dulceaţă din petale de trandafir 
Călărași, Ceaiuri din plante de Zăbriceni, Rachiu de 
caise de Nimoreni, Agriș de Mărinici), pe care vizita-
torii Orășelului au avut posibilitatea să le aprecieze, 
dar și să le cumpere. La standul AGEPI au fost expuse 
și câteva dintre invenţiile prezentate de elevii laureaţi 
ai Concursului „Cel mai bun elev inovator-2016”. De 
asemenea, vizitatorii au fost familiarizaţi cu 
activităţile instituţiei, specialiștii AGEPI au diseminat 
materiale informative și promoţionale elaborate de 
către Agenţie cu suportul partenerilor europeni și 
au oferit informaţii despre proiectele realizate de 
către AGEPI, cu asistenţa UE. Standul AGEPI a fost 
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vizitat de înalţi demnitari ai statului și şeful Delegaţiei 
UE în Republica Moldova.

Un eveniment naţional major, având drept scop spo-
rirea capacităţilor întreprinderilor autohtone în cre-
area şi promovarea mărcilor comerciale pe piaţa 
internă şi externă, identificarea şi promovarea stra-
tegiilor performante de marketing și a practicilor de 
succes în domeniul businessului, este concursul 
„Marca comercială a anului”, organizat de Camera 
de Comerţ și Industrie (CCI) și AGEPI. În 2016, con-
cursul a fost dedicat aniversării a XXV-a de la procla-
marea independenţei Republicii Moldova și ceremo-
nia oficială de decernare a premiilor învingătorilor 
în concurs a avut în calitate de oaspeţi de onoare 
primul Președinte al RM, membrii primului Parlament 
al RM. Pentru titlul de „Marcă comercială a anului 
2015” au concurat 60 de mărci comerciale înregistrate 
de pe piaţa autohtonă. Cele mai multe cereri de par-
ticipare au fost depuse pentru nominalizările „Favo-
rita anului” și „Aprecierea consumatorului”. 

Tradiţional, în ultima sâmbătă a lunii iunie, în ţara 
noastră este marcată Ziua Inventatorului şi Raţi-

onalizatorului, sărbătoare instituită prin Decretul 
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 193 din 
19.06.1995, în scopul popularizării, promovării şi 
stimulării activităţii inovaţionale şi de raţionalizare, 
dar şi pentru a omagia spiritul inventiv, munca asi-
duă în domeniul ştiinţei şi inovării, precum şi crea-
tivitatea tehnică. Cu această ocazie, pe 27 iunie, a 
avut loc o şedinţă festivă, organizată de către Uni-
unea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Repu-
blica Moldova (UIR) „Inovatorul” și AGEPI. La eveni-
ment au participat cercetători, inventatori și 
raţionalizatori din cadrul instituţiilor academice și 
universitare, precum și întreprinderilor din ţară. 

was visited by high state officials and the head of 
EU Delegation to the Republic of Moldova.

A national major event, aimed at enhancing the 
capacity of local enterprises in creating and promot-
ing trademarks on domestic and foreign market, 
identifying and promoting advanced marketing 
strategies and seccessful practices in the field of 
business, is the contest “Trademark of the Year”, 
organized by the Chamber of Commerce and Indus-
try (CCI) and AGEPI. In 2016, the contest was dedi-
cated to the 25th anniversary of the proclamation 
of Republic of Moldova’s independence and the 
official ceremony on awarding prizes to winners in 
the contest had as guests of honor the First Presi-
dent of RM, members of the First Parliament of RM. 
Sixty registered trademarks on the domestic market 
competed for the title of “Trademark of the Year 
2015”. Most applications for participation were sub-
mitted to the nominations “Favorite of the Year” 
and “Customer Appreciation”.

Traditionally, on the last Saturday of June, in our 
country is marked the Inventor’s and Rational-

izer’s Day, a holiday instituted by Presidential 
Decree No. 193 of 19.06.1995, in order to popularize, 
promote and stimulate innovation and rationaliza-
tion activity, and to pay homage to the inventive 
spirit, hard work in the field of science and innova-
tion, and technical creativity. On this occasion, on 
June 27, was held a festive meeting, organized by 
the Union of Inventors and Rationalizers of the 
Republic of Moldova (UIR) “Innovator” and AGEPI. 
The event brought together researchers, inventors 
and rationalizers from the academic institutions 
and universities, as well as enterprises of the 
country.

Concursul „Marca comercială a anului 2015” Contest ”Trademark of the Year 2015”
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In September 2016, in the square of the Academy 
of Sciences of Moldova, was held the European 

Researchers’ Night, an event organized by ASM, 
which aim is to promote science among the 
younger generation and to launch a platform for 
effective communication between the academic 
environment and the general public. AGEPI was 
present at the event with an information stand, 
offering consultations on theoretical and practical 
aspects of protection of intellectual property rights.

Another significant event that took place on October 
13, 2016, was the participation of AGEPI, as a partner, 
in the seminar “Maximum Achievement” with Brian 

Tracy, one of the most renowned authors and 

În septembrie 2016, în scuarul Academiei de Știinţe 
a Moldovei, a avut loc Noaptea Cercetătorilor Euro-

peni, eveniment organizat de AȘM, al cărui scop 
este de a promova ştiinţa în rândul tinerei generaţii 
şi de a lansa o platformă de comunicare eficientă 
dintre mediul academic şi publicul larg. AGEPI a 
fost prezentă la eveniment cu un stand 
informaţional, oferind consultaţii privind aspectele 
teoretice și practice de protecţie a obiectelor de 
proprietate intelectuală. 

Un eveniment inedit, care a avut loc pe 13 octombrie 
2016, a fost participarea AGEPI, în calitate de parte-
ner, la seminarul „Maximum Achievement” cu Brian 

Tracy, unul dintre cei mai renumiţi autori și experţi 

Secvenţe din cadrul seminarului „Maximum Achievement” cu Brian Tracy Snapshots of the seminar ”Maximum Achievement” with Brian Tracy

Ședinţa festivă prilejuită Zilei Inventatorului 
şi Raţionalizatorului 2016

Festive meeting on the occasion of Inven-
tor’s and Rationalizer’s Day 2016

Secvenţă din cadrul Nopţii Cercetătorilor 
Europeni

Snapshot of the European Researchers’ 
Night
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experts in personal and professional development 
worldwide. AGEPI was present at the seminar with 
an exhibition stand, where over 800 participants 
received free consultations on registration of intel-
lectual property objects and could conduct docu-
ment retrievals in databases managed by the Agency. 
At the same time, AGEPI presented an exhibition of 
counterfeit goods made available by the Moldovan 
Customs Service, which aroused great interest 
among those present at the seminar.

Another beautiful challenge of the year 2016 was 
that of 14 December, dedicated to the Success 

stories in the field of creative industries. The 
event conducted inside the recently restored 
National Museum of Art of Moldova gathered 
together more than 130 persons passionate of or 
interested in the creative industries, who had the 
occasion to discover some successful models in 
various fields of creativity. As speakers were invited 
Adriano Marian, founder, director, conductor of 
“Chisinau Youth Orchestra”; Roman Rybaleov, pho-
tographer; Dmitrii Volosin, director of “Simpals”; 
Vitalie Eşanu, founder of “Evisoft Moldova” and of 
the first online television privesc.eu; Alla Dontu, 
music producer, founder of “YOUBESC creative insti-
tute”; Vasile Nedelciuc, director and founder of 
“Endava Moldova”, and Tudor Darie, IT entrepreneur. 
The speakers told how they managed to develop 
successful businesses using creativity or businesses 
based on the creative process, what is creativity for 
their business and what are the recommendations 
for those who intend to develop a business in the 
field of creative industries.

A major concern for AGEPI continue to be the activi-
ties of supporting and promoting the creativity and 
inventiveness of young generation by organizing 
various thematic contests, together with other pub-
lic and pregraduate and undergraduate educational 
institutions of the Republic of Moldova.

Thus, in the period 19-21 February 2016, AGEPI 
representatives participated in the fourth edition 

of the National Sciences and Engineering Pupils 

Contest “Mold SEF”. 85 pupils, with 53 works, from 
32 educational institutions of the country competed 
in the contest. The best projects were rewarded 
with mentions, 1st, 2nd and 3rd class diplomas, 

în dezvoltare personală și profesională din întreaga 
lume. AGEPI a fost prezentă la seminar cu un stand 
expoziţional, unde cei peste 800 de participanţi au 
primit consultaţii gratuite privind înregistrarea obiec-
telor de proprietate intelectuală și au putut efectua 
cercetări documentare în bazele de date gestionate 
de Agenţie. Totodată, AGEPI a prezentat o expoziţie 
de produse contrafăcute pusă la dispoziţie de către 
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, care a trezit 
un viu interes printre cei prezenţi la seminar. 

O altă provocare frumoasă a anului 2016 a fost cea 
din 14 decembrie, dedicată Istoriilor de succes din 

domeniul industriilor creative. Evenimentul 
desfășurat în incinta recent restaurată a Muzeului 
Naţional de Artă al Moldovei a adunat peste 130 
de pasionaţi sau interesaţi de industriile creative, 
care au avut ocazia să descopere câteva modele de 
succes din diverse domenii ale creativităţii. În cali-
tate de speakeri, au fost invitaţi Adriano Marian, 
fondator, director, dirijor al „Chişinău Youth Orches-
tra”; Roman Rybaleov, fotograf; Dmitrii Voloșin, 
director al companiei „Simpals”; Vitalie Eșanu, fon-
dator al „Evisoft Moldova” și al primei televiziuni 
online privesc.eu; Alla Donţu, producător muzical, 
fondatoare a „YOUBESC creative institute”; Vasile 
Nedelciuc, director și fondator al companiei „Endava 
Moldova”, și Tudor Darie, antreprenor IT. Vorbitorii 
au povestit cum au reușit să-și dezvolte afaceri de 
succes cu ajutorul creativităţii sau afaceri bazate pe 
procesul de creaţie, ce reprezintă creativitatea pen-
tru businessul lor și care sunt recomandările pentru 
cei care intenţionează să dezvolte o afacere în 
domeniul industriilor creative.

O preocupare majoră pentru AGEPI continuă să fie 
activităţile de susţinere şi promovare a creativităţii 
şi inventivităţii tinerei generaţii, prin organizarea 
de diverse concursuri tematice, în comun cu alte 
instituţii publice şi de învăţământ universitar şi pre-
universitar din Republica Moldova. 

Astfel, în perioada 19-21 februarie 2016, 
reprezentanţii AGEPI au participat la cea de-a IV-a 

ediţie a Concursului Naţional de Ştiinţe și Ingi-

nerie pentru elevi „Mold SEF”. La competiţie au 
concurat 85 de elevi, cu 53 de lucrări, de la 32 de 
instituţii de învăţământ din ţară. Cele mai bune 
proiecte au fost premiate cu menţiuni, diplome de 
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granted by the Ministry of Education, according to 
the three contest categories: sciences, applied sci-
ences and information technology, and with special 
prizes from sponsors and partners: AGEPI, “Starnet” 
and “Intel”.

Also, AGEPI has provided considerable support in 
conducting an exhibition of engineering works in 
the fields of energy, electronics and telecommuni-
cations, machine building, civil engineering, 
mechanical engineering, transports, industrial and 
fashion design, etc., of the innovative students from 
the Technical University of Moldova and pupils of 
the TUM Technical College entitled “Creation Opens 
the Universe” and the Rube Goldberg Machine Con-
test “UTM-RG 2016”, which took place from 22 to 
24 April.

To stimulate creativity, innovative spirit of youth and 
curiosity in discovering innovative solutions, AGEPI 
was a partner of the 2016 edition of the Republican 
Olympiad of Economics, both of the regional and 
republican stage. The Olympiad was held from 22 to 
24 April and was organized by the Ministry of Educa-
tion of the Republic of Moldova, in cooperation with 

gradele I, II și III, acordate de Ministerul Educaţiei, 
conform celor 3 categorii de concurs: știinţe, știinţe 
aplicate și tehnologii informaţionale, și cu premii 
speciale din partea sponsorilor și partenerilor: 
AGEPI, „Starnet” și „Intel”. 

De asemenea, AGEPI a asigurat un suport conside-
rabil în desfăşurarea unei expoziţii a lucrărilor ingi-
nereşti în domeniile: energetică, electronică şi tele-
comunicaţii, construcţii de maşini, construcţii civile, 
mecanică, transporturi, design industrial şi vesti-
mentar etc., ale studenţilor inovatori din cadrul 
Universităţii Tehnice a Moldovei şi elevilor Colegiu-
lui Tehnic al UTM cu genericul „Creaţia deschide 
universul” şi a Concursului maşinilor Rube Goldberg 
„UTM-RG 2016”, care a avut loc în perioada 22-24 
aprilie.

În scopul stimulării creativităţii, spiritului inovativ 
al tinerilor și a curiozităţii în descoperirea soluţiilor 
inovative, AGEPI a fost partener al ediţiei din 2016 
a Olimpiadei Republicane de Economie, atât al eta-
pei zonale, cât și al celei republicane. Olimpiada s-a 
desfășurat în perioada 22-24 aprilie și a fost orga-
nizată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, 

Expoziţia lucrărilor inginereşti cu genericul 
„Creaţia deschide universul”

Exhibition of engineering works entitled 
”Creation Opens the Universe”

AGEPI participă ca partener la Olimpiada 
Republicană de Economie

AGEPI participates as a partner in the 
Republican Olympiad of Economics

Ceremonia de înmânare a premiilor laureaţilor Concursului Naţional de Ştiinţe și Inginerie 
pentru elevi „Mold SEF”

Ceremony of awarding the laureates of the National Sciences and Engineering Pupils Contest 
”Mold SEF”
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the “Junior Achievement Moldova”. During the event, 
AGEPI disseminated promotional materials to over 
200 pupils participating in the Olympiad and orga-
nized a seminar for professors teaching entrepre-
neurship education in lyceums.

Traditionally, AGEPI participated, in the reference 
year as well, in the National Contest “Best Innova-

tive Pupil”, ninth edition, as co-organizer alongside 
of ASM, Ministry of Education, Agency for Innova-
tion and Tehnology Transfer (AITT) and ASM Uni-
versity, which took place on 14 May. The contest 
was attended by 118 competitors with 116 works 
in various areas including: information technology, 
agriculture, health, mechanical engineering, renew-
able energy, robotics, creativity, etc. AGEPI men-
tioned three of the most applicable and useful 
innovations, presented at the contest.

Another event, also addressed to the young genera-
tion, in which AGEPI took part as a partner, is the Eco-
nomic Contest “Student today, Entrepreneur tomor-

row” at its eighth edition. It was organized on 19 April 
by the Business and Business Administration Depart-
ment of the Academy of Economic Studies of Moldova 

în colaborare cu „Junior Achievement Moldova”. În 
cadrul evenimentului, AGEPI a diseminat materiale 
promoţionale celor peste 200 de elevi participanţi 
la olimpiadă și a organizat un seminar pentru pro-
fesorii care predau educaţia antreprenorială în licee.

Tradiţional, AGEPI a participat, și în anul de referinţă, 
la Concursul naţional „Cel mai bun elev inovator”, 
ediţia a IX-a, în calitate de coorganizator alături de 
AȘM, Ministerul Educaţiei, Agenţia pentru Inovare 
și Transfer Tehnologic (AITT) şi Universitatea AȘM, 
care s-a desfăşurat pe 14 mai. La concurs au parti-
cipat 118 concurenţi cu 116 lucrări din diverse 
domenii, inclusiv: tehnologii informaţionale, agri-
cultură, sănătate, mecanică, energie regenerabilă, 
robotică, creativitate etc. AGEPI a menţionat trei 
dintre cele mai aplicabile și utile inovaţii, prezentate 
la concurs. 

Un alt eveniment, la fel adresat tinerei generaţii, la 
care AGEPI a luat parte ca partener, este Concursul 
economic „Azi student, mâine antreprenor” ajuns 
la cea de-a VIII-a ediţie. Acesta a fost organizat la 19 
aprilie de către Facultatea Business şi Administrarea 
Afacerilor a Academiei de Studii Economice a 

Concursul naţional „Cel mai bun elev inovator” National Contest ”Best Innovative Pupil” 

Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor” Economic contest”Student Today, Entrepreneur Tomorrow” 
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(AESM) and gathered 17 participating teams, consist-
ing of 4-5 students each. The contest focused on the 
entrepreneurial mini-game “Iron Entrepreneur”, the 
participants being supposed to develop, within an 
hour, original and with prospect of implementation, 
innovative business ideas. Contest winners received 
diplomas and awards, including a set of publications 
offered by AGEPI.

Also, in the scientific symposium of young scientists 
organized at the AESM in the period 22-23 April, 
AGEPI, together with the Business and Business 
Administration Department, organized a student 
conference entitled “Creativity, Innovation and Intel-
lectual Property Protection”, which was attended 
by over 80 students from the Academy.

In the year under review, AGEPI participated as a 
partner in the Business Ideas Gala, organized by 
the National Association of Young Managers of 
Moldova, during which were awarded the best busi-
ness plans of the young people who want or have 
already set up a business.

On June 16, the Gala of Creative Entrepreneurship 
of the republic took place, in the framework of 
which was held the local final stage of the interna-
tional competition ”Creative Business Cup”. The 
event was organized by the Global Entrepreneur-
ship Network Moldova (GEN Moldova). State 
Agency on Intellectual Property was for the third 
consecutive year partner of GEN Moldova in the 
organization of the Creative Business Cup, to sup-
port innovative business ideas.

Moldovei (ASEM) și a întrunit 17 echipe participante, 
formate din câte 4-5 studenţi. Concursul s-a axat pe 
mini-jocul antreprenorial „Întreprinzătorul de fier”, 
participanţii urmând să elaboreze, timp de o oră, idei 
de afaceri inovatoare, originale și cu perspectivă de 
implementare. Câștigătorii Concursului au pri-
mit diplome și premii, inclusiv câte un set de 
publicaţii oferite din partea AGEPI.

De asemenea, în cadrul simpozionului știinţific al 
tinerilor savanţi organizat la ASEM în perioada 22-23 
aprilie, AGEPI, în comun cu Facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor, a organizat o conferinţă 
studenţească cu genericul „Creativitate, inovaţie și 
protecţia proprietăţii intelectuale”, în cadrul căreia 
au participat peste 80 de studenţi de la Academie.

În anul de bilanţ, AGEPI a participat în calitate de 
partener la Gala Ideilor de Afaceri, organizată de 
către Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din 
Moldova, în cadrul căreia au fost premiate cele mai 
bune business planuri ale tinerilor, care doresc sau 
care şi-au înfiinţat deja o afacere. 

Pe 16 iunie, a avut loc Gala Antreprenoriatului Cre-
ativ din republică, în cadrul căreia s-a desfăşurat 
finala etapei locale a competiţiei internaţionale 
„Cupa Businessului Creativ”. Evenimentul a fost 
organizat de către Reţeaua Globală a Antrepreno-
riatului din Moldova (GEN Moldova). Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost pentru 
al treilea an consecutiv partener al GEN Moldova 
în organizarea Cupei Businessului Creativ, în scopul 
susţinerii ideilor inovatoare în mediul de afaceri. 

Secvenţă din cadrul competiţiei „Cupa Businessului Creativ” Snapshot of the competition ”Creative Business Cup”
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Câștigătorii Concursului pentru elevi cu tema „Turismul și respectarea proprietăţii 
intelectuale”

Winners of the Contest for pupils on the theme ”Tourism and Respect for Intellectual 
Property”

From July 4 to August 4, 2016, at the initiative of 
the World Intellectual Property Organization, AGEPI 
organized the contest for pupils on the theme 
“Tourism and Respect for Intellectual Property”, 
aimed at creating a digital image, to discourage 
tourists to buy counterfeit or pirated products and 
to promote them in the countries of residence. In 
the contest took part 12 pupils from the republic, 
who presented 16 works. The laureate of the contest 
received the WIPO Trophy and Certificate, and the 
AGEPI diploma and prize. At the award event were 
present the participants in the contest, the manage-
ment and specialists of AGEPI, representatives of 
partner institutions involved in the organization of 
the contest: Ministry of Education, Tourism Agency 
and company “Ritlabs” LLC.

From 12 to 16 October, in Chisinau was held another 
ample international event “Autumn Agora Chisinau 
2016”, organized by the European Student’s Associa-
tion AEGEE-Chisinau, with the theme “Everybody 
in the Casa Mare”, which was attended by 600 par-
ticipants and 50 volunteers coming from several 
European countries. As a partner of the event, AGEPI 
attended the opening ceremony and familiarized 
the participants with the national intellectual prop-
erty system, services provided by AGEPI, activities 
on training and promoting creative and inventive 
young people.

3.6. Symposia, Conferences, Seminars, Courses

Increasing the degree of culture, enhancing the level 
of knowledge and skills of citizens and business envi-
ronment in the field of IP were major priorities of 
AGEPI for 2016, which materialized coherently 
through training, development and continuous  

În perioada 4 iulie – 4 august 2016, la iniţiativa 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, 
AGEPI a organizat concursul pentru elevi cu tema 

„Turismul și respectarea proprietăţii intelectu-

ale”, având drept scop crearea unei imagini digitale, 
care să descurajeze turiștii să procure produse con-
trafăcute sau piratate și să le promoveze în ţările 
de reședinţă. La concurs au participat 12 elevi din 
republică, care au prezentat 16 lucrări. Laureatul 
concursului a primit Trofeul și Certificatul OMPI, 
precum și diploma și premiul AGEPI. La evenimentul 
de premiere au fost prezenţi participanţii la concurs, 
conducerea și specialiști din cadrul AGEPI, 
reprezentanţi ai instituţiilor partenere, implicate în 
organizarea concursului: Ministerul Educaţiei, 
Agenţia Turismului și compania „Ritlabs” SRL.

În perioada 12-16 octombrie, la Chișinău s-a 
desfășurat un alt amplu eveniment internaţional 
„Autumn Agora Chișinău 2016”, organizat de 
Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE-Chişinău, cu 
tematica „Everybody in the Casa Mare”, unde au fost 
prezenţi 600 de participanţi și 50 de voluntari veniţi 
din mai multe ţări europene. În calitate de partener 
al evenimentului, AGEPI a participat la ceremonia 
de deschidere și a familiarizat participanţii cu sis-
temul naţional de proprietate intelectuală, serviciile 
prestate de AGEPI, activităţile de instruire și de pro-
movare a tinerilor creativi și inventivi. 

3.6. Simpozioane, conferinţe, seminare, cursuri

Creșterea gradului de cultură, sporirea nivelului de 
cunoaştere și dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor şi 
mediului de afaceri în domeniul PI au constituit 
priorităţi majore ale AGEPI pentru anul 2016, care s-au 
materializat coerent prin activităţi de instruire, formare 
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refrecher training activities in the matter of IP, sen-
sitizing, information and education of civil society 
and the younger generation on the benefits and 
importance of IPR protection and enforcement. The 
target audience was composed of experts in the field 
of IP, businessmen, patent attorneys, judges, prosecu-
tors, representatives of public authorities with 
responsibilities in the enforcement of IP rights, jour-
nalists, researchers, students, pupils, etc.

Thus, in the year under review, there were orga-
nized 91 training/refresher training/information 
events on intellectual property (conferences, semi-
nars, workshops, training courses, lectures), almost 
double compared with the previous year, of which: 
34 – for exponents of business environment (by 
62% more than in 2015), 2 – for those in the field 
of research, 4 – for public institutions, 27 – for edu-
cational institutions (5-times more), 2 – for libraries, 
etc. ., in which were trained about 3,330 persons 
(by 57% more), both from Chisinau and districts 
of the republic, and distributed 8,275 materials in 
the IP field (by 32% more than in the previous 
year).

Among the traditional most important events are 
the Scientific-Practical Symposium “AGEPI Read-

ings”, which in 2016 reached the eighteenth edi-
tion, with the theme “Current Issues of Protection, 
Respect for and Evaluation of Intellectual Property, 
Staff Training and Refresher Training in the Field”, 
held during the period 21-22 April. The symposium 
gathered together about 100 participants, including 
specialists in the field of intellectual property, rep-
resentatives of public institutions and authorities 
in the field of science and innovation, patent attor-

şi perfecţionare continuă a cadrelor în materie de PI, 
de sensibilizare, informare și școlarizare a societăţii 
civile și tinerei generaţii cu privire la avantajele şi 
importanţa protecţiei și respectării DPI. Publicul-ţintă 
a fost format din specialiști din domeniul PI, oameni 
de afaceri, mandatari autorizaţi, judecători, procurori, 
reprezentanţi ai autorităţilor publice cu responsabilităţi 
în domeniul asigurării respectării drepturilor de PI, 
jurnaliști, cercetători, studenţi, elevi etc.

Astfel, în anul de bilanţ, au fost organizate 91 de eve-
nimente de instruire/perfecţionare/informare în 
domeniul proprietăţii intelectuale (conferinţe, semi-
nare, mese rotunde, cursuri de instruire, prelegeri), 
aproape dublu faţă de anul precedent, dintre acestea: 
34 – pentru exponenţii mediului de afaceri (cu 62% 
mai multe decât în anul 2015), 2 – pentru cei din sfera 
cercetării, 4 – pentru instituţiile publice, 27 – pentru 
instituţiile de învăţământ (de 5 ori mai multe), 2 – pen-
tru biblioteci etc., în cadrul cărora au fost școlarizate 
circa 3330 de persoane (cu 57% mai multe), atât din 
mun. Chișinău, cât și din raioanele republicii, și distri-
buite 8275 de materiale din domeniul PI (cu 32% mai 
multe decât în anul precedent).

Printre evenimentele tradiţionale cele mai importante 
se numără Simpozionul știinţifico-practic „Lecturi 

AGEPI”, care în anul 2016 a ajuns la cea de-a XVIII-a 
ediţie, având tematica „Probleme actuale ale protecţiei, 
respectării și valorificării proprietăţii intelectuale, instru-
irea și perfecţionarea cadrelor în domeniu”, desfășurat 
în perioada 21-22 aprilie. La simpozion s-au întrunit 
cca 100 de participanţi, printre care se numără 
specialiști din domeniul proprietăţii intelectuale, 
reprezentanţi ai instituţiilor și autorităţilor publice din 
domeniul știinţei și inovării, mandatari autorizaţi, 

Secvenţe de la deschiderea Simpozionului știinţifico-practic „Lecturi AGEPI” Snapshots of the opening of the Scientific-Practical Symposium ”AGEPI Readings”

CHAPTER III: PROMOTING INTELLECTUAL PROPERTY

ANNUAL REPORT 2016 www.agepi.gov.md 71



neys, inventors, professors, students, and represen-
tatives of the Romanian Office for Copyright.

Symposium program included communications on 
the geographical indications system of the Republic 
of Moldova, current issues of protection of copyright 
and related rights, the contribution of creative indus-
tries to economic development of the Republic of 
Moldova, views on modernizing training in the field 
of intellectual property, were discussed issues related 
to the use and management of IP, staff training and 
refresher training in the fild of intellectual property, 
etc. During the event was also organized a tasting 
of products with protected geographical indications 
or for which protection is sought, participants had 
the opportunity to appreciate Popeasca sheep 
cheese, Calarasi rose petals jam, Zabriceni herbal 
teas and local wines with GIs.

More information seminars for economic agents 
were organized by AGEPI in various national exhi-
bitions, which constitute an appropriate platform 
for conducting training activities for representa-
tives of business environment in the country. 
Among the most important events of this kind 
are:

  National Exhibition “Made in Moldova”, in which, 
on February 4, 2016, AGEPI organized an informa-
tion seminar entitled “Image as a Tool for Promot-
ing Business”, attented by economic agents, rep-
resentatives of enterprises participating in the 
exhibition, including from the SME sector, and 
other persons interested in promoting their busi-
nesses. During the seminar there were discussed 
issues related to distinctive signs and their role in 
promoting enterprise’s image, including practical 
recommendations on the development and use 
of trademark and industrial design to promote a 
successful business and the importance of their 
protection at national and international level.

  Specialized Expo-Fairs “AGROTEH” and “Alimentar 
Expo” (twentieth edition) and exhibition “Martisor” 
(eleventh edition), held from 19 to 21 February, in 
Balti, in which AGEPI participated in a roundtable, 
presenting the communication “Trademarks and 
Brands - Tools for Promoting Enterprise’s Image” and 
disseminating information about the national intel-
lectual property system on the exhibition stands.

inventatori, profesori, studenţi, precum și reprezentanţi 
ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. 

Programul simpozionului a inclus comunicări referitoare 
la sistemul indicaţiilor geografice din Republica Moldova, 
problemele actuale ale protecţiei dreptului de autor și 
drepturilor conexe, contribuţia industriilor creative la 
dezvoltarea economică a Republicii Moldova, viziunile 
asupra modernizării instruirii în domeniul proprietăţii 
intelectuale, au fost abordate subiecte legate de valo-
rificarea și managementul PI, instruirea și perfecţionarea 
cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale etc. În 
cadrul evenimentului a fost organizată și o degustare a 
produselor cu indicaţii geografice protejate sau pentru 
care este solicitată protecţia, participanţii având posibi-
litatea să aprecieze brânză de oi de Popeasca, dulceaţă 
din petale de trandafir Călărași, ceaiuri din plante de 
Zăbriceni și vinuri autohtone cu IG. 

Mai multe seminare de informare a agenţilor eco-
nomici au fost organizate de AGEPI în cadrul dife-
ritelor expoziţii naţionale, acestea constituind o 
platformă oportună pentru desfășurarea activităţilor 
de instruire a reprezentanţilor mediului de afaceri 
din republică. Printre cele mai importante eveni-
mente de acest fel se numără:

  Expoziţia naţională „Fabricat în Moldova”,  în cadrul 
căreia, la 4 februarie 2016, AGEPI a organizat un 
seminar de informare cu genericul „Imaginea ca 
instrument al promovării afacerii”, la care au partici-
pat agenţi economici, reprezentanţi ai întreprin-
derilor participante la expoziţie, inclusiv din secto-
rul IMM, cât și alte persoane interesate de domeniul 
promovării afacerilor. La seminar au fost puse în 
discuţie subiecte ce ţin de semnele distinctive și 
rolul acestora în promovarea imaginii întreprinderii, 
inclusiv recomandări practice privind elaborarea 
și utilizarea mărcii și a designului industrial pentru 
promovarea unei afaceri de succes și importanţa 
protecţiei acestora la nivel naţional și internaţional.

  Expo-târgurile specializate „AGROTEH” și „Alimentar 
Expo” (ediţia a XX-a) și salonul „Mărţișor” (ediţia a XI-a), 
desfășurate în perioada 19-21 februarie, la Bălţi, în 
cadrul cărora AGEPI a participat la o masă rotundă, 
prezentând comunicarea „Mărcile și brandurile – instru-
mente de promovare a imaginii întreprinderii” și dise-
minând informaţii despre sistemul naţional de pro-
prietate intelectuală la standurile expoziţionale.
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  Exhibition “Moldova Fashion Expo” of 3-6 Novem-
ber, where AGEPI, jointly with the Employers’ 
Association of Light Industry (APIUS), organized 
a training seminar entitled “The Potential of Intel-
lectual Property to Develop and Promote Business”, 
which was attended by representatives of light 
industry enterprises, members of APIUS. During 
the seminar were discussed issues related to 
distinctive signs, such as product trademark, 
brand, industrial design, their role in promoting 
sales and the modalities of ensuring their protec-
tion at national/international level, and some 
economic aspects, including proper manage-
ment thereof in the market extension 
conditions.

Activities to promote the national IP system, to train, 
communicate and disseminate knowledge and infor-
mation in the field are organized and conducted 
mainly by AGEPI, by virtue of its functions, at the 
same time, they require a high degree of cooperation 
with the institutions involved in the IP system, and 
also with the interested organizations, including 
NGOs. In this context, during the reporting period, 
there were carried out several actions, including:

  In collaboration with the Chamber of Commerce 
and Industry were held 10 training seminars in 
the territory (Edinet, Balti, Ribnita, Orhei, Ungh-
eni, Hincesti, Cahul, Comrat, Soroca and Causeni), 
attended by about 200 persons who represent 
the territorial branches of CCI. The seminars were 
focused on the role of distinctive signs in pro-
moting economic activity, especially of trade-
marks, brands and ID. The seminars were also 
attended by regional officials in the relevant 
territories.

  Expoziţia „Moldova Fashion Expo” din 3-6 noiem-
brie, unde AGEPI, în comun cu Asociaţia Patronală 
în domeniul Industriei Ușoare (APIUS), a organizat 
un seminar de instruire cu genericul „Potenţialul 
proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea și promo-
varea afacerii”, la care au participat reprezentanţi ai 
întreprinderilor din domeniul industriei ușoare, 
membri ai APIUS. În cadrul seminarului au fost puse 
în discuţie subiecte ce ţin de semnele distinctive, 
cum ar fi marca de produs, brandul, designul indus-
trial, rolul acestora în promovarea vânzărilor și 
modalităţile de asigurare a protecţiei lor la nivel 
naţional/internaţional, precum și unele aspecte 
economice, inclusiv gestionarea adecvată a aces-
tora în condiţiile extinderii pieţei de desfacere.

Activităţile de promovare a sistemului naţional de 
PI, de instruire, comunicare şi diseminare a cunoş-
tinţelor şi a informaţiei din domeniu sunt organizate 
şi realizate preponderent de AGEPI, în virtutea func-
ţiilor sale, totodată, acestea necesită un grad înalt 
de cooperare cu instituţiile implicate în sistemul de 
PI, dar și cu organizaţiile interesate, inclusiv ONG. 
În acest context, în perioada de raportare, au fost 
realizate mai multe acţiuni, inclusiv:

  În colaborare cu Camera de Comerţ și Industrie 
au fost desfășurate 10 seminare de instruire în 
teritoriu (Edineţ, Bălţi, Rîbniţa, Orhei, Ungheni, 
Hîncești, Cahul, Comrat, Soroca și Căușeni), la 
care au participat cca 200 de persoane, care 
reprezintă filialele teritoriale ale CCI. Seminarele 
s-au axat pe rolul semnelor distinctive în promo-
varea activităţii economice, în mod special al 
mărcilor, brandurilor și DMI. La lucrările semina-
relor au participat și funcţionari de nivel regional 
din teritoriile aferente.

Secvenţă de la seminarul de informare a 
agenţilor economici cu genericul „Imaginea 
ca instrument al promovării afacerii”

Snapshot of the information seminar for 
economic agents entitled”Image as a Tool 
for Promoting Business”

Seminar de instruire cu genericul „Potenţialul 
PI pentru dezvoltarea și promovarea afacerii”

Training seminar entitled ”The Potential of 
IP to Develop and Promote Business”

CHAPTER III: PROMOTING INTELLECTUAL PROPERTY

ANNUAL REPORT 2016 www.agepi.gov.md 73



  In cooperation with the State Commission for 
Variety Testing, AGEPI organized a roundtable 
entitled “Practical Aspects on Functioning of the 
National System of Protection and Exploitation of 
Plant Varieties”. The event was attended by 
breeders, specialists of the State Commission 
and seed producers, inspectors responsible for 
seeds control and representatives of other public 
institutions concerned. The purpose of the 
roundtable was to familiarize participants with 
recent amendments made in the national legisla-
tion on the legal protection and enforcement of 
breeders’ rights in new varieties of plants, to 
identify the problems they face in the exploita-
tion of seeds of new varieties of plants and to 
make an exchange of experience in the given 
field. Attending the event, Ion Parea, Deputy 
Minister of Agriculture and Food Industry, 
stressed that Moldova has a huge potential in 
the creation and development of new varieties 
of plants, and this potential must be exploited 
to the maximum, to become more competitive 
both in the internal and foreign market.

  With support from the Institute of Genetics, Physi-
ology and Plant Protection of the Academy of 
Sciences of Moldova, AGEPI organized, on June 
23, a training seminar entitled “Patent Documents 
as a Technological, Legal and Business Information 
Source”, addressed to researchers and inventors 
of the institute, which is part of the objective of 
informing specialists from research institutions 
about the legislation in the field of IP, especially 
about the modalities of patenting and protection 
of rights in inventions. Agency experts have pre-
sented the search system tools for the database 
“Inventions” and the patent landscape, providing 
also some practical recommendations on

  În cooperare cu Comisia de Stat pentru Testarea 
Soiurilor de Plante, AGEPI a organizat o masă 
rotundă cu genericul „Aspecte practice privind 
funcţionarea sistemului naţional de protecţie și valo-
rificare a soiurilor de plante”. La eveniment au parti-
cipat amelioratori, specialiști ai Comisiei de Stat, dar 
și producători de seminţe, inspectori responsabili 
de controlul semincer și reprezentanţi ai altor 
instituţii publice interesate. Scopul mesei rotunde a 
fost familiarizarea participanţilor cu modificările 
recente intervenite în legislaţia naţională privind 
protecţia juridică și asigurarea respectării drepturilor 
amelioratorilor asupra soiurilor noi de plante, iden-
tificarea problemelor cu care aceștia se confruntă în 
procesul de valorificare a materialului semincer al 
soiurilor noi de plante și realizarea unui schimb de 
experienţă în domeniul respectiv. Prezent la eveni-
ment, Ion Parea, Viceministru al Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare, a subliniat că Republica Moldova 
are un potenţial enorm în crearea și dezvoltarea 
noilor soiuri de plante, iar acest potenţial trebuie 
valorificat la maxim, pentru a deveni mai competitivi 
atât pe piaţa internă, cât și pe cea externă. 

  Cu susţinerea  Institutului de Genetică, Fiziologie și 
Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei, AGEPI a organizat, pe 23 iunie, un seminar de 
instruire cu genericul „Documentele de brevet ca sursă 
de informaţii tehnologice, juridice şi de business”, adre-
sat cercetătorilor și inventatorilor institutului, care 
se înscrie în obiectivul de informare a specialiştilor 
din cadrul instituţiilor de cercetare despre prevede-
rile legislaţiei în domeniul PI, în special despre moda-
lităţile de brevetare şi protecţie a drepturilor asupra 
invenţiilor. Specialiștii Agenţiei  au prezentat instru-
mentele privind sistemul de căutare în baza de date 
„Invenţii” și panorama de brevet, oferind, totodată, 
unele recomandări practice privind managementul 

Masa rotundă cu genericul „Aspecte practice privind funcţionarea sistemului naţional de 
protecţie și valorificare a soiurilor de plante”

Roundtable entitled ”Practical Aspects on Functioning of the National System of Protection 
and Exploitation of Plant Varieties”
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management of the portfolio of intellectual prop-
erty objects held by research institutions, protec-
tion of inventions, plant varieties, and other intel-
lectual property objects created in the 
accomplishment of duties, in the joint research 
projects.

  At the invitation of the Tourism Development 
Association in Moldova (TDAM), on November 
25, AGEPI specialists participated in the Workshop 
entitled “Diversification of Agrotourism Clusters’ 
Activities in Moldova”, carried out within the proj-
ect “Development of Agrotourism Clusters in 
Moldova. Strengthening Non-Agricultural Busi-
ness in Rural Areas”, conducted by the MFA of the 
Republic of Poland in the Polish Aid Programme. 
The event organized by TDAM with the assistance 
of Polish Aid and European Cooperation Center 
in Wroclaw, Poland, was attended by representa-
tives of several enterprises, project partners and 
exponents of the central public authorities of the 
Republic of Moldova. AGEPI representative 
informed the participants about the importance 
of developing products with geographical indica-
tions and appellations of origin and the numerous 
advantages thereof for diversification and promo-
tion of tourism services in rural areas. Also, the 
participants were disseminated information and 
promotional materials published by AGEPI.

The objectives of the National Intellectual Property 
Strategy until 2020 also include the strengthening 
of institutional capacities of the bodies charged with 
functions and responsibilities for the enforcement 
of intellectual property rights, the emphasis being 
placed on training in the IP field of judges, represen-
tatives of the Public Prosecutor’s Office, Consumer 
Protection Agency (CPA), General Police Inspectorate 
and other actors of the system. Thus, in 2016, in 

portofoliului obiectelor de proprietate intelectuală 
deţinut de către instituţiile de cercetare, protecţia 
invenţiilor, soiurilor de plante, precum şi a altor 
obiecte de proprietate intelectuală create în exerci-
tarea atribuţiilor de serviciu, în cadrul proiectelor 
comune de cercetare. 

  La invitaţia Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului 
în Moldova (ADTM), pe 25 noiembrie, specialiștii 
AGEPI au participat la Atelierul de lucru cu generi-
cul „Diversificarea activităţilor clusterelor agroturistice 
în Moldova”, derulat în cadrul proiectului „Dezvol-
tarea clusterelor agroturistice în Moldova. Conso-
lidarea businessului non-agricol în zonele rurale”, 
susţinut de MAE al Republicii Polone în cadrul Pro-
gramului de Asistenţă Poloneză (Polish Aid). La 
evenimentul organizat de ADTM cu asistenţa Polish 
Aid și a Centrului European de Cooperare din Wro-
cław, Polonia, au participat reprezentanţi ai mai 
multor întreprinderi, parteneri ai proiectului, pre-
cum și exponenţi ai autorităţilor publice centrale 
din Republica Moldova. Reprezentantul AGEPI a 
informat participanţii despre importanţa dezvoltării 
produselor cu indicaţii geografice și denumiri de 
origine și numeroasele avantaje ale acestora pentru 
diversificarea și promovarea serviciilor turistice în 
mediul rural. De asemenea, participanţilor le-au 
fost diseminate materiale informative și 
promoţionale editate de AGEPI.

Printre obiectivele Strategiei naţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020 se numără 
și consolidarea capacităţilor instituţionale ale organe-
lor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigu-
rarea respectării drepturilor de proprietate intelectu-
ală, accentul fiind pus pe instruirea în domeniul PI a 
judecătorilor, reprezentanţilor Procuraturii, Agenţiei 
pentru Protecţia Consumatorilor (APC), Inspectoratului 
General al Poliţiei și a altor actori ai sistemului. Astfel, 

Seminar de instruire pentru cercetătorii și 
inventatorii de la Institutul de Genetică, Fizio-
logie și Protecţie a Plantelor

Training seminar for researchers and inven-
tors from the Institute of Genetics, Physio-
logy and Plant Protection
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partnership with the National Institute of Justice 
(NIJ), there were organized four such events:

  On March 24, within the premises of NIJ was 
held a training seminar on “Practical Aspects of 
Protection of Copyright and Related Rights”. The 
seminar aimed at familiarizing judges and pros-
ecutors in Moldova with the theoretical and 
practical aspects of protection of copyright and 
related rights, the legal practice in the field, and 
creating a platform for transpa-rent communi-
cation between institutions responsible for the 
legal regulation in this field. The event was 
attended by about 20 persons from the courts 
of Chisinau and districts of the Republic of Mol-
dova (Soldanesti, Anenii Noi, Criuleni, Hincesti, 
Ialoveni, Nisporeni), Chisinau Court of Appeal, 
Balti Court of Appeal and Cahul Court of Appeal. 
In addition to topics related to the legal frame-
work on copyright and related rights, there 
were presented relevant case studies and simu-
lations were conducted to examine these cases, 
participants showing a great interest in acquir-
ing new knowledge in intellectual property and 
enforcement of IPRs.

  In the first edition of the Autumn School for 
judges and prosecutors on “Human Rights, Fun-
damental Freedoms and the Internet”, orga-
nized by NIJ and the Council of Europe, it was 
held a special training session entitled “Protec-
tion of Copyright and Trademarks”, with the par-
ticipation of AGEPI specialists, dedicated to the 
protection of intellectual property rights. 
Autumn School program ran from 14 to 17 
November, in Vadul lui Voda, attended by both 
European experts and national trainers, who 
presented the national and international 

în 2016, în parteneriat cu Institutul Naţional al Justiţiei 
(INJ), au fost organizate 4 asemenea evenimente:

  Pe data de 24 martie, la sediul INJ a avut loc un semi-
nar de instruire cu tema „Aspecte practice privind 
protecţia dreptului de autor și a drepturilor conexe”. 
Seminarul a avut drept scop familiarizarea judecă-
torilor și procurorilor din Republica Moldova cu 
aspectele teoretice și practice privind protecţia drep-
tului de autor și a drepturilor conexe, practica judi-
ciară în domeniu, precum și crearea unei platforme 
transparente de comunicare între instituţiile respon-
sabile de reglementarea juridică în acest domeniu. 
La eveniment au fost prezente circa 20 de persoane 
de la judecătoriile mun. Chișinău și din raioanele 
Republicii Moldova (Șoldănești, Anenii Noi, Criuleni, 
Hîncești, Ialoveni, Nisporeni), Curtea de Apel 
Chișinău, Curtea de Apel Bălţi și Curtea de Apel 
Cahul. Pe lângă subiectele ce ţin de cadrul normativ 
în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, 
au fost prezentate  studii de caz relevante și au fost 
efectuate simulări în examinarea acestor cazuri, 
participanţii manifestând un interes deosebit pentru 
obţinerea de noi cunoștinţe privind proprietatea 
intelectuală și asigurarea respectării DPI. 

  În cadrul primei ediţii a Școlii de toamnă pentru 
judecători și procurori cu tematica „Drepturile 
omului, libertăţile fundamentale și internetul”, 
organizate de către INJ și Consiliul Europei, a fost 
desfășurată o sesiune specială de instruire sub 
genericul „Protecţia dreptului de autor și a mărcilor 
comerciale”, cu participarea specialiștilor AGEPI, 
dedicată protecţiei drepturilor de proprietate 
intelectuală. Programul Școlii de toamnă s-a deru-
lat în perioada 14-17 noiembrie, la Vadul lui Vodă, 
la care au participat atât experţi europeni, cât și 
formatori naţionali, care au prezentat 

Școala de toamnă pentru judecători și procurori Autumn School for Judges and Prosecutors
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legislative regulations in the field, organizing, 
at the same time, some group activities and 
case studies.

  On December 6, 2016, AGEPI, jointly with NIJ, 
organized a Workshop entitled “Theoretical and 
Practical Aspects of Settlement of Intellectual Prop-
erty Disputes”. Its work was attended by repre-
sentatives of Chisinau and territorial courts, and 
representatives of the General Prosecutor’s 
Office, Anti-Corruption Public Prosecutor’s Office, 
Public Prosecutor’s Office of ATU Gagauzia, Public 
Prosecutor’s Offices of Chisinau, Causeni, Briceni, 
Anenii Noi districts, etc. Also, at the event were 
present specialists from AGEPI and NIJ. The pur-
pose of the workshop was to increase the com-
petences of judges and prosecutors from the 
Republic of Moldova in the settlement of intel-
lectual property disputes and to make an 
exchange of best practices in this field.

During the period 11-13 May 2016, the State 
Agency on Intellectual Property organized a train-
ing and knowledge upgrading course for employ-
ees of the Consumer Protection Agency in intel-
lectual property. The course was aimed at 
developing CPA employees’ skills, as investigators 
of IP offenses, necessary for the enforcement of 
rights in intellectual property objects: trademarks, 
industrial designs, inventions, geographical indica-
tions, appellations of origin and traditional special-
ties guaranteed, plant varieties, and the protection 
of copyright and related rights. In addition to theo-
retical and practical aspects on the national and 
international normative and legislative framework 
in the field of protection of intellectual property 
objects, the students were acquainted with the 
economic aspects of intellectual property, 

reglementările legislative naţionale și 
internaţionale în domeniu, organizând, totodată, 
unele activităţi în grup și studii de caz.

  Pe 6 decembrie 2016, AGEPI, în comun cu INJ, a 
organizat un Atelier de lucru cu genericul „Aspecte 
teoretice și practice la soluţionarea litigiilor din dome-
niul proprietăţii intelectuale”. La lucrările acestuia au 
participat reprezentanţi ai judecătoriilor din 
Chișinău și din teritoriu, precum și reprezentanţi ai 
Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupţie, 
Procuraturii UTA Găgăuzia, Procuraturilor din mun. 
Chișinău, raioanele Căușeni, Briceni, Anenii Noi etc. 
De asemenea, la eveniment au fost prezenţi 
specialiști din cadrul AGEPI și INJ. Scopul atelierului 
de lucru a fost sporirea competenţelor judecătorilor 
și procurorilor din Republica Moldova în 
soluţionarea litigiilor din domeniul proprietăţii 
intelectuale și realizării unui schimb de cele mai 
bune practici în domeniul vizat. 

În perioada 11-13 mai 2016, Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a organizat un curs de instruire 
și perfecţionare a cunoștinţelor colaboratorilor Agenţiei 
pentru Protecţia Consumatorilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale. Cursul a avut drept obiectiv 
dezvoltarea abilitaţilor angajaţilor APC, în calitate de 
agenţi constatatori ai contravenţiilor în domeniul PI, 
necesare în asigurarea respectării drepturilor asupra 
obiectelor de proprietate intelectuală: mărcilor, dese-
nelor şi modelelor industriale, invenţiilor, indicaţiilor 
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tra-
diţionale garantate, soiurilor de plante, precum și 
protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe. Pe 
lângă aspectele teoretice și practice privind cadrul nor-
mativ-legislativ naţional și internaţional în domeniul 
protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală, 
cursanţii au luat cunoștinţă de aspectele economice 

Atelier de lucru pentru judecători și procurori Workshop for judges and prosecutors
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databases with IPOs and AGEPI information 
resources in the field.

During 2016, there continued the courses of Coun-
selor in IP, which in the period under review had 
three promotions, being completed by 43 persons. 
One of the said promotions was organized espe-
cially for CPA employees at the request of its admin-
istration. Among the participants in the courses 
dominated representatives of lawyer’s offices and 
employees of AGEPI.

One of the objectives of the National Intellectual 
Property Strategy until 2020, which is given special 
attention, is training and education in the field of 
intellectual property through the pregraduate, 
undergraduate and postgraduate education sys-
tem, in 2016 being enhanced the cooperation with 
the Ministry of Education of the Republic of 
Moldova.

In this context, on 27 April, Director General of AGEPI, 
Octavian Apostol, and Minister of Education, Corina 
Fusu, signed a Cooperation Agreement with the view 
of promoting the knowledge in the field of intel-
lectual property in educational institutions of the 
Republic of Moldova and sensitizing the younger 
generation to the phenomena of counterfeiting and 
piracy. With the signing of the Agreement, the parties 
have agreed on the inclusion of the course “Introduc-
tion to Intellectual Property” in the list of optional 
courses recommended by the Ministry of Education 
and conduct of a campaign on information and 
awareness of pupils in the territory. To achieve these 
goals, it was created a Joint Working Group, which 
developed the Action Plan for 2016-2017 on imple-
mentation of the Cooperation Agreement.

ale proprietăţii intelectuale, bazele de date cu OPI și 
resursele informaţionale ale AGEPI în domeniu.

Pe parcursul anului 2016, au continuat cursurile de 
Consilier în PI, care în perioada analizată au avut 
trei promoţii, fiind absolvite de către 43 de per-
soane. Una dintre promoţiile menţionate a fost 
organizată, în mod special, pentru colaboratorii 
APC la solicitarea administraţiei acesteia. Printre 
participanţii la cursuri au dominat reprezentanţi ai 
birourilor de avocaţi și angajaţi ai AGEPI.

Unul dintre obiectivele Strategiei naţionale în 
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 
2020, căruia se acordă o atenţie deosebită, este 
instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii inte-
lectuale prin intermediul sistemului de învăţământ 
preuniversitar, universitar şi postuniversitar, în 2016 
fiind consolidată colaborarea  cu Ministerul 
Educaţiei al Republicii Moldova. 

În acest context, la 27 aprilie, Directorul General al 
AGEPI, Octavian Apostol, și Ministrul Educaţiei, Corina 
Fusu, au semnat un Acord de colaborare în vederea 
promovării cunoștinţelor în domeniul proprietăţii 
intelectuale în cadrul instituţiilor de învăţământ din 
Republica Moldova şi sensibilizării tinerei generaţii 
asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei. Odată 
cu semnarea Acordului, părţile au convenit asupra 
includerii cursului „Introducere în proprietatea inte-
lectuală” în lista cursurilor opţionale recomandate 
de Ministerul Educaţiei și desfășurarea unei campanii 
de informare și sensibilizare a elevilor din teritoriu. 
Întru realizarea acestor deziderate, a fost creat un 
Grup de lucru comun, care a elaborat Planul de 
acţiuni pentru anii 2016-2017 pentru implementarea 
Acordului de colaborare.

Una dintre promoţiile anului 2016 ale cursului de Consilier în PI One of the promotions of the year 2016 of the course of Counselor in IP
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In accordance with the Action Plan signed by the 
parties on September 13, in 2016, there were real-
ized the following actions:
• It was developed and submitted for approval 

to the National Council for Curriculum the 
draft curriculum for the optional training 
course in intellectual property for pupils “Intro-
duction to Intellectual Property” (9th-12th 
grades);

• It was developed the Action Plan and the Com-
munication Plan of the campaign on raising 
awareness of the negative impact of counterfeit-
ing and piracy on economic and cultural devel-
opment of the country and human health, which 
will be conducted in 2017 and will cover lyceums 
from different regions of the country.

In the year under review as well, AGEPI experts 
delivered lectures in the training course “Protection 
of Intellectual Property: Policies, Laws and Applica-
tions”, organized by the Economic Sciences Depart-
ment of the Free International University of Mol-
dova (ULIM), for the second cycle of higher master 
education, in the period 1-11 April for groups with 
teaching in Romanian and in the period 21-27 April 
for groups with teaching in Russian.

În conformitate cu Planul de acţiuni semnat de către 
părţi la 13 septembrie, în anul 2016, au fost realizate 
următoarele acţiuni:
• a fost elaborat și promovat spre aprobare la Con-

siliul Naţional pentru Curriculum proiectul curricu-
lumului pentru cursul opţional de instruire a elevi-
lor în domeniul proprietăţii intelectuale 
„Introducere în proprietatea intelectuală” (clasele 
a X-XII-a);

• au fost elaborate Planul de acţiuni și Planul de 
comunicare ale campaniei de sensibilizare cu pri-
vire la impactul negativ al pirateriei şi contrafacerii 
asupra dezvoltării economice și culturale a ţării, 
precum şi a sănătăţii populaţiei, care se va desfășura 
în anul 2017 și va cuprinde liceele din diferite regi-
uni ale ţării. 

Și în anul de bilanţ, specialiștii AGEPI au ţinut pre-
legeri în cadrul cursului de instruire „Protecţia 
proprietăţii intelectuale: politici, legi și aplicaţii”, orga-
nizat de Facultatea Știinţe Economice a Universităţii 
Libere Internaţionale din Moldova (ULIM), pentru 
ciclul II de studii superioare de master, în perioada 
1-11 aprilie pentru grupele cu predare în limba 
română și în perioada 21-27 aprilie pentru grupele 
cu predare în limba rusă.  

Secvenţă din cadrul semnării Acordului de 
colaborare dintre AGEPI și Ministerul 
Educaţiei

Snapshot of the signing of the Cooperation 
Agreement between the AGEPI and the 
Ministry of Education
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CAPITOLUL IV
AUTOMATIZAREA PROCESELOR 
INFORMAŢIONALE ȘI TEHNOLOGICE

Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor informaţiei 
şi comunicării impune necesitatea dezvoltării și 
modernizării continue a sistemului informaţional 
al AGEPI și a serviciilor prestate, orientate către 
clienţi, pentru a îmbunătăţi calitatea acestora și 
a facilita procesul de înregistrare a OPI. Anul de 
bilanţ, în acest sens, a fost marcat de o serie de 
acţiuni, menite să optimizeze procesele și fluxul 
informaţional în cadrul Agenţiei.

4.1. Dezvoltarea și exploatarea 

reţelei informatice

În anul 2016, au fost realizate mai multe activităţi 
orientate spre utilizarea eficientă a resurselor IT, 
îmbunătăţirea și sporirea siguranţei sistemului 
informaţional: a fost implementată prima etapă 
de modernizare a centrului de date, fiind efectu-
ată extinderea și securizarea spaţiilor de stocare a 
datelor, instalarea unui sistem redundant de clima-
tizare și optimizarea sistemului de alimentare de 

CHAPTER IV
AUTOMATION OF INFORMATION 
AND TECHNOLOGICAL PROCESSES

The rapid development of information and com-
munication technologies imposes the need for con-
tinuous development and modernization of the 
information system of AGEPI and of the provided 
customer-oriented services, in order to improve 
their quality and to facilitate the IPOs registration 
process. The year under review, in this sense, was 
marked by a series of actions meant to optimize the 
processes and information flow within the Agency.

4.1. Development and Exploitation 

of Information Network 

In 2016, there were conducted several activities 
aimed at efficiently using IT resources, improving 
and increasing the information system safety: it was 
implemented the first stage of modernization of the 
data center, being carried out the expansion and 
securitization of data storage premises, the instal-
lation of a redundant air conditioning system and 
optimization of the backup power system. There 
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were also purchased computers and advanced 
peripheral equipment, and to increase the conve-
nience for use by employees of the Intranet page, 
it was amended its design, was conducted the reor-
ganization of the site, were optimized the content 
and structure of the links.

To improve the quality of services provided by 
AGEPI, it was implemented the Call Center ser-
vice with IVR (Interactive Voice Response), which 
allows of sorting the incoming calls according to 
the needs of applicants: consulting, accounting 
(billing), and claims. VoIP (Voice over IP) technol-
ogy, on the basis of which it operates, has allowed 
the  relatively simple integration of the service into 
the IT infrastructure already existing within the 
Agency. The Call Center service includes a module 
for recording the input/output calls, for realizing 
the statistics of calls and enables call forwarding, 
if necessary, and the opportunity of further expan-
sion to connect to IP telephony to all employees 
of AGEPI both at the workplaces and on mobile 
devices: tablets, laptops, and smartphones.

In 2016, the stoppirateria.md site was trans-
ferred to a faster web hosting service, thereby 
increasing the availability and functionality 
thereof.

4.2. Software Products 

During the period under review, AGEPI deve-
loped and implemented the following software 
products:
• Application for data export from database (DB) 

“National Industrial Designs” in XML format, 
according to WIPO St. 86 standard, for their 
incorporation into the Global Design Database 
(WIPO);

• Applications for generating the collection of 
inventions in XML, according to WIPO St. 36 stan-
dard, and its creation for the period 1994-2016;

• Modules monitoring the compliance with the 
procedural terms in the management programs 
“Inventions” and “Trademarks”;

• Applications for inclusion of European patent 
applications, for which validation has been 
requested, in databases “Inventions” (internal 

rezervă. Totodată, au fost achiziţionate computere 
și echipamente periferice performante, iar pentru 
a spori comoditatea utilizării de către angajaţi a 
paginii de Intranet, a fost modificat designul aces-
teia, s-a efectuat reorganizarea site-ului, au fost 
optimizate conţinutul și structura link-urilor. 

În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate de 
AGEPI, a fost implementat serviciul de Call Center 
cu IVR (Interactive Voice Response), ce permite sor-
tarea  apelurilor de intrare în funcţie de necesităţile 
solicitanţilor: consultanţă, contabilitate (facturare), 
reclamaţii. Tehnologia VoIP (Voice over IP), pe baza 
căreia acesta funcţionează, a permis integrarea relativ 
simplă a serviciului în infrastructura IT deja existentă 
în cadrul Agenţiei. Serviciul de Call Center include un 
modul de înregistrare a apelurilor de intrare/ieșire, 
de realizare a statisticii apelurilor și oferă posibili-
tatea redirecţionării apelurilor, în cazul în care este 
necesar,  dar și oportunitatea extinderii  ulterioare 
pentru conectarea la IP-telefonie a tuturor angajaţilor 
AGEPI, atât la locurile de muncă, cât și pe dispozi-
tivele mobile: tablete, laptopuri, smartphone-uri. 

În anul 2016, a fost efectuat transferul site-ului stoppi-
rateria.md pe un serviciu de găzduire web mai rapid, 
sporind, astfel, disponibilitatea și funcţionalitatea 
acestuia.

4.2. Produse informatice

În perioada de referinţă, în cadrul AGEPI au fost 
elaborate și implementate următoarele produse 
informatice: 
• Aplicaţia de export al datelor din baza de date 

(BD) „Desene şi Modele Industriale Naţionale” în 
format XML, conform normei St. 86 OMPI, pentru 
încorporarea acestora în Global Design Database 
(OMPI);

• Aplicaţiile de generare a colecţiei de invenţii 
în XML, conform normei St. 36 OMPI, şi crearea 
acesteia pentru perioada 1994-2016;       

• Modulele de monitorizare a respectării terme-
nelor de procedură în programele de gestiune 
„Invenţii” şi „Mărci”;

• Aplicaţiile de includere a cererilor de brevet 
europene, pentru care s-a solicitat validarea, 
în bazele de date „Invenţii” (internă şi publică), 
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fiind modificate programele de documentare 
corespunzătoare;  

• BD şi programul de gestiune a informaţiei 
privind şedinţele de judecată cu participarea 
reprezentanţilor AGEPI;

• Diverse aplicaţii în scopul optimizării manage-
mentului intern, printre care: testarea angaja-
ţilor; gestiunea proceselor de ordin tehnico-
logistic; documentarea problemelor apărute 
în procesul utilizării sistemului informaţional 
(„Helpdesk”) etc.

În aceeași perioadă, au fost administrate, actuali-
zate și perfecţionate bazele de date și aplicaţiile de 
gestiune a acestora. Printre acţiunile majore pot fi 
evidenţiate următoarele:
• Implementarea noii versiuni a programului de 

documentare unic DoRa, care include datele 
referitoare la mărci, indicaţii geografice, denu-
miri de origine solicitate spre protecţie/prote-
jate în Republica Moldova, atât prin procedurile 
naţionale, cât și internaţionale, inclusiv în baza 
acordurilor bilaterale;

• Optimizarea procedurilor de schimb de date 
dintre BD ale AGEPI și sistemul de depunere 
online a cererilor e-AGEPI;  

• Implementarea versiunilor noi de clasificare 
Nisa, Viena şi CIB;

• Adăugarea în bazele de date publice a deciziilor 
şi avizelor pentru mărci şi DMI;

• Implementarea versiunii noi a nomenclatorului 
de taxe;

• Îmbunătăţirea aplicaţiei „Generator de idei”;
• Migrarea BD publice „Invenţii” şi „Soi de plantă” 

pe un alt server şi pe o versiune nouă de SGBD;
• Migrarea aplicaţiilor web pe noul server public 

db.agepi.md şi altele.

Pe parcursul perioadei de referinţă, au fost perfec-
tate și expediate informaţii din: 
• BD „DMI Internaţionale”, „Mărci Internaţionale” 

și „Invenţii protejate prin brevete și brevete de 
scurtă durată”, la OMPI;

• BD „Mărci Naţionale”, la Thomson Reuters;
• BD „Invenţii protejate prin brevete și brevete 

de scurtă durată” și „Modele de utilitate”, pentru 
CD-ul regional de brevete „CISPATENT”, precum și 
pentru  BD „INPADOC” (OEB) și „EAPATIS” (OEAB).

and public), being modified the corresponding 
search programs;

• DB and information management program on 
court hearings with the participation of AGEPI 
representatives;

• Various applications for the purpose of optimiz-
ing the internal management, among which: 
testing of employees; management of technical-
logistic processes; documentation of problems 
arising from the use of information system 
(“Helpdesk”), etc.

In the same period, there were administered, 
updated and improved the databases and man-
agement applications thereof. Among the major 
actions can be highlighted the following:
• Implementation of the new version of the unique 

search program DoRa that includes data relating 
to trademarks, geographical indications, appel-
lations of origin requested for protection/pro-
tected in the Republic of Moldova, both under 
national and international procedures, including 
on the basis of bilateral agreements;

• Optimization of procedures for data exchange 
between the AGEPI DBs and the system for 
online filing of applications e-AGEPI;

• Implementation of the new Nice, Vienna and 
CIB classification versions;

• Addition in the public databases of decisions 
and notifications for trademarks and ID;

• Implementation of the new version of the clas-
sified list of fees;

• Improvement of the application “Generator of Ideas”;
• Migration of public DB “Inventions” and “Plant 

Variety” to another server and a new DBMS version;
• Migration of web applications to the new public 

server db.agepi.md and others.

During the reference period, there was improved 
and sent information from:
• DB “International ID”, “International Trademarks” 

and “Inventions Protected by Patents and Short-
Term Patents”, to WIPO;

• DB “National Trademarks”, to Thomson Reuters;
• DB “Inventions Protected by Patents and Short-

Term Patents” and “Utility Models”, for the 
regional patent CD “CISPATENT”, as well as for 
DB “INPADOC” (EPO) and “EAPATIS” (EAPO).
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Au fost încărcate periodic datele privind înregis-
trările internaţionale în BD „Mărci Internaţionale” și 
„DMI Internaţionale”, precum şi cele privind cererile 
de brevet depuse la OEB pentru care s-a solicitat 
validarea în Republica Moldova. 

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

4.3. Gestiunea electronică 

a documentelor

Noile oportunităţi oferite de tehnologiile infor-
maţionale și de comunicare (TIC) se îmbină armo-
nios cu dezideratul AGEPI de a oferi beneficiarilor 
sistemului de proprietate intelectuală servicii de 
calitate, cu economie de timp și resurse. Utilizarea 
eficientă a TIC în procedurile de depunere a cererilor 
de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, 
de examinare și de înregistrare a lor, precum și în 
gestiunea electronică a documentelor constituie 
unul din obiectivele prioritare ale Agenţiei. 

Implementarea de către AGEPI a sistemului de 
depunere online a cererilor OPI și a documentelor 
aferente a impulsionat utilizatorii să accepte și să uti-
lizeze o metodă alternativă de expediere a cererilor 
OPI, în format electronic, prin accesarea Serviciului 
Electronic (SE) e-AGEPI „Depunerea online a cere-
rilor OPI”. În acest context, în perioada de bilanţ, a 
fost asigurată funcţionarea nonstop a serviciului, a 
fost modificat și ajustat portalul web e-agepi.md, 
pentru a crește calitatea serviciilor și a îmbunătăţi 
procesul comunicativ dintre solicitanţi și AGEPI. Ca 
rezultat, pe parcursul anului 2016, au fost depuse 
online peste 1500 de cereri și cca 3000 de documente 
aferente. Portalul a fost accesat de către peste 8000 
de utilizatori.

În anul de referinţă, a continuat realizarea pro-
iectului „Digitizarea fluxului informaţional al 
AGEPI”, care reprezintă o procedură internă de 
implementare a SE e-AGEPI. Proiectul prevede 
scanarea documentelor recepţionate pe hârtie și 
salvarea lor pe un mediu de stocare sigur, rapid 
și accesibil, precum și optimizarea unor procese 
de lucru. În acest scop, au fost elaborate modu-
lele „Iniţierea Dosarului electronic și atribuirea 

There were periodically downloaded the data on 
international registrations in the DB “International 
Trademarks” and “International ID”, as well as those on 
patent applications filed with the EPO for which valida-
tion in the Republic of Moldova has been requested.

There were also updated, within the prescribed 
time limits, the data on http://www.db.agepi.md.

4.3. Management Electronic 

Documents

The new opportunities offered by information 
and communication technologies (ICT) blends 
harmoniously with the AGEPI desideratum to 
offer quality, time and resource saving services 
to beneficiaries of intellectual property system. 
The effective use of ICT in the procedures for filing 
of applications for the protection of intellectual 
property objects, for their examination and regis-
tration, as well as in the management  of electronic 
documents is one of the priorities of the Agency.

Implementation by AGEPI of the system for online 
filing of IPO applications and related documents 
has spurred users to accept and use an alternative 
method of delivering IPO applications, in elec-
tronic format, by accessing the Electronic Service 
(ES) e-AGEPI “Online Filing of IPO Applications”. In 
this context, during the period under review, it 
was provided the nonstop operation of the ser-
vice, was amended and adjusted the e-agepi.md 
web portal in order to increase service quality and 
improve the communicative process between the 
applicants and AGEPI. As a result, over 1,500 appli-
cations and about 3,000 related documents were 
filed online during 2016. The portal was accessed 
by over 8,000 users.

In the reference year, it was continued the realiza-
tion of the project “Digitization of AGEPI Information 
Flow”, which is an internal procedure for implemen-
tation of the e-AGEPI ES. The project provides for 
the scanning of documents received on paper and 
saving thereof on a secure, fast and affordable stor-
age medium, and the optimization of some work-
ing processes. With that end in view, there were 
developed the modules “Initiation of Electronic File 
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automata a numărului și datei de intrare” și 
„Scanarea și atașarea la dosarul electronic a mate-
rialelor recepţionate de la solicitanţi”. 

În contextul obiectivului AGEPI de a deveni o 
instituţie publică deschisă și cât mai transparentă, 
pe tot parcursul anului 2016, s-a asigurat amplasa-
rea şi actualizarea datelor cu caracter public refe-
ritoare la statistica OPI; statistica obiectelor drep-
tului de autor și drepturilor conexe; informaţiilor 
referitoare la evaluatorii proprietăţii intelectuale, 
mandatarii autorizaţi, serviciile prestate de AGEPI 
etc. Informaţia a fost plasată și pe portalurile guver-
namentale data.gov.md,  servicii.gov.md.

and Automatic Assignment of the Entry Number 
and Date” and “Scanning and Attachment to the 
Electronic File of Materials Received from Applicants”.

In the context of AGEPI objective of becoming a 
public open and as transparent as possible insti-
tution, throughout the year 2016, it was secured 
the location and updating of public data on IPO 
statistics; statistics of objects of copyright and 
related rights; information relating to evaluators 
of intellectual property, patent attorneys, services 
provided by AGEPI, etc. The information was also 
posted on governmental portals data.gov.md, 

servicii.gov.md.
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CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI 
MANAGEMENTUL INTERN

În anul 2016, activitatea desfășurată de colectivul 
AGEPI s-a axat, în principal, pe realizarea integrală şi 
în termenele stabilite a obiectivelor prioritare incluse 
în Programul de activitate al Agenţiei, în Planul de 
acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea 
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelec-
tuale până în anul 2020, precum și a acţiunilor refe-
ritoare la proprietatea intelectuală incluse în Planul 
Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului 
de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană 
pentru anii 2014-2016 etc. În acest scop, dar și pentru 
a asigura buna organizare a activităţilor și prioritizarea 
acestora, săptămânal s-au ţinut şedinţe operative, 
convocate de Directorul General, iar în fiecare lună, 
trimestru şi semestru, au fost prezentate rapoarte 
de activitate ale direcţiilor, secţiilor şi Comisiei de 
Contestaţii la nivel de Agenţie.

Structura organizaţională a Agenţiei este constituită 
din 6 subdiviziuni de nivelul întâi (direcţii) şi 18 sub-
diviziuni de nivelul doi (secţii), (figura 5.1.)

CHAPTER V
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND 
INTERNAL MANAGEMENT

In 2016, AGEPI staff activity was oriented towards 
the full and timely realization of the priority goals 
included in the Activity Program of the Agency, in 
the Action Plan for 2015-2017 on implementation 
of the National Intellectual Property Strategy until 
2020, and of the actions relating to intellectual 
property included in the National Action Plan 
on implementation of the Republic of Moldova 
- European Union Association Agreement for 
2014-2016, etc. With that end in view and also to 
ensure the smooth organization of activities and 
their prioritization, operational meetings were 
held weekly, convened by the Director General, 
and every month, quarter and half-year were 
presented activity reports of the departments, 
divisions and Appeals Board at Agency level. 

The organizational structure of the Agency con-
sists of 6 first-level subdivisions (departments) 
and 18 second-level subdivisions (divisions) 
(Figure 5.1.).
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Fig. 5.1. Structura organizaţională a AGEPI Fig.5.1. Organizational structure of AGEPI 
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Fig. 5.2. Structura personalului AGEPI conform funcţiilor deţinute Fig.5.2. Structure of the AGEPI staff according to held positions 

Fig. 5.3. Repartizarea personalului după vechimea în muncă în activitatea de profil Fig.5.. Distribution of the staff by the length of service in the core activity

La 1 ianuarie 2016, efectivul AGEPI constituia 178 
de angajaţi, la finele anului numărând 179 de 
persoane, ponderea cea mai mare revenind feme-
ilor cu 131 (73%) de posturi ocupate, restul – 48 
(27%) le revine bărbaţilor. În cursul perioadei de 
referinţă, au fost încadrate în muncă 14 persoane, 
13 fiind eliberate prin desfacerea contractelor 
individuale de muncă. 

Din numărul total al angajaţilor, 156 (88%) sunt 
cu studii superioare, 5 (2%) – cu studii superioare 
de scurtă durată și 18 (10%)  cu studii medii. 
Dintre angajaţii cu studii superioare, 20 (12%) de 
persoane deţin diplomă de master, iar 7 (5%) –
gradul știinţific de doctor în ştiinţe în diverse 
domenii. 

Structura personalului AGEPI conform funcţiilor 
deţinute este reprezentată în figura 5.2.

On 1 January 2016, the AGEPI staff was con-
stituted of 178 employees, at the end of the 
year counting 179 persons, the highest weight 
going to women with 131 (73%) occupied posi-
tions, the rest – 48 (27%) going to men. During 
the reference period, there were employed 14 
persons, 13 being discharged by termination 
of the individual labor contracts.

Of the total number of employees, 156 (88%) 
have higher education, 5 (2%) – short-term 
higher education and 18 (10%) – secondary 
education. Of the employees with higher edu-
cation, 20 (12%) persons hold a master’s degree 
diploma and 7 (5%) – the scientific doctor’s 
degree in various fields.

The structure of the AGEPI staff according to 
held positions is shown in Figure 5.2.
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Peste 90 la sută din numărul total de angajaţi au o 
vechime în muncă în activitatea de profil mai mare 
de 5 ani, vârsta medie a personalului fiind de 41 
de ani. În figura 5.3 este prezentată repartizarea 
angajaţilor conform vechimii în muncă în activi-
tatea de profil. 

About 90% from the total number of employees 
have a length of service in the core activity for 
more than 5 years, the average age of the staff 
being 41 years. The distribution of employees 
by the length of service in the core activity is 
presented in Figure 5.3.
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Ca şi pe tot parcursul activităţii AGEPI, o atenţie deose-
bită, în anul 2016, a fost acordată creşterii nivelului pro-
fesional al specialiştilor, perfecţionării şi reciclării cadre-
lor. În perioada de bilanţ, şi-au perfecţionat cunoştinţele 
116 angajaţi, dintre care 96 – în ţară, inclusiv în cadrul 
AGEPI, iar 20 – peste hotare. Tot în perioada respectivă, 
47 de angajaţi au absolvit diferite module ale cursu-
rilor online ale Academiei OMPI și ale OEB. Pe lângă 
cursurile interne în domeniul proprietăţii intelectuale 
şi seminarele tematice din direcţii, specialiștii AGEPI 
au urmat programe de studii, traininguri şi schimburi 
de experienţă organizate de OMPI, OEB, UPOV, OSIM, 
ORDA,  oficiile de PI din China, Franţa, Georgia, Italia ş.a. 

Totodată, pentru a spori calitatea şi eficienţa muncii 
experţilor au fost organizate cursuri de studiere şi 
perfecţionare a limbii engleze, la care au participat 
pe parcursul anului de referinţă 10 angajaţi ai AGEPI.

Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor pre-
state în favoarea solicitanţilor este o altă preocu-
pare majoră a AGEPI, care derivă și din angajamen-
tele asumate în cadrul procesului de certificare a 
Sistemului de management al calităţii, implemen-
tat în 2013, conform cerinţelor standardului ISO 
9001:2008. Astfel, în luna iulie 2016, la AGEPI a 
fost efectuat şi finalizat cu succes primul audit de  
recertificare a SMC, realizat de către Organismul 
de Certificare a Sistemelor de Management 
SRAC CERT SRL din România, membru al Reţelei 
Internaţionale de Certificare IQNet. Urmare auditu-
lui, AGEPI a obţinut recertificarea pentru Sistemul 
de Management al Calităţii conform condiţiilor din 
standardul ISO 9001:2008 pentru următorii 3 ani. 
Printre punctele forte, remarcate de către echipa 
de audit, care au contribuit la succesul procedu-
rii de recertificare, se numără: aplicarea procese-
lor necesare sistemului de management (SM) în 
întreaga organizaţie;  implicarea directă și concretă 
a funcţiilor de conducere/coordonare în procesul de 
implementare a SM; preocuparea conducerii orga-
nizaţiei de asigurarea resurselor necesare, mediul 
corespunzător, respectarea partenerilor de afaceri, 
a comunităţii şi a propriilor angajaţi; eficacitatea 
proceselor de audit intern și analiză de manage-
ment etc.

As throughout the AGEPI activity, particular attention 
was paid, in 2016, to increasing the professional level 
of specialists, improving and recycling the staff. In the 
period under review, 116 employees improved their 
skills, of which 96 – in the country, including within 
the AGEPI, and 20 – abroad. Also during that period, 
47 employees have completed various modules of 
the WIPO Academy and EPO online courses. In addi-
tion to internal courses in intellectual property and 
thematic seminars in departments, AGEPI specialists 
attended study programs, trainings and exchanges 
of experience organized by WIPO, EPO, UPOV, OSIM, 
ORDA, IP offices of China, France, Georgia, Italy, etc.

At the same time, to increase the quality and effi-
ciency of experts’ labor, study and training courses 
in English were organized, attended during the 
reference year by 10 employees of AGEPI.

The continuous improvement of the quality of 
services provided in applicants’ favor is another 
major concern of AGEPI, which derives from the 
commitments assumed under the certification of 
the Quality Management System, implemented 
in 2013, according to the requirements of the ISO 
9001:2008 standard. Thus, in July 2016, at the AGEPI 
was conducted and successfully completed the 
first QMS recertification audit conducted by the 
Management System Certification Body SRAC 
CERT SRL of Romania, member of the International 
Certification Network IQNet. Following the audit, 
AGEPI has obtained recertification for the Quality 
Management System according to the require-
ments of the ISO 9001:2008 standard for the next 
three years. Among the strong points, noted by the 
audit team, which contributed to the success of the 
recertification procedure are: application of pro-
cesses necessary for the management system (MS) 
throughout the organization; direct and concrete 
involvement of the management/coordination 
functions in the implementation of MS; concern of 
the organization’s leadership in providing the nec-
essary resources, the corresponding environment, 
the respect for business partners, community and 
own employees; the effectiveness of the internal 
audit and management analysis, etc.
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Crearea condiţiilor optime de muncă, aprecierea 
justă a activităţii angajaţilor și asigurarea echităţii 
sociale constituie o preocupare permanentă a 
conducerii AGEPI. În acest sens, pe parcursul 
perioadei de bilanţ, între Organizaţia sindicală și 
Administraţie s-a desfășurat dialogul social, care 
a avut drept rezultat noul Contract colectiv de 
muncă pentru anii 2016-2019. Acesta reglemen-
tează raporturile privind respectarea legislaţiei 
muncii în colectiv, a clauzelor contractelor indivi-
duale de muncă, asigurarea condiţiilor corespun-
zătoare de protecţie şi igienă a muncii, achitarea 
salariului în termenele stabilite, perfecţionarea 
profesională, alocarea către organizaţia sindicală 
a mijloacelor din fondul de remunerare a muncii 
în scopul organizării activităţilor social-culturale şi 
sportive, menţinerea unor relaţii de muncă bene-
fice în colectiv. 

Conform situaţiei la 1 ianuarie 2017, 96,6% din-
tre salariaţii AGEPI sunt membri ai organiza-
ţiei sindicale. Datorită eforturilor comune ale 
Administraţiei și Comitetului sindical, aceștia au 
beneficiat de accesul la sălile sportive de antre-
nament, iar echipa AGEPI a avut posibilitatea de 
a evolua în cadrul competiţiilor sportive, organi-
zate de Asociaţia Sindicală Teritorială Chişinău a 
Federaţiei SindASP. De asemenea, pe parcursul 
perioadei de referinţă, au fost organizate diverse 
activităţi culturale pentru colectivul AGEPI (de 
Ziua Internaţională a Femeii, Ziua Internaţională a 
Copilului și cu ocazia sărbătorilor de iarnă), o serie 
de acţiuni de caritate cu implicarea angajaţilor 
Agenţiei (precum colectarea de ajutoare destinate 
copiilor de la Școala auxiliară-internat nr. 5 din 

Creation of optimal working conditions, fair 
assessment of employees activity and social 
equity is an ongoing concern of the AGEPI 
leadership. In this regard, during the period 
under review, the social dialogue took place 
between the Trade Union Organization and 
the Administration, which resulted in the new 
Collective Labor Contract for 2016-2019. It regu-
lates the relations concerning the compliance 
with the collective labor legislation, the terms 
of individual labor contracts, the corresponding 
conditions of labor protection and hygiene, pay-
ment of wages in deadlines, professional upgrad-
ing, allocation to the trade union organization 
of means from the labor remuneration fund in 
order to organize the socio-cultural and sports 
activities, maintenance of collectively beneficial 
working relationships.

As of 1 January 2017, 96.6% of AGEPI employees 
are members of the trade union organization. 
Thanks to joint efforts of the Administration and 
the Trade Union Committee, they have benefited 
from access to sports training halls and AGEPI 
team was able to evolve in the sporting competi-
tions organized by the Chisinau Territorial Trade 
Union Association of the SindASP Federation. 
Also, during the reference period, there were 
organized various cultural activities for the AGEPI 
staff (International Women’s Day, International 
Children’s Day and on the occasion of winter 
holidays), a series of charitable actions with 
the involvement of Agency’s employees (such 
as collection of aids to children of the Auxiliary 
Boarding School №5 from Chisinau, donation of 

Participarea echipei AGEPI la competiţiile sportive AGEPI team evolves during the sporting competitions
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Secvenţe din cadrul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Femeii Snapshots of the celebration of International Women’s Day

Familia sinistrată din Lozova, Străşeni, ajutată de angajaţii AGEPI The fire victim family from Lozova, Straseni, aided by AGEPI employees

Chișinău, donarea unei părţi din salariu pentru aju-
torarea unei familii cu trei copii din satul Lozova, 
raionul Străşeni, a cărei locuinţă a fost distrusă 
într-un incendiu, donarea unui lot de carte Liceului 
Teoretic „Gaudeamus”, mun. Chișinău).

a part of the salary to help a family with three 
children in the village of Lozova, Straseni dis-
trict, whose dwelling was destroyed in a fire, 
donation of a lot of books to Theoretical Lyceum 
“Gaudeamus”, Chisinau). 

Secvenţă din cadrul manifestărilor dedicate 
Sărbătorilor de Iarnă

Snapshot of the manifestations dedicated 
to the Winter Holidays 

Ajutoare pentru copiii de la Școala 
auxiliară-internat nr. 5

Aids for children from the Auxiliary 
Boarding School No. 5 
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CAPITOLUL VI
BUGETUL 

Activitatea economico-financiară desfășurată de AGEPI 
este reglementată de Capitolul V al Legii nr. 114/2014 cu 
privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
şi are la bază principiile de autogestiune şi autofinanţare.

Bugetul Agenţiei este elaborat în baza obiectivelor 
stabilite în Planul anual de activitate al instituţiei şi 
ţinând cont de direcţiile prioritare de dezvoltare a 
domeniului proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova.

Veniturile bugetului AGEPI provin din încasările pentru 
serviciile cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale prestate, tarifele 
aferente acestora fiind aprobate de Guvern. Cele mai 
substanţiale sunt veniturile provenite din depunerea 
şi examinarea cererilor de înregistrare/brevetare a 
obiectelor de PI, eliberarea şi menţinerea în vigoare a 
titlurilor de protecţie, examinarea contestaţiilor, înre-
gistrarea contractelor de transmitere a drepturilor de 
PI prin procedurile de licenţiere şi cesiune, înregistrarea 
obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, 
precum şi cele ce provin din tarifele pentru furnizarea, 
la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru 
obiectele de proprietate intelectuală etc.

CHAPTER VI
BUDGET

Financial and economic activity carried out by AGEPI 
is governed by Chapter V of Law No. 114/2014 on 
State Agency on Intellectual Property and is based 
on principles of self-management and self-financing.

The Agency’s budget is developed on the basis of 
objectives set out in the Annual Activity Plan of 
the institution and taking into account the priority 
directions of development of the field of intellectual 
property in the Republic of Moldova.

AGEPI budget revenues proceed from receipts for 
provided services with legal significance in the 
field of protection of intellectual property objects, 
the tariffs related thereto being approved by the 
Government. The most substantial are revenues 
from the filing and examination of applications 
for registration/patenting of IP objects, issuance 
and maintenance in force of the protection titles, 
examination of appeals, registration of IP rights 
transfer contracts through licensing and assignment 
procedures, registration of objects of copyright and 
related rights, as well as those coming from tariffs 
for providing, upon request, analytical and synthetic 
information for intellectual property objects, etc.
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Agency’s expenses represent payments for per-
formance of duties to the state budget, social and 
medical insurance budget, other duties established 
by legislation. In addition to these payments, in 
the reporting period, there were made institution 
operation expenses (public utilities, technical ser-
vice, maintenance of building and motor transport), 
expenses intended for labor remuneration, material 
stimulation and staff training, expenses related to 
the delegation of specialists to various international 
and bilateral meetings, organization and conduct 
of technical-scientific events (symposiums, confer-
ences, seminars, exhibitions, etc.) to promote the 
field of intellectual property and extend the scope 
of protection thereof.

Expenses for capital investments, in 2016, amounted 
to 544,010 lei, registering a fall of 343,500 thousand 
lei over the previous year.

The weight of revenues by the fields of activity and 
of expenses by items, recorded in the year under 
review, is reflected in Figures 6.1 and 6.2.

Cheltuielile Agenţiei reprezintă plăţi pentru onorarea 
obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigu-
rărilor sociale şi medicale, altor obligaţii stabilite 
de legislaţie. Pe lângă aceste plăţi, în perioada de 
raportare, au mai fost realizate cheltuieli de func-
ţionare a instituţiei (servicii comunale, deservire 
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, organizării 
şi desfăşurării manifestărilor tehnico-ştiinţifice 
(simpozioane, conferinţe, seminare, expoziţii etc.) 
în vederea promovării domeniului de proprietate 
intelectuală şi extinderii protecţiei acesteia.

Cheltuielile pentru investiţiile capitale, în anul 2016, 
au constituit 544,01 mii lei, înregistrând o scădere 
cu 343,50 mii lei faţă de anul precedent.

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.

Fig. 6.1. Ponderea veniturilor pe OPI şi alte domenii de activitate (%) Fig. 6.1. Weight of revenues by IPO and other fields of activity (%)

Fig. 6.2. Ponderea cheltuielilor pe articole (%) Fig. 6.2. Weight of expenses by items (%)

0,21,73,3

Other activities

Right transfer contracts, appeals

Industrial designs

Inventions, plants varieties

Copyright and related rights

Trademarks

Alte activităţi

Contracte de transmitere 
a drepturilor, contestaţii

Desene și modele industriale

Invenţii, soiuri de plante

Drept de autor și drepturi conexe

Mărci

50,2

38,2

6,3

2,32,4

64,216,8
Alte cheltuieli 

Uzura fondurilor fixe 
și activelor nemateriale 

Cheltuieli de organizare
a manifestărilor tehnico-știinţifice

Cheltuieli de gospodărire,
întreţinere ș.a. 

Contribuţii sociale și medicale

Retribuirea muncii 

Other expenses

Wear of fixed funds 
and intangible assets

Expenses for organization 
of technical-scientific events

Administration, 
upkeep expenses, etc. 

Social and medical taxation

Labor remuneration

8,7

5,6

CAPITOLUL VI: BUGETUL

RAPORT ANUAL 2016 www.agepi.gov.md94



CAPITOLUL VII
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi 
bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale şi 
integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual 
internaţional şi european este unul din obiectivele-
cheie ale Strategiei naţionale în domeniul proprie-
tăţii intelectuale până în anul 2020. 

Astfel, activitatea AGEPI în domeniul cooperării 
internaţionale, pe parcursul anului 2016, a fost deter-
minată de priorităţile de dezvoltare strategică a ţării, 
în special de realizarea obiectivelor și priorităţilor 
Acordului de Asociere RM-UE şi Acordului privind 
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător cu Uniunea Europeană (DCFTA) cu refe-
rire la drepturile de proprietate intelectuală și con-
formarea practicilor de protecţie a acestora cu cele 
mai bune standarde europene și internaţionale, 
precum și de obiectivul de creștere a vizibilităţii sis-
temului naţional de protecţie și asigurare a respec-
tării drepturilor de proprietate intelectuală la nivel 
internaţional. 

CHAPTER VII
INTERNATIONAL COOPERATION

Development of international, regional and bilat-
eral cooperation in the field of intellectual property 
and integration of the Republic of Moldova into 
the European and international intellectual space 
is one of the key objectives of the National Intel-
lectual Property Strategy until 2020.

Thus, AGEPI activity in the field of international 
cooperation, during 2016, was determined by the 
priorities of strategic development of the country, 
especially by the realization of the objectives and 
priorities of the RM-EU Association Agreement and 
the Agreement on the Establishment of a Deep 
and Comprehensive Free Trade Area with the Euro-
pean Union (DCFTA) with respect to intellectual 
property rights and compliance of the practices of 
their protection with the best European and inter-
national standards, and by the objective of increas-
ing the visibility of the national system of protec-
tion and enforcement of intellectual property 
rights internationally.
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 7.1. Cooperarea multilaterală

În anul 2016, AGEPI, în calitate de autoritate naţională 
ce reprezintă Republica Moldova în Organizaţia Mon-
dială a Proprietăţii Intelectuale, în alte organizaţii 
internaţionale, regionale şi interstatale pentru pro-
tecţia proprietăţii intelectuale, întreţine şi dezvoltă 
relaţii de colaborare cu acestea, precum şi cu insti-
tuţiile de profil ale altor state, a participat activ la 
diverse evenimente și iniţiative organizate în acest 
sens la nivel internaţional.

Reprezentanţii AGEPI au participat la o serie de eve-
nimente organizate de oficiile de PI din străinătate 
cu suportul OMPI, precum şi la 12 sesiuni de lucru a 
7 comitete permanente şi 4 sesiuni a 2 grupuri de 
lucru ale organizaţiei, inclusiv la runda a 56-a de 
Adunări anuale ale statelor membre ale OMPI. În 
cadrul acestei runde de adunări, delegaţia Republicii 
Moldova a participat activ la întrunirile Grupului 
Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor Baltice 
(CEBS) din care face parte, și a susţinut declaraţiile 
Grupului CEBS, menţionând, totodată, priorităţile 
ţării noastre în domeniul consolidării sistemului naţi-
onal de protecţie și asigurare a respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală. 

Unul din evenimentele majore ale anului 2016 a fost 
semnarea, la 11 aprilie, de către Directorul General 
al AGEPI, Octavian Apostol, a Actului de la Geneva 
al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile 
de origine şi indicaţiile geografice, adoptat la Geneva, 
Elveţia, în cadrul Conferinţei Diplomatice din 11-21 
mai 2015. Semnarea a avut loc la sediul OMPI, în 
prezenţa Directorului General al OMPI, Francis Gurry, 

7.1. Multilateral Cooperation

In 2016, AGEPI, as the national authority represent-
ing the Republic of Moldova in the World Intellec-
tual Property Organization, in other international, 
regional and interstate organizations for the protec-
tion of intellectual property, maintains and devel-
ops relations of cooperation with them, as well as 
with the specialized institutions of other countries, 
has actively participated in various events and ini-
tiatives organized in this regard internationally.

AGEPI representatives participated in a series of 
events organized by IP offices from abroad with the 
support of WIPO and in 12 workshops of 7 standing 
committees and 4 sessions of two working groups 
of the organization, including in the 56th series of 
Meetings of the Assemblies of the Member States 
of WIPO. In this series of meetings, the Moldovan 
delegation actively participated in meetings of the 
Regional Group of Central European and Baltic 
States (CEBS) of which part it is, and supported the 
statements of the CEBS Group, noting, at the same 
time, the priorities of our country in strengthening 
the national system of protection and enforcement 
of intellectual property rights.

One of the major events of 2016 was the signing, 
on 11 April, by the Director General of AGEPI, Octa-
vian Apostol, of the Geneva Act of the Lisbon Agree-
ment on Appellations of Origin and Geographical 
Indications, adopted in Geneva, Switzerland, at the 
Diplomatic Conference of 11-21 May 2015. The sign-
ing took place at WIPO headquarters, in the pres-
ence of Director General of WIPO, Francis Gurry, 

Semnarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de 
origine şi indicaţiile geografice

Signing of the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographi-
cal Indications
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și a Reprezentantului Permanent al Republicii Mol-
dova pe lângă Oficiul ONU, OMC şi alte organizaţii 
internaţionale cu sediul la Geneva, Ambasadorului 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova 
în Confederaţia Elveţiană cu sediul la Geneva, Tudor 
Ulianovschi. Procedura de semnare a fost urmată de 
întrevederea delegaţiei Republicii Moldova cu Direc-
torul General al OMPI, în cadrul căreia a avut loc un 
schimb constructiv de idei pe marginea evoluţiilor 
în domeniul proprietăţii intelectuale la nivel global 
și evaluarea stadiului relaţiilor bilaterale dintre ţara 
noastră şi OMPI. Republica Moldova este cel de-al 
cincisprezecelea stat care a semnat tratatul. Acesta 
va intra în vigoare după depozitarea celui de-al cin-
cilea instrument de ratificare.

Un  alt eveniment de anvergură, care a marcat peri-
oada de raportare, îl constituie Ceremonia de ani-
versare a 25 de ani de la proclamarea independenţei 
Republicii Moldova și de la aderarea la Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale, organizată la 
sediul OMPI de către AGEPI cu susţinerea 

and the Permanent Representative of the Republic 
of Moldova to the UN Office, WTO and other inter-
national organizations with their headquarters in 
Geneva, Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary of the Republic of Moldova in the Swiss 
Confederation in Geneva, Tudor Ulianovschi. The 
signing procedure was followed by the Moldovan 
delegation meeting with the Director General of 
WIPO, in which there was a constructive exchange 
of ideas on the developments in the field of intel-
lectual property globally and assessment of the 
state of bilateral relations between our country and 
WIPO. The Republic of Moldova is the fifteenth state 
to sign the treaty. It will enter into force after the 
deposit of the fifth instrument of ratification.

Another large-scale event that marked the reporting 
period is the Ceremony on the occasion of the 25th 
anniversary of the proclamation of Republic of Mol-
dova’s independence and of the accession to the 
World Intellectual Property Organization, organized 
at WIPO headquarters by AGEPI with the support of 

Secvenţe din cadrul ceremoniei de aniversare a 25 de ani de la proclamarea independenţei 
RM și de la aderarea la OMPI

Snapshots of the ceremony on the occasion of the 25th anniversary of the proclamation of 
independence of RM and of the accession to WIPO
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the Permanent Representation to the UN Office, WTO 
and other international organizations with their head-
quarters in Geneva. The goal of the event was to pro-
mote internationally the national intellectual property 
system, including the system of protection of geo-
graphical indications and appellations of origin of the 
Republic of Moldova and of local products with geo-
graphical indications and appellations of origin.

During this event the Republic of Moldova was 
represented by the Director General of AGEPI Octa-
vian Apostol, Permanent Representative of the 
Republic of Moldova to the UN Office, WTO and 
other international organizations with their head-
quarters in Geneva, Ambassador Tudor Ulianovschi 
and First Secretary of the Permanent Representa-
tion, Igor Moldovan. Over 300 guests, including 
about 100 citizens of our country, many Directors 
General of the specialized UN agencies, the leader-
ship of WIPO, WTO, Inter-Parliamentary Union and 
representatives of the diplomatic corps of the 193 
diplomatic missions accredited to the UN, of the 
Member States of WIPO had the opportunity to 
appreciate the quality of traditional products with 
geographical indication and to admire the  
national music and dances presented by our coun-
trymen on this occasion.

Another important event to promote the Republic 
of Moldova in international fora in the IP field is the 
participation of AGEPI in the work of the Interna-
tional Conference on Intellectual Property and Devel-
opment “The Role of Intellectual Property in 

National, Regional and International Development 

Reprezentanţei Permanente pe lângă Oficiul ONU, 
OMC și alte organizaţii internaţionale cu sediul la 
Geneva. Scopul evenimentului a fost promovarea 
pe plan internaţional a sistemului naţional de pro-
prietate intelectuală, inclusiv a sistemului de 
protecţie a indicaţiilor geografice și denumirilor de 
origine din Republica Moldova și a produselor autoh-
tone cu indicaţii geografice și denumiri de origine.

În cadrul acestui eveniment Republica Moldova a 
fost reprezentată de către Directorul General al 
AGEPI, Octavian Apostol, Reprezentantul Perma-
nent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU, 
OMC și alte organizaţii internaţionale cu sediul la 
Geneva, Ambasadorul Tudor Ulianovschi și secre-
tarul I al Reprezentanţei Permanente, Igor Moldo-
van. Peste 300 de invitaţi, printre care circa 100 de 
cetăţeni ai ţării noastre, numeroşi Directori Generali 
ai agenţiilor specializate ale ONU, conducerea 
OMPI, OMC, Uniunii Interparlamentare, precum şi 
reprezentanţi ai corpurilor diplomatice ale celor 
193 de misiuni diplomatice acreditate la ONU, ai 
statelor membre ale OMPI au avut posibilitatea să 
aprecieze calitatea produselor tradiţionale cu 
indicaţie geografică, precum și să admire muzica 
și dansurile naţionale prezentate de către 
conaţionalii noștri cu acest prilej. 

Un  alt eveniment important de promovare a Repu-
blicii Moldova în cadrul forurilor internaţionale din 
domeniul PI este participarea AGEPI la lucrările 
Conferinţei Internaţionale pentru Proprietate Inte-
lectuală și Dezvoltare „Rolul proprietăţii intelec-

tuale în dezvoltarea naţională, regională și 

Deschiderea Conferinţei Internaţionale pen-
tru Proprietate Intelectuală și Dezvoltare de 
către Directorul General al OMPI

Opening of the International Conference 
on Intellectual Property and Development 
by the Director General of WIPO 

Directorul General al AGEPI, Octavian Apos-
tol în cadrul Conferinţei Internaţionale pen-
tru Proprietate Intelectuală și Dezvoltare

Director General of AGEPI, Octavian Apostol 
at the International Conference on Intel-
lectual Property and Development 
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internaţională – experienţe și perspective”, orga-
nizate de către OMPI (7-8 aprilie 2016, Geneva, 
Elveţia). În cadrul Conferinţei, Directorul General al 
AGEPI a prezentat o comunicare extraordinară axată 
pe rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea eco-
nomică și socială prin prisma unui studiu de caz, și 
anume „Din Inimă - Branduri de Moldova” – un 
proiect de succes implementat în Republica Mol-
dova în scopul promovării brandurilor autohtone.

De asemenea, AGEPI a participat la iniţiativa OMPI 
în vederea cultivării respectului pentru proprietatea 
intelectuală, desfășurând în perioada 4 iulie – 
4 august 2016, Concursul pentru elevi cu tema „Turis-
mul și respectarea proprietăţii intelectuale”, iar la 
6 septembrie a premiat câștigătorii concursului, fiind 
apreciate cele mai creative și interesante lucrări. 

Pe parcursul anului 2016, au fost desfășurate mai 
multe activităţi în contextul implementării preve-
derilor Memorandumului de colaborare dintre OMPI 
și Guvernul Republicii Moldova în domeniul 
proprietăţii intelectuale, semnat la 22 noiembrie 
2012, în baza Planului de acţiuni comune AGEPI-
OMPI pentru anul 2016.

Astfel, în perioada de bilanţ, AGEPI a beneficiat de 
susţinerea OMPI în organizarea unei serii de eveni-
mente naţionale ce ţin de promovarea protecţiei și 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 
printre care urmează a fi menţionate:

• Seminarul  naţional „Rolul semnelor distinctive pentru 
dezvoltarea afacerilor”, desfășurat la 6-7 iunie 2016, 
la Chișinău, la care au participat agenţi economici, 

– Experiences and Perspectives”, organized by WIPO 
(7-8 April 2016, Geneva, Switzerland). During the 
Conference, Director General of AGEPI presented an 
extraordinary communication focused on the role 
of intellectual property in economic and social devel-
opment through the prism of a case study, namely 
“From the Heart - Brands of Moldova” – a successful 
project implemented in the Republic of Moldova to 
promote local brands.

Also, AGEPI participated at the initiative of WIPO with 
the view of cultivating the respect for intellectual 
property, conducting from 4 July to 4 August 2016 
the Contest for pupils on the theme “Tourism and 
Respect for Intellectual Property”, and on 6 Septem-
ber it awarded the winners of the contest, being 
appreciated the most creative and interesting works.

During 2016, several activities were carried out in 
the context of implementation of the provisions of 
the Memorandum of Cooperation between WIPO 
and the Government of the Republic of Moldova 
in the field of intellectual property, signed on 
22 November 2012, under the AGEPI-WIPO Joint 
Action Plan for 2016.

Thus, during the period under review, AGEPI ben-
efited from the support of WIPO in organizing a 
series of national events related to the promotion 
of protection and enforcement of intellectual pro-
perty rights, among which are to be mentioned:

• National Seminar “The Role of Distinctive Signs 
for Business Development”, held on 6-7 June 
2016, in Chisinau, attended by economic 

Standul AGEPI, la care a fost promovat proiectul „Din Inimă. Branduri de Moldova” AGEPI stand, on which was promoted the project ”From the Heart. Brands of Moldova”

CHAPTER VII: INTERNATIONAL COOPERATION

ANNUAL REPORT 2016 www.agepi.gov.md 99



reprezentanţi ai instituţiilor și autorităţilor publice 
din republică, specialiști în domeniul proprietăţii 
intelectuale, evenimentul având drept scop 
creșterea gradului de informare a companiilor din 
Republica Moldova, în special a IMM, și sporirea 
capacităţilor de utilizare a activelor de PI, cum ar fi 
mărcile comerciale, indicaţiile geografice, alte 
semne distinctive, în calitate de instrumente pentru 
dezvoltarea afacerilor și îmbunătăţirea  compe-
titivităţii, atât pe piaţa internă, cât și în ţările terţe. 
Exemple de bune practici internaţionale și euro-
pene în ceea ce privește înregistrarea și valorificarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, au fost pre-
zentate de către experţii OMPI, OSIM, AGEPI, pre-
cum și reprezentanţii mediului de afaceri din Repu-
blica Moldova.

• Seminarul  naţional de instruire pentru autorităţile de 
aplicare a legii „Respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală”, care s-a desfășurat pe data de 2 noiem-
brie și a avut drept scop sporirea competenţelor și 
cunoștinţelor specialiștilor din cadrul instituţiilor și 
autorităţilor publice responsabile de asigurarea res-
pectării drepturilor de PI, inclusiv Serviciul Vamal, 
Inspectoratul General al Poliţiei, Procuratura Gene-
rală, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, 

agents, representatives of public institutions 
and authorities of the republic, specialists in 
intellectual property, the event having for an 
object to raise the level of information of Mol-
dovan companies, especially SMEs, and to 
increase the capacities of using IP assets, such 
as trademarks, geographical indications and 
other distinctive signs as tools for business 
development and improvement of competitive-
ness, both on internal market and in third coun-
tries. Examples of international and European 
best practices regarding registration and exploi-
tation of intellectual property rights were pre-
sented by experts from WIPO, OSIM, AGEPI and 
representatives of the business environment in 
the Republic of Moldova.

• National Training Seminar for Law-Enforcement 
Authorities “Respect for Intellectual Property 
Rights”, which was held on November 2 and 
was aimed at enhancing the skills and knowl-
edge of specialists in the public institutions 
and authorities responsible for the enforce-
ment of IP rights, including the Customs Ser-
vice, General Police Inspectorate, Prosecutor 
General’s Office, Consumer Protection Agency, 

Seminarul naţional „Rolul semnelor distinctive pentru dezvoltarea afacerilor” National seminar ”The Role of Distinctive Signs in Business Development”

Secvenţe din cadrul Seminarului naţional de instruire pentru autorităţile de aplicare a legii 
„Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală”

Snapshots of the National Training Seminar for law-enforcement authorities ”Respect for 
Intellectual Property Rights”
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Institutul Naţional de Justiţie, precum și pregătirea 
formatorilor în acest domeniu. La lucrările semina-
rului au participat experţi din partea OMPI, ONU și 
INTERPOL, care au prezentat cele mai bune practici 
și instrumente utilizate pentru consolidarea 
capacităţilor instituţionale ale instituţiilor și 
autorităţilor naţionale vizate, subliniind, totodată, 
importanţa sensibilizării publicului cu privire la nece-
sitatea respectării drepturilor de PI.   

• Seminarul  regional pentru reprezentanţii sistemu-
lui judecătoresc privind dezvoltarea respectului 
pentru proprietatea intelectuală, organizat la 3-4 
noiembrie, la Chișinău de către AGEPI în coope-
rare cu INJ, OEB și OMPI, care a avut ca obiectiv 
major sporirea cunoștinţelor judecătorilor pri-
vind respectarea drepturilor de proprietate inte-
lectuală într-un context mai vast, soluţionarea 
litigiilor în domeniul PI și preluarea experienţei 
altor sisteme de drept privind examinarea litigi-
ilor complexe, în particular din cadrul statelor 
membre ale Uniunii Europene. La acest seminar 
au participat experţi de la OMPI, judecători din 
Belgia, Letonia, Franţa, România, Lituania, Polo-
nia, Germania, formatori ai INJ, judecători din 
Republica Moldova care investighează dosare 
relevante având ca obiect proprietatea intelec-
tuală, precum și alte categorii de beneficiari.  

De asemenea, cu suportul OMPI au fost organizate 
două vizite de lucru ale experţilor OMPI la Chișinău, 
și anume:

 − vizita de studiu a expertului internaţional din cadrul 
OMPI, Gift Huggins Sibanda, care a avut loc în peri-
oada 15-17 februarie 2016, pentru evaluarea sta-
diului de implementare a Strategiei naţionale în 
domeniul PI în contextul Proiectului OMPI din 

National Institute of Justice, and training train-
ers in this field. The seminar was attended by 
experts from WIPO, UNO and INTERPOL, who 
presented the best practices and tools used 
to strengthen institutional capacities of the 
national institutions and authorities con-
cerned, stressing, at the same time, the impor-
tance of informing the public about the need 
to respect the IP rights.

• Regional Seminar for Representatives of the Judi-
ciary System on Building Respect for Intellectual 
Property, organized on 3-4 November, in 
Chisinau by AGEPI in cooperation with NIJ, EPO 
and WIPO, which had as the main object to 
enhance knowledge of judges on the enforce-
ment of intellectual property rights in a 
broader context, settlement of IP-related dis-
putes and taking over the experience of other 
legal systems on the examination of complex 
disputes, particularly in the Member States of 
the European Union. This seminar was 
attended by experts from WIPO, judges from 
Belgium, Latvia, France, Romania, Lithuania, 
Poland, Germany, NIJ trainers, judges from the 
Republic of Moldova investigating relevant 
cases having IP as an object, and other catego-
ries of beneficiaries.

Also, with the support of WIPO were organized 
two working visits of WIPO experts to Chisinau, 
namely:

 − study visit of the international expert of WIPO, Gift 
Huggins Sibanda, which took place from 15 to 
17 February 2016, for assessing the state of 
implementation of the National IP Strategy in 
the context of the WIPO Development Agenda 

Secvenţe de la Seminarul regional pentru reprezentanţii sistemului judecătoresc privind 
dezvoltarea respectului pentru PI

Snapshots of the Regional Seminar for representatives of the judiciary system on building 
respect for IP
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cadrul Agendei de Dezvoltare nr. DA_10_05 privind 
îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale la nivel 
naţional, subregional și regional;

 − vizita experţilor Mihály Ficsor, evaluator extern al 
OMPI și Anita Huss, consilier, Secţia drept de autor, 
OMPI, desfășurată în perioada 7-10 iunie 2016, cu 
scopul de a evalua cadrul juridic și instituţional în 
domeniul gestiunii colective a dreptului de autor 
și de a acorda asistenţa necesară la elaborarea pro-
iectelor de modificare a cadrului normativ în 
domeniu. 

La 14 decembrie, în cadrul unui eveniment ine-
dit consacrat industriilor creative, cu genericul 
„Istorii de succes  din domeniul industriilor crea-
tive”, organizat de AGEPI, în colaborare cu 
„YOUBESC Creative Institute”, a fost prezentat 
Studiul privind impactul industriilor creative 
asupra dezvoltării economiei naţionale a Repu-
blicii Moldova, elaborat cu suportul experţilor 
OMPI în perioada 2014-2015, acesta fiind însoţit 
de modele de succes din diverse sectoare ale 
industriilor creative, evenimentul având drept 
scop promovarea importanţei acestor industrii, 

Project No. DA_10_05 on Improvement of 
National, Sub-Regional and Regional Institutional 
Capacity;

 − visit of experts Mihály Ficsor, external evaluator of 
WIPO and Anita Huss, counselor, Copyright Section, 
WIPO, held from 7 to 10 June 2016, with the pur-
pose to assess the legal and institutional frame-
work in the field of collective management of 
copyright and to provide necessary assistance 
in drafting amendments to the normative frame-
work in the field.

On 14 December, during a special event dedi-
cated to creative industries, entitled “Success 
Stories in the Field of Creative Industries”, organized 
by AGEPI, in collaboration with the “YOUBESC 
Creative Institute”, it was presented the Study on 
the Impact of Creative Industries on the Develop-
ment of the National Economy of the Republic 
of Moldova, developed with the support of WIPO 
experts in the period 2014-2015, which was 
accompanied by successful models in various 
sectors of creative industries, the event being 
aimed at promoting the importance of these 

Vizita de studiu la Chișinău a expertului internaţional din cadrul OMPI, Gift Huggins Sibanda Study visit to Chisinau of the international expert of WIPO, Gift Huggins Sibanda

Expertul Mihaly Ficsor, evaluator extern al OMPI, în vizită de lucru la AGEPI Expert Mihaly Ficsor, external evaluator of WIPO, on a working visit to AGEPI
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precum și evidenţierea soluţiilor ce ar impulsi-
ona aportul acestui domeniu în creșterea 
economică. 

În perioada de raportare, 41 de specialişti din 
cadrul AGEPI au beneficiat de programele de 
calificare profesională ale Academiei OMPI, 
urmând cursurile la distanţă, iar un specialist a 
participat la cursurile de perfecţionare organi-
zate de Academia OMPI, în colaborare cu Uni-
versitatea Internaţională de la Geneva. 

În calitate de stat membru, Republica Moldova 
a avut oportunitatea, și în anul 2016, să utilizeze 
instrumentele OMPI pentru facilitarea accesului 
persoanelor din statele în curs de dezvoltare și 
statele cu economia în tranziţie, la valorile pe 
care le oferă sistemul de PI, inclusiv Programul 
ARDI (Acces la Cercetare pentru Dezvoltare și 
Inovare) şi Programul ASPI (Acces la Informaţia 
Specializată de Brevet). 

La fel ca în anii precedenţi, specialiști ai AGEPI şi ai 
Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante 
au asigurat reprezentarea intereselor Republicii Mol-
dova la sesiunile Consiliului şi ale Comitetelor tehnic, 
administrativ, juridic şi consultativ ale Uniunii Inter-
naţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante, 
care s-au desfăşurat la Geneva, Elveţia. În cadrul aces-
tor întruniri reprezentanţii statelor membre ale UPOV 
au examinat o serie de subiecte majore pentru sis-
temul sui generis de protecţie a soiurilor noi de 
plante, ce ţin de noi tehnici utilizate în examinarea 
distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii (DUS), meto-
dele de cooperare cu amelioratorii în examinarea 
soiurilor la DUS, evoluţiile în dezvoltarea bazelor de 
date ale UPOV, în special „GENIE” și „PLUTO”, 

industries, as well as highlighting the solutions 
that would boost the contribution of this field to 
the economic growth.

During the reporting period, 41 specialists of AGEPI 
benefited from the professional development pro-
grams of the WIPO Academy, completing the dis-
tance learning courses, and a specialist participated 
in the advanced training courses organized by the 
WIPO Academy, in collaboration with the Interna-
tional University in Geneva.

As a Member State, the Republic of Moldova 
had the opportunity, in 2016 as well, to use the 
WIPO tools to facilitate access of persons from 
developing countries and countries with econo-
mies in transition, to the values offered by the 
IP system, including the ARDI Program (Access 
to Research for Development and Innovation) 
and ASPI Program (Access to Specialized Patent 
Information).

As in previous years, specialists of AGEPI and of the 
State Commission for Variety Testing have represented 
the interests of the Republic of Moldova in the ses-
sions of the Council and of the Technical, Administra-
tive, Legal and Advisory Committees of the Interna-
tional Union for the Protection of New Varieties of 
Plants, which were held in Geneva, Switzerland. Dur-
ing these meetings representatives of the Member 
States of UPOV examined a number of major subjects 
for the sui generis protection system for new plant 
varieties, relating to new techniques used in the 
examination of distinctness, uniformity and stability 
(DUS), methods of cooperation with breeders in the 
examination of varieties for DUS, evolutions in the 
development of UPOV databases, especially “GENIE” 

Secvenţe din cadrul evenimentului „Istorii de succes din domeniul industriilor creative” Snapshots of the event ”Success Stories in the Field of Creative Industries”
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propunerile referitoare la eficientizarea transmiterii 
datelor statistice de către membrii UPOV pentru 
completarea bazei de date „PLUTO” etc.

În anul 2016, AGEPI a asigurat în continuare partici-
parea Republicii Moldova la cele mai importante 
evenimente din domeniul proprietăţii intelectuale, 
organizate de către alte structuri guvernamentale şi 
nonguvernamentale internaţionale şi regionale.

Dintre forurile internaţionale ale anului de 
bilanţ, la care au fost prezenţi experţii AGEPI, cu 
suportul OMPI, vom menţiona:

• Atelierul de lucru și Conferinţa Internaţională cu gene-
ricul „Licenţierea colectivă extinsă”, organizate de 
către OMPI în cooperare cu Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Naţional al Poloniei (15-17 martie, 
Varșovia, Polonia);

• Conferinţa Regională privind proprietatea intelectu-
ală în economia digitală pentru IMM, organizată de 
către OMPI în cooperare cu Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor, Oficiul de Stat pentru Invenţii 
și Mărci (România) și Universitatea Româno-Ame-
ricană (18-19 aprilie, București, România);

• Conferinţa Subregională privind strategiile în dome-
niul PI, organizată de către OMPI (15-16 septembrie, 
Kvareli, Georgia);

• Conferinţa Regională „Branding Strategies”, orga-
nizată de către Centrul Naţional de Proprietate 
Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI) în coope-
rare cu OMPI (27-28 octombrie 2016, Tbilisi, 
Georgia);

• Conferinţa Regională axată pe indicaţiile geo-
grafice, organizată de către OMPI în cooperare 
cu Oficiul de Brevete din Republica Bulgaria 
(24-25 noiembrie, Sofia, Bulgaria);

• Seminarul Subregional privind indicaţiile geogra-
fice şi Seminarul Subregional privind sistemul de la 
Haga pentru înregistrarea internaţională a dese-
nelor industriale, evenimente organizate de către 
OMPI în cooperare cu Ministerul Justiţiei al 
Republicii Kazahstan (8 decembrie, Astana, 
Kazahstan). 

De asemenea, în anul de referinţă, la invitaţia 
Asociaţiei Internaţionale a Mărcilor (INTA), o 
delegaţie a  AGEPI a participat, în premieră, la 
lucrările celei de-a 138-a Ședinţe Anuale a 

and “PLUTO”, proposals to streamline the transmission 
of statistical data by UPOV members for completing 
the database “PLUTO”, etc.

In 2016, AGEPI provided further Republic of Mol-
dova’s participation in the most important events 
in the field of intellectual property, organized by 
other international and regional governmental and 
nongovernmental structures.

From among the international fora of the year under 
review, which were attended by AGEPI experts, with 
the support of WIPO, we should mention:

• Workshop and International Conference entitled 
“Extended Collective Licensing”, organized by 
WIPO in cooperation with the Ministry of Culture 
and National Heritage of Poland (15-17March, 
Warsaw, Poland);

• Regional Conference on Intellectual Property in the 
Digital Economy for SMEs, organized by WIPO in 
cooperation with the Romanian Copyright Office, 
State Office for Inventions and Trademarks 
(Romania) and Romanian-American University 
(18-19 April, Bucharest, Romania);

• Sub-Regional Conference on IP Strategies, orga-
nized by WIPO (15-16 September, Kvareli, 
Georgia);

• Regional Conference on “Branding Strategies”, 
organized by the National Intellectual Property 
Centre of Georgia (SAKPATENTI) in cooperation 
with WIPO (27-28 October 2016, Tbilisi, 
Georgia);

• Regional Conference on Geographical Indications, 
organized by WIPO in cooperation with the Pa-
tent Office of the Republic of Bulgaria (November 
24-25, Sofia, Bulgaria);

• Sub-Regional Seminar on Geographical Indications 
and Sub-Regional Seminar on the Hague System 
for the International Registration of Industrial 
Designs, events organized by WIPO in coopera-
tion with the Ministry of Justice of the Republic 
of Kazakhstan (December 8, Astana, 
Kazakhstan).

Also, in the reference year, at the invitation of 
the International Trademark Association (INTA), 
a delegation of AGEPI participated, for the first 
time, in the work of the 138th Annual Meeting 
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Asociaţiei, care a avut loc în perioada 21-25 mai, 
în orașul Orlando, statul Florida (SUA). Pe par-
cursul vizitei, Directorul General adjunct al 
AGEPI, Andrei Popa, a avut mai multe întrevederi 
de lucru cu titularii de drepturi și reprezentanţii 
acestora, precum și o întâlnire bilaterală cu 
reprezentanţii INTA, în cadrul căreia au fost puse 
în discuţie aspecte privind colaborarea de per-
spectivă dintre AGEPI și INTA.

7.2. Cooperarea regională

În perioada de raportare, AGEPI şi-a continuat 
activitatea asupra procesului de armonizare a 
sistemului naţional de PI cu valorile şi standar-
dele europene. În acest context, au fost organi-
zate mai multe acţiuni care au contribuit la 
consolidarea relaţiilor în domeniu, atât cu insti-
tuţiile Uniunii Europene, cât şi cu oficiile naţio-
nale din statele membre ale acesteia.

AGEPI, în cooperare cu alte instituţii cu respon-
sabilităţi în domeniul proprietăţii intelectuale, 
a acordat o atenţie sporită realizării prevederilor 
Planului naţional de acţiuni pentru implemen-
tarea Acordului de Asociere Republica Moldova-
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 
07.10.2014. În anul de referinţă, AGEPI a elaborat 
și a prezentat trimestrial la adresa Ministerului 
Economiei informaţii privind stadiul de realizare 
a Planului de acţiuni menţionat, asigurând, tot-
odată, completarea online a Platformei PRO de 
raportare lunară la acest subiect, gestionate de 
către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene.

În anul 2016, reprezentantul AGEPI, în componenţa 
delegaţiei Republicii Moldova, a participat la reu-
niunea Comitetului de Asociere în Configuraţia 
Comerţ, care a avut loc în perioada 18-19 octom-
brie, la Bruxelles, Belgia. Delegaţia condusă de Vice-
prim-ministrul, Ministrul Economiei, Octavian Cal-
mîc, a prezentat raportul privind progresul 
înregistrat de către Republica Moldova în imple-
mentarea capitolului 9 referitor la drepturile de PI 
din Acordul de Asociere. De asemenea, delegaţia 
ţării noastre a participat la lucrările Subcomitetului 

of the Association, held from 21 to 25 May, in 
the city of Orlando, Florida (USA). During the 
visit, Deputy Director General of AGEPI, Andrei 
Popa, had several working meetings with right 
holders and their representatives, and a bilat-
eral meeting with representatives of INTA, in 
which were brought up for discussion aspects 
of long-term cooperation between the AGEPI 
and INTA.

7.2. Regional Cooperation

In the reporting period, AGEPI continued its 
activity on the harmonization of the national IP 
system with European values and standards. In 
this context, several actions were organized that 
contributed to the strengthening of relations in 
the field both with the European Union institu-
tions and national offices in the Member States 
thereof.

AGEPI, in cooperation with other institutions with 
responsibilities in the field of intellectual property, 
paid increased attention to implementing the provi-
sions of the National Action Plan on the implemen-
tation of the Republic of Moldova - European Union 
Association Agreement for the period 2014-2016, 
approved by Government Decision No. 808 of 
07.10.2014. In the reference year, AGEPI quarterly 
developed and presented to the address of the 
Ministry of Economy information on the stage of 
implementation of the said Action Plan, whilst 
ensuring online completion of the PRO Platform 
for monthly reporting on this topic, managed by 
the Ministry of Foreign Affairs and European 
integration.

In 2016, AGEPI representative, in the composition 
of the Republic of Moldova’s delegation, participated 
in the meeting of the Association Committee in the 
Trade Configuration, which took place in the period 
18-19 October, in Brussels, Belgium. The delegation 
headed by Deputy Prime Minister and Minister of 
Economy, Octavian Calmac, presented the report on 
the progress made by the Republic of Moldova in 
implementing Chapter 9 on IP rights of the Association 
Agreement. Also, the delegation of our country par-
ticipated in the work of the RM-EU Geographical 
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RM-UE pentru indicaţii geografice. Concluzii-
le reuniunii au fost trasate în Decizia nr. 1/2016 a 
Subcomitetului pentru indicaţii geografice din 18 
octombrie 2016 de modificare a anexelor XXX-C şi 
XXX-D la Acordul de Asociere RM-UE. 

În perioada 14-16 martie, la Chișinău, a avut loc o 
misiune de lucru în domeniul protecţiei și promovării 
indicaţiilor geografice a reprezentanţilor din cadrul  
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei și Pădurilor, 
Institutului Naţional al Originii și Calităţii (INAO) din 
Franţa și Ambasadei Franţei în Republica Moldova. 
Scopul misiunii a fost familiarizarea experţilor 
naţionali cu cele mai bune practici europene în 
domeniul protecţiei și promovării IG, precum și acor-
darea asistenţei în sporirea capacităţilor instituţionale 
ale autorităţilor publice din Republica Moldova în 
vederea dezvoltării sistemului IG. În cadrul acestei 
misiuni au fost organizate mai multe acţiuni desti-
nate autorităţilor competente responsabile de omo-
logarea caietelor de sarcini, organelor de control,  
cât și producătorilor interesaţi de valorificarea siste-
mului IG: seminarul naţional „Protecţia indicaţiilor 
geografice”, vizite de documentare în teritoriu, pre-
cum și întrevederi cu producătorii autohtoni care au 
avut posibilitatea să-și prezinte experienţa și să pună 
în discuţie problemele cu care se confruntă. 

Cu  suportul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei 
și Pădurilor din Franţa și al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Agricultură și Alimente (FAO), un spe-
cialist din cadrul AGEPI a participat, în perioada 
17-28 octombrie 2016, la trainingul internaţional 
„InterGI 2016”, ediţia a XIII-a, organizat în comun de 
către Organizaţia franceză pentru cercetare agricolă 

Indications Sub-Committee. The conclusions of the 
meeting were outlined in Decision No. 1/2016 of the 
Geographical Indications Sub-Committee of 18 Octo-
ber 2016 amending Annexes XXX-C and XXX-D to the 
RM-EU Association Agreement.

During the period 14-16 March, in Chisinau, took 
place a working mission in the field of protection 
and promotion of geographical indications of the 
representatives of the Ministry of Agriculture, Agri-
foods and Forestry, the National Institute for Origin 
and Quality (INAO) in France and the French 
Embassy in the Republic of Moldova. The purpose 
of the mission was to familiarize national experts 
with the best European practices in the field of 
protection and promotion of GI and to grant assis-
tance in enhancing the institutional capacities of 
the Moldovan public authorities to develop the 
GI system. Within this mission were organized 
several actions for competent authorities respon-
sible for the approval of specifications, control 
bodies and producers interested in using the GI 
system: national seminar “Protection of Geographi-
cal Indications”, documentation visits to the terri-
tory, and meetings with local producers who had 
the opportunity to present their experience and 
to bring up for discussion the problems faced.

With the support of the Ministry of Agriculture 
Agrofoods and Forestry in France and the United 
Nations Food and Agriculture Organization (FAO), 
a specialist of the AGEPI participated, from 17 to 28 
October 2016, in the international training ”InterGI 
2016”, thirteenth edition, organized jointly by the 
French Agricultural Research and International 

Secvenţă din cadrul reuniunii Comitetului de Asociere în Configuraţia Comerţ,  la care a 
participat și reprezentatul AGEPI

Snapshot of the meeting of the Association Committee in Trade Configuration, also attended 
by AGEPI representative 
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şi cooperare internaţională pentru dezvoltare dura-
bilă în regiunile tropicale şi regiunile din Marea 
Mediterană (CIRAD) și Organizaţia elveţiană pentru 
schimbul de cunoştinţe pentru alimente etice şi 
gustoase (REDD), în orașul Sete, Franţa.

Experienţa Republicii Moldova în implementarea 
acordurilor bilaterale cu UE privind protecţia 
indicaţiilor geografice, a fost prezentată în cadrul 
ediţiei a IV-a a Seminarului Internaţional cu gene-
ricul „Indicaţiile geografice în Turcia și alte state 
mediteraneene: tendinţe, provocări și perspective”, 
organizat de către Reţeaua de Cercetări ale pro-
duselor locale și indicaţiilor geografice din Turcia 
(YUciTA), în cooperare cu Organizaţia pentru o 
Reţea Internaţională a Indicaţiilor Geografice din 
Franţa (ORIGIN), Institutul Agronomic Meditera-
nean din Montpellier, Franţa (CIHEAM-IAMM) și 
Uniunea Camerelor şi Burselor de Mărfuri din Tur-
cia (TOBB), care a avut loc pe 27-28 octombrie în 
orașul Antalya, Turcia. 

Pe 14 mai, AGEPI a participat, alături de alte 
autorităţi publice din ţară, la celebrarea Zilei Euro-
pei 2016 , eveniment organizat de către Delegaţia 

Cooperation Organization Working for the
Sustainable Development of Tropical and Mediter-
ranean regions (CIRAD) and the Swiss Organization 
for Exchange of Knowledge for Ethic and Tasty Food 
(REDD), in the city of Sete, France.

Moldova’s experience in the implementation of 
bilateral agreements with the EU on the protection 
of geographical indications, was presented in the 
fourth edition of the International Seminar entitled 
“Geographical Indications in Turkey and other Medi-
terranean States: Trends, Challenges and Prospects”, 
organized by the Local Products and Geographical 
Indications Research Network in Turkey (YUciTA), 
in cooperation with the Organization for an Inter-
national Geographical Indications Network in 
France (ORIGIN), the Mediterranean Agronomic 
Institute of Montpellier, France (CIHEAM-IAMM) and 
the Union of Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey (TOBB), held on 27-28 October in the city 
of Antalya, Turkey.

On May 14, AGEPI participated, alongside of public 
authorities of the country, in the celebration of 
Europe Day 2016, an event organized by 

Misiunea de lucru în domeniul protecţiei IG a reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei și Pădurilor, INAO din Franţa și Ambasadei Franţei la Chișinău

Working mission in the GI protection field of the representatives of the Ministry of Agriculture, 
Agrifoods and Forestry, INAO in France and the French Embassy in Chisinau 
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Uniunii Europene în Republica Moldova. În cadrul 
Orășelului European, AGEPI a prezentat un stand 
cu produse autohtone cu indicaţii geografice și 
denumiri de origine: Brînza de Popeasca, Dulceaţa 
din petale de trandafir Călărași, Ceaiurile din plante 
de Zăbriceni, Rachiul de caise de Nimoreni și 
Agrișul de Mărinici. Astfel, zeci de vizitatori ai 
Orășelului European au avut prilejul să deguste și 
să procure aceste produse. Standul AGEPI a fost 
vizitat de Președintele Republicii Moldova, Nicolae 
Timofti, şeful Delegaţiei UE în Moldova, Pirkka 
Tapiola, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel 
Filip și Președintele Parlamentului Republicii Mol-
dova, Andrian Candu. Oficialii au apreciat eforturile 
depuse de AGEPI în promovarea produselor fabri-
cate în Republica Moldova. 

Pe întreaga durată a anului 2016, AGEPI a continuat 
să-și consolideze demersurile orientate spre reali-
zarea activităţilor de cooperare cu Oficiul European 
de Brevete. În acest context, cu asistenţa și 
susţinerea acestuia, Directorul General al AGEPI a 
participat la Reuniunea anuală „Săptămâna 
proprietăţii intelectuale pentru managerii Oficiilor 
de Proprietate Intelectuală”, organizată de către OEB 
în cooperare cu Oficiul Uniunii Europene de 

the European Union Delegation to the Republic of 
Moldova. Within the European Village, AGEPI has 
presented a booth with local products with geo-
graphical indications and appellations of origin: 
Popeasca cheese, Calarasi rose petals jam, Zabriceni 
herbal teas, Nimoreni apricot brandy and Marinici 
gooseberry. Thus, dozens of visitors of the European 
Village had the opportunity to taste and buy these 
products. AGEPI booth was visited by the President 
of the Republic of Moldovan, Nicolae Timofti, Head 
of EU Delegation to Moldova, Pirkka Tapiola, Prime 
Minister of the Republic of Moldova, Pavel Filip and 
Chairman of the Parliament of the Republic of Mol-
dova, Andrian Candu. The officials appreciated the 
efforts of AGEPI in promoting products made in the 
Republic of Moldova.

Throughout the year 2016, AGEPI has continued to 
strengthen its approaches aimed at achieving the 
cooperation activities with the European Patent 
Office. In this context, with the assistance and sup-
port thereof, Director General of AGEPI participated 
in the Annual Meeting “Intellectual Property Week for 
Managers of Intellectual Property Offices”, organized 
by the EPO in cooperation with the European Union 
Intellectual Property Office in Munich, Germany, 

Secvenţe din cadrul celebrării Zilei Europei 2016 Snapshots of the celebration of Europe Day 2016 
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Proprietate Intelectuală, la Munchen, Germania, în 
perioada 10-16 iulie. Evenimentul a convocat res-
ponsabili de rang înalt din cadrul a 38 de oficii de 
proprietate intelectuală din statele membre ale 
OEB și statele partenere. Totodată, delegaţia AGEPI 
a avut o serie de întrevederi bilaterale cu 
reprezentanţi ai OEB, EUIPO și ai altor instituţii, 
printre care menţionăm întâlnirea din 12 iulie 2016, 
a Directorului General al AGEPI, Octavian Apostol 
și a Vicepreședintelui OEB, Raimund Lutz. În cadrul 
discuţiilor a fost abordat stadiul actual de colabo-
rare dintre cele două oficii și a fost semnat Progra-
mul comun de acţiuni AGEPI-OEB pentru anii 2016-
2017. Documentul vine să completeze și să 
contribuie la implementarea prevederilor Acordului 
dintre Guvernul Republicii Moldova și OEB privind 
validarea brevetelor europene, care a intrat în 
vigoare la 1 noiembrie 2015.

Pe 23 septembrie, AGEPI a participat cu un stand 
informaţional și consultanţă de specialitate, la 
Noaptea Cercetătorilor Europeni, eveniment 

from 10 to 16 July. The event convened senior 
responsible persons from 38 intellectual property 
offices of EPO Member States and partner countries. 
At the same time, AGEPI delegation had a series of 
bilateral meetings with representatives of EPO, 
EUIPO and other institutions, among which should 
be mentioned the meeting of 12 July 2016, of the 
Director General of AGEPI, Octavian Apostol and of 
the Vice-President of the EPO, Raimund Lutz. During 
the meeting was discussed the current stage of 
cooperation between the two offices and signed 
the AGEPI-EPO Joint Action Program for the years 
2016-2017. The document comes to complete and 
contribute to the implementation of the provisions 
of the Agreement between the Government of the 
Republic of Moldova and the EPO on Validation of 
European Patents, which entered into force on 1 
November 2015.

On September 23, AGEPI participated with an infor-
mation booth and specialized consultancy in the 
European Researchers’ Night, an event organized 

Secvenţă din cadrul întrevederii bilate-
rale la nivel înalt dintre AGEPI și OEB

Snapshot of the high-level bilateral meeting 
between the AGEPI and the EPO 

Întâlnirea delegaţiei AGEPI cu reprezen-
tanţii EUIPO și OEB

Meeting of the AGEPI delegation with the 
representatives of EUIPO and EPO 

Standul AGEPI la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni AGEPI stand in the event of European Researchers’ Night 
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organizat la Chișinău, în scuarul Academiei de 
Știinţe a Moldovei, simultan cu circa 300 de orașe 
din Uniunea Europeană. Vizitatorii au avut ocazia 
să participe la experimente interactive și distractive, 
să viziteze laboratoare special amenajate, să parti-
cipe la concursuri, să comunice cu oameni de știinţă 
și chiar să simuleze un proces de cercetare. La inau-
gurarea orășelului academic, alături de președintele 
AȘM, acad. Gheorghe Duca, a participat șeful 
Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, 
Pirkka Tapiola, oficiali, reprezentanţi ai corpului 
diplomatic, ai mediului de afaceri, precum și Direc-
torul General al AGEPI, Octavian Apostol. 

În perioada de raportare, 15 experţi ai AGEPI au 
beneficiat de programe de instruire profesională 
în domeniul invenţiilor și au participat la diverse 
evenimente, organizate de către OEB, Academia 
OEB, în cooperare cu oficiile naţionale de PI din 
Finlanda, Austria, Maroc, Spania, iar alţi 3 experţi 
au susţinut cu succes cursurile la distanţă orga-
nizate de Academia OEB. 

În intervalul 13-18 mai, cu suportul OEB, un repre-
zentant al AGEPI  a participat la prima ediţie a 
Săptămânii de PI din Casablanca, eveniment orga-
nizat de către Oficiul de Proprietate Industrială și 
Comercială din Maroc cu ocazia aniversării a 100 
de ani de la adoptarea primei legi în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale în Maroc. 

În scopul familiarizării specialiștilor AGEPI cu plat-
forma OEB de comunicare și schimb de experienţă 
în materie de brevete, Oficiul European de Brevete 
a susţinut participarea specialiștilor AGEPI și la 
lucrările Conferinţei în domeniul informaţiei de 

in Chisinau, in the square of the Academy of Sci-
ences, simultaneously with about 300 European 
Union cities. Visitors had the opportunity to par-
ticipate in interactive and entertaining experiments, 
visit specially equipped laboratories, participate in 
contests, communicate with scientists and even 
simulate a process of research. In the inauguration 
of the academic town, along with the ASM Presi-
dent, acad. Gheorghe Duca, participated the Head 
of European Union Delegation to the Republic of 
Moldova, Pirkka Tapiola, officials, representatives 
of the diplomatic corps, business environment and 
Director General of AGEPI, Octavian Apostol.

During the reporting period, 15 experts of AGEPI 
benefited from professional training programs in 
the field of inventions and participated in various 
events, organized by the EPO, EPO Academy, in 
cooperation with national IP offices of Finland, Aus-
tria, Morocco, Spain, and three other experts have 
successfully completed the distance learning 
courses organized by the EPO Academy.

From 13 to 18 May, with the support of EPO, a rep-
resentative of AGEPI participated in the first edition 
of the IP Week in Casablanca, organized by the 
Industrial and Commercial Property Office of 
Morocco on the occasion of celebration of the 100th 
anniversary of the adoption of the first industrial 
property protection law in Morocco.

In order to familiarize AGEPI specialists with the 
EPO platform for communication and exchange of 
experience in terms of patents, the European Patent 
Office also supported the participation of AGEPI 
specialists in the work of the Patent Information 

Reprezentantul AGEPI la Săptămâna de PI 
din Casablanca

AGEPI representative at the IP Week in 
Casablanca

Reprezentanţii AGEPI la lucrările Conferinţei 
PATLIB-2016

AGEPI representatives in the work of PATLIB 
Conference-2016 
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Conference (EPOPIC), organized in the period 8-10 
November 2016, in Madrid, Spain.

During the year under review, two representa-
tives of AGEPI attended the work of the PATLIB 
Conference 2016 (PATent LIBrary), held in Hel-
sinki, Finland, in the period 3-4 May, in which 
they have familiarized themselves with new pat-
ent and non-patent literature search programs 
and tools developed by the EPO, databases in 
the field of IP, IP services provided by national 
offices, while promoting Moldova’s experience 
in public awareness of piracy and counterfeiting 
and in combating these scourges, etc.

During the reference year, AGEPI continued the fruit-
ful cooperation with the European Union Border 
Assistance Mission to Moldova and Ukraine and the 
Moldovan-Ukrainian Joint Working Group on the 
Protection of Intellectual Property Rights at the Bor-
der, established with the support of EUBAM. Thus, 
on 15 April, AGEPI representative participated in the 
meeting of the said Working Group, organized by 
the EUBAM Mission in Odessa, Ukraine.

On 27 October 2016, the Moldovan partners of the 
TEMPUS Project “Technological Transfer Network –
TecTNet”, among which: State University “Alecu 
Russo” of Balti (SUARB), State Agrarian University 
of Moldova (SAUM), State University of Moldova, 
Technical University of Moldova, Agency for Innova-
tion and Technology Transfer, State Agency on intel-
lectual Property and Technology Transfer Network 
of Moldova (TTNM) signed a Cooperation Agree-
ment to promote the TecTNet project results. The 
event was held at the premises of the joint venture 
“Topaz”, which is associated partner of the TecTNet 
TEMPUS project. The aim of the Agreement is the 
long-term cooperation in the field of innovation 
and technology transfer and the establishment of 
a legal framework for cooperation in the EU Frame-
work Programme for Research and Innovation Hori-
zon 2020 (2014-2020) and the Programme for the 
Competitiveness of Enterprises and Small and 
Medium-sized Enterprises 2014-2020 (COSME), 
especially for coordinating the information flow, 
ensuring transparency and creating synergies in 
innovation and technology transfer for the research 

brevet (EPOPIC), organizate în perioada 8-10 
noiembrie 2016, la Madrid, Spania. 

În perioada de bilanţ, doi reprezentanţi ai AGEPI au 
participat la lucrările Conferinţei PATLIB 2016  (PATent 
LIBrary –Biblioteca de Brevete de Invenţie), care a avut 
loc la Helsinki, Finlanda, în perioada 3-4 mai, în cadrul 
căreia au luat cunoștinţă de noi programe și instru-
mente de documentare în literatura de brevet și non-
brevet elaborate de OEB, bazele de date în domeniul 
PI, serviciile de PI acordate de oficiile naţionale, promo-
vând, totodată, experienţa Republicii Moldova în dome-
niul sensibilizării societăţii cu privire la piraterie și con-
trafacere și combaterii acestor flageluri etc. 

Pe parcursul anului de referinţă, AGEPI a continuat 
colaborarea fructuoasă cu Misiunea Uniunii Euro-
pene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina 
și Grupul comun de lucru moldo-ucrainean în 
domeniul protecţiei drepturilor de proprietate inte-
lectuală la frontieră, instituit cu suportul EUBAM. 
Astfel, la 15 aprilie, reprezentantul AGEPI a partici-
pat la ședinţa Grupului de lucru menţionat, orga-
nizată de către Misiune la Odessa, Ucraina. 

La 27 octombrie 2016, partenerii din Republica 
Moldova ai Proiectului TEMPUS „Reţeaua de transfer 
Tehnologic – TecTNet”, printre care: Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB), Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova (UASM), Universitatea 
de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Mol-
dovei, Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic, 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și 
Reţeaua de Transfer Tehnologic din Moldova (RTTM) 
au semnat un Acord de cooperare în vederea pro-
movării rezultatelor proiectului TecTNet. Evenimen-
tul s-a desfășurat la sediul întreprinderii mixte 
„Topaz”, care este partener asociat al proiectului 
TEMPUS TecTNet. Scopul acestui Acord este coo-
perarea pe termen lung în domeniul inovării și 
transferului tehnologic, precum și constituirea unui 
cadru legal de cooperare în Programul-cadru al UE 
pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-
2020) și Programul pentru Competitivitatea Între-
prinderilor şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2014-
2020 (COSME), în special pentru coordonarea 
fluxului de informaţii, asigurarea transparenţei și 
crearea sinergiilor în domeniul inovării 
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și transferului tehnologic pentru mediul cercetare 
– dezvoltare – inovare din Republica Moldova. La 
reuniune au participat reprezentanţii partenerilor 
de proiect din Republica Moldova, dar și din Uniu-
nea Europeană.

La 18 noiembrie, la sediul AGEPI s-a desfășurat semi-
narul de diseminare a rezultatelor Proiectului 
TEMPUS „Reţeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”, 
cu participarea reprezentanţilor partenerilor de 
proiect din România și Republica Moldova: Univer-
sitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, USM, 
UTM, UASM, USARB, AITT, AGEPI și RTTM. Proiectul 
a durat 3 ani (decembrie 2013 – decembrie 2016) 
și a fost implementat de către un consorţiu compus 
din 11 parteneri din Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană, având drept obiectiv principal edificarea 
şi dezvoltarea unui câmp inovaţional viabil în cadrul 
universităţilor autohtone, prin crearea unei reţele 
de transfer tehnologic eficace. La reuniunea din 
noiembrie au fost puse în discuţie rezultatele obţi-
nute pe perioada derulării proiectului, dar și pro-
vocările cu care s-au confruntat partenerii în legă-
tură cu derularea activităţilor de proiect. Dintre cele 
mai de succes realizări ale proiectului s-au 
menţionat:

- desfășurarea în consorţiul universităţilor partenere 
din Republica Moldova a programului de master 
„Managementul inovaţional și transferul tehnolo-
gic”, lansat la 15 septembrie 2014;
- crearea a câte o platformă informaţională în fiecare 
universitate parteneră din Republica Moldova;
- fondarea oficiilor de transfer tehnologic (OTT) în 
cadrul a 4 universităţi partenere din Republica Mol-
dova (USM, UTM, UASM și USARB).

– development – innovation environment in the 
Republic of Moldova. The meeting was attended 
by representatives of project partners from the 
Republic of Moldova and also from the European 
Union.

On 18 November, at the headquarters of AGEPI was 
held a seminar on dissemination of the results of 
the TEMPUS Project “Technological Transfer Net-
work – TecTNet”, with the participation of the rep-
resentatives of project partners from Romania and 
the Republic of Moldova: Technical University “Ghe-
orghe Asachi” of Iasi, SUM, TUM, SAUM, SUARB, AITT, 
AGEPI and TTNM. The project lasted three years 
(December 2013 – December 2016) and was imple-
mented by a consortium composed of 11 partners 
from the Republic of Moldova and the European 
Union, having as the main object to build and 
develop a viable innovation field in local universi-
ties, by creating an effective network for technologi-
cal transfer. In the November meeting were brought 
up for discussion the results obtained throughout 
the project, and also the challenges the partners 
faced in connection with the conduct of project 
activities. Among the most successful achievements 
of the project were mentioned:

- conduct in the consortium of partner universities 
from the Republic of Moldova of the master pro-
gram “Management of Innovation and Technology 
Transfer”, launched on 15 September 2014;
- creation of an information platform in each partner 
university from the Republic of Moldova;
- establishment of technology transfer offices (TTO) 
in 4 partner universities from the Republic of Mol-
dova (SUM, TUM, SAUM and SUARB).

Secvenţe de la Seminarul de diseminare a rezultatelor Proiectului TEMPUS TecTNet Snapshots of the Seminar on dissemination of the TecTNet TEMPUS Project results
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During the reporting period, in accordance with 
the provisions of the Agreement of April 12, 2012, 
between the Government of the Republic of Mol-
dova and the Eurasian Patent Organization (EAPO) 
on the Legal Protection of Inventions in the Repub-
lic of Moldova, it has been assured the exchange 
of information and mutual access to databases for 
inventions. Also, in order to strengthen the coopera-
tion relations with EAPO, in the period 25-27 July 
2016, at the AGEPI, took place the visit of the EAPO 
delegation, led by Saule Tlevlesova, President of 
the Eurasian Patent Office. In the working meeting 
it was discussed the state of cooperation between 
the AGEPI and EAPO in the context of implementa-
tion of the said Agreement after denunciation by 
the Republic of Moldova of the Eurasian Patent 
Convention. During the discussion, Director General 
of AGEPI, Octavian Apostol, said that for the Repub-
lic of Moldova is extremely important that owners 
of Eurasian patents, wishing to maintain their pat-
ents in our country, may continue to benefit from 
protection in the Republic of Moldova. The parties 
decided to intensify the bilateral cooperation in 
areas of mutual interest, by making exchanges of 
experience, participating in training and upgrading 
activities organized by the two institutions in order 
to improve the level of knowledge of examiners 
and to increase the quality of examination of appli-
cations and of grant of patents for invention.

7.3. Bilateral Cooperation

In the period under review, AGEPI continued the 
implementation of programs and bilateral coopera-
tion agreements signed with IP offices in other 
countries, particularly those in Central and Eastern 
Europe and Balkan countries.

În perioada de raportare, în conformitate cu preve-
derile Acordului din 12 aprilie 2012 între Guvernul 
Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de 
Brevete (OEAB) privind protecţia juridică a invenţi-
ilor pe teritoriul Republicii Moldova, a fost asigurat 
schimbul de informaţii şi accesul reciproc la bazele 
de date pentru invenţii. De asemenea, în scopul 
consolidării relaţiilor de colaborare cu OEAB, în 
perioada 25-27 iulie 2016, la AGEPI, a avut loc vizita 
delegaţiei OEAB, conduse de Saule Tlevlesova, 
președinte al Oficiului Eurasiatic de Brevete. În 
cadrul ședinţei de lucru a fost abordat stadiul de 
cooperare dintre AGEPI și OEAB în contextul imple-
mentării Acordului menţionat după denunţarea de 
către Republica Moldova a Convenţiei Eurasiatice 
de Brevete. Pe parcursul discuţiilor, Directorul Gene-
ral al AGEPI, Octavian Apostol, a menţionat că pen-
tru Republica Moldova este extrem de important 
ca titularii brevetelor eurasiatice, care doresc să-și 
menţină în vigoare brevetele pe teritoriul ţării noas-
tre, să beneficieze în continuare de protecţie în 
Republica Moldova. Părţile au decis să intensifice 
colaborarea bilaterală pe domeniile de interes reci-
proc, prin realizarea schimburilor de experienţă, 
participarea la activităţi de instruire și perfecţionare 
organizate de cele două instituţii în scopul ridicării 
nivelului de cunoștinţe al examinatorilor și sporirii 
calităţii procesului de examinare a cererilor și acor-
dare a brevetelor de invenţie.

7.3. Colaborarea bilaterală

În perioada de bilanţ, AGEPI a continuat implemen-
tarea programelor şi acordurilor de cooperare bila-
terală semnate cu oficiile de PI din alte state, în 
special, cu cele din Europa Centrală şi de Est şi ţările 
din Balcani. 

Vizita delegaţiei OEAB la AGEPI EAPO Delegation visit to AGEPI 
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In the context of good relations of cooperation 
between the State Agency on Intellectual Property, 
State Office for Inventions and Trademarks of Roma-
nia and Romanian Copyright Office, in the period 
26-29 January 2016, in Chisinau, it was held the 
AGEPI-OSIM-ORDA trilateral meeting, at manage-
ment level, aiming to enhance the relations of 
cooperation in the field of intellectual property. 
Thus, the delegations of the three offices exchanged 
information on recent developments in the field of 
intellectual property in the Republic of Moldova 
and Romania, reviewing the successes achieved 
and challenges faced at this stage in achieving the 
objectives set forth. At the end of the trilateral 
meeting, the parties showed openness to the con-
tinuation of the established beautiful relations of  
cooperation.

In accordance with the understandings reached, 
during the period 21-22 April 2016, ORDA experts 
have attended the work of the eighteenth edition 
of the Annual Scientific-Practical Symposium “AGEPI 
Readings”, which was held at the AGEPI.

On September 29, in Bucharest, it was held the 
bilateral meeting between the Director General of 
AGEPI, Octavian Apostol and the Director General 
of OSIM, Bucura Ionescu. During the meeting, AGEPI 
and OSIM delegations, after the traditional 
exchange of information on latest developments 
in the IP field nationally, also discussed the develop-
ments in the international and regional intellectual 
property system, agreeing to enhance cooperation 
between the AGEPI and OSIM within WIPO and EPO.

Thus, in the framework of the 56th Series of Meeting 
of the Assemblies of the Member States of WIPO from 

În contextul bunelor relaţii existente între Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Oficiul de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci din România și Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor, în perioada 
26-29 ianuarie 2016, la Chișinău, a avut loc reuniu-
nea trilaterală AGEPI-OSIM-ORDA, la nivel de con-
ducere, având drept scop consolidarea relaţiilor de 
cooperare în domeniul proprietăţii intelectuale. 
Astfel, delegaţiile celor trei oficii au făcut un schimb 
de informaţii cu privire la evoluţiile recente în 
domeniul proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova și România, trecând în revistă succesele 
obţinute, precum și provocările cu care se confruntă 
la etapa actuală în realizarea obiectivelor propuse. 
În finalul reuniunii trilaterale, părţile și-au arătat 
deschiderea pentru continuarea frumoaselor relaţii 
de colaborare stabilite. 

În conformitate cu înţelegerile convenite, în peri-
oada 21-22 aprilie 2016, experţii ORDA au participat 
la lucrările ediţiei a XVIII-a a Simpozionului 
știinţifico-practic anual „Lecturi AGEPI”, care s-a 
desfășurat la AGEPI.

Pe 29 septembrie, la București, a avut loc întâlnirea 
bilaterală între Directorul General al AGEPI, Octavian 
Apostol și Directorul General al OSIM, Bucura 
Ionescu. Pe parcursul întrevederii, delegaţiile AGEPI 
și OSIM, după tradiţionalul schimb de informaţii cu 
privire la ultimele evoluţii în domeniul PI la nivel 
naţional, au abordat şi evoluţiile sistemului inter-
naţional şi regional de proprietate intelectuală, 
convenind asupra intensificării colaborării dintre 
AGEPI şi OSIM în cadrul OMPI și OEB. 

Astfel, în cadrul celei de-a 56-a Runde de Adunări 
ale statelor membre ale OMPI din 3-11 octombrie 

Reuniunea trilaterală la nivel de conducere AGEPI-OSIM-ORDA Trilateral meeting at AGEPI-OSIM-ORDA management level 
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3 to 11 October 2016, AGEPI has supported the Roma-
nian Government initiative to host a WIPO External 
Office in Bucharest, which would help strengthen 
cooperation relations between IP offices in the region 
and would provide new opportunities for developing 
the IP system in the area of Central and Eastern Europe. 
Also, at the invitation of OSIM, AGEPI participated with 
a short presentation of the system of validation of 
European patents in the Republic of Moldova and of 
the AGEPI services, in the framework of the Sympo-
sium “Counterfeiting and Piracy in the Field of Intel-
lectual Property”, which took place in Poiana Brasov, 
from 19 to 21 October 2016.

In the year under review, it was signed the AGEPI-
OSIM Joint Action Plan for the years 2017-2018.

During 2016, AGEPI continued its efforts to ensure 
the OGC transparency in the timely collection and 
distribution of remunerations of copyright holders, 
by enhancing the relations of cooperation in the 
field of protection of copyright and related rights. 
In this context, on 14 June, in Chisinau took place 

2016, AGEPI a susţinut iniţiativa Guvernului Româ-
niei în vederea găzduirii unui Birou Extern al OMPI 
la București, care ar contribui la consolidarea 
relaţiilor de cooperare dintre oficiile de PI din regi-
une și ar oferi noi oportunităţi pentru dezvoltarea 
sistemului de PI în spaţiul Europei Centrale și de 
Est. De asemenea, la invitaţia OSIM, AGEPI a parti-
cipat cu o scurtă prezentare a sistemului de validare 
a brevetelor europene în Republica Moldova, pre-
cum și a serviciilor AGEPI, în cadrul Simpozionului 
„Contrafacerea și pirateria în domeniul proprietăţii 
intelectuale”,  care a avut loc la Poiana Brașov, în 
perioada 19-21 octombrie 2016.

În anul de bilanţ, a fost semnat Planul de acţiuni 
comune AGEPI-OSIM pentru anii 2017-2018.

Pe parcursul anului 2016, AGEPI a continuat eforturile 
în vederea asigurării din partea OGC a transparenţei 
în procesul de colectare și repartizare în termen a 
remuneraţiilor titularilor drepturilor de autor, prin 
amplificarea relaţiilor de colaborare în domeniul 
protecţiei dreptului de autor și a drepturilor conexe. 

 Întâlnirea bilaterală între Octavian Apostol și Bucura Ionescu, directori generali ai AGEPI și 
OSIM, la București

Bilateral meeting between Octavian Apostol and Bucura Ionescu, Directors General of AGEPI 
and OSIM, in Bucharest 

Participarea Directorului General al AGEPI la Simpozionul „Contrafacerea și pirateria în 
domeniul proprietăţii intelectuale”

Participation of AGEPI Director General in the Symposium ”Counterfeiting and Piracy in the Field 
of Intellectual Property” 
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the seminar entitled “Collective Management of 

Performers’ Rights in the European Union and 

the Republic of Moldova”, with the participation 
of representatives of the organizations for collec-
tive management of performers’ rights from Roma-
nia, Hungary, Slovenia and the Republic Moldova, 
of the national public authorities with responsibili-
ties in the field and of the performers. The event 
was organized by AGEPI, Romanian Center for 
Performers’ Rights Management (CREDIDAM) in 
cooperation with the Societies’ Council for the 
Collective Management of Performers’ Rights 
(SCAPR).

In recent years, the bilateral relations of cooperation 
in the field of intellectual property between the 
Republic of Moldova and the People’s Republic of 
China have strengthened considerably, AGEPI and 
the State Intellectual Property Office of the People’s 
Republic of China (SIPO) making permanent 
exchanges of information and experts. Thus, during 
the period 21-22 July 2016, the Moldovan delega-
tion, composed of the Director General of AGEPI, 
Octavian Apostol, Head of Delegation, and the Per-
manent Representative of the Republic of Moldova 
to the UN Office, WTO and other international orga-
nizations with their headquarters in Geneva, 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Republic of Moldova to the Swiss Confederation 
in Geneva, Tudor Ulianovschi, attended the High-

Level Conference on Intellectual Property for 

Countries along the Silk Belt and Road (so-called 
BRI countries). AGEPI Director General presented a 
National Report, focused on the development of 
the infrastructure and institutional capacities of the 
Republic of Moldova on ensuring an effective sys-
tem of protection of geographical indications. On 

În acest context, la 14 iunie, la Chișinău a avut loc 
seminarul cu genericul „Gestiunea colectivă a drep-

turilor artiştilor interpreţi în Uniunea Europeană 

şi Republica Moldova”, cu participarea 
reprezentanţilor organizaţiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor artiștilor interpreţi din România, Unga-
ria, Slovenia și Republica Moldova, ai autorităţilor 
publice naţionale cu responsabilităţi în domeniu şi 
ai interpreţilor. Evenimentul a fost organizat de 
AGEPI, Centrul Român pentru Administrarea Drep-
turilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) în cooperare 
cu Consiliul Societăţilor pentru Gestiunea Colectivă 
a Drepturilor Artiştilor Interpreţi (SCAPR). 

În ultimii ani s-au consolidat simţitor relaţiile bila-
terale de cooperare în domeniul proprietăţii inte-
lectuale dintre Republica Moldova şi Republica 
Populară Chineză, AGEPI şi Oficiul de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală al Republicii Populare 
Chineze (SIPO) efectuând schimburi permanente 
de informaţii şi experţi. Astfel, în perioada 21-22 
iulie 2016, delegaţia Republicii Moldova, în 
componenţa Directorului General al AGEPI, Octa-
vian Apostol, șef al delegaţiei, și Reprezentantului 
Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul 
ONU, OMC şi alte organizaţii internaţionale cu 
sediul la Geneva, Ambasadorului Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în 
Confederaţia Elveţiană cu sediul la Geneva, Tudor 
Ulianovschi, a participat la Conferinţa la nivel înalt 

privind proprietatea intelectuală a ţărilor aflate 

de-a lungul Centurii și Drumului Mătăsii (așa-
numitele state BRI). Directorul General al AGEPI a 
prezentat un Raport Naţional, axat pe dezvoltarea 
infrastructurii și capacităţilor instituţionale ale 
Republicii Moldova privind asigurarea unui sistem 
eficient de protecţie a indicaţiilor geografice. La 

Secvenţe din cadrul seminarului „Gestiunea colectivă a drepturilor artiștilor interpreţi în UE și RM” Snapshots of the seminar ”Collective Management of Performers’ Rights in the EU and RM”
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a proposal from the Chinese authorities, the par-
ticipating states unanimously adopted the Com-

mon Initiative for Strengthening Cooperation 

between BRI Countries in the Field of Intellectual 

Property, which also aims at encouraging 
exchanges of experience and good practices 
between them and stimulating joint projects and 
programs to support the sector.

In the period 14-16 December, at the invitation and 
with the support of SIPO, a delegation of AGEPI 
participated in the seminar “Intellectual Property 
Strategy and Policy”, which was held in Beijing, at 
the China Intellectual Property Training Centre 
(CIPTC). The seminar was aimed at creating a plat-
form for communication between the representa-
tives of IP Offices in Central and Eastern Europe, 
EAPO and SIPO, to share experiences, information 
and knowledge in the field of IP. The seminar was 
attended by representatives from 11 countries in 
Central and Eastern Europe, including Albania, 
Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Mol-
dova, Ukraine, etc., and EAPO representatives. On 
December 14, AGEPI delegation met with the SIPO 

propunerea autorităţilor chineze, statele partici-
pante au adoptat unanim Iniţiativa Comună pen-

tru consolidarea cooperării între statele BRI în 

domeniul proprietăţii intelectuale, care 
urmărește, de asemenea, încurajarea schimburilor 
de experienţă și bune practici dintre acestea și 
stimularea proiectelor și programelor comune de 
susţinere a sectorului. 

În perioada 14-16 decembrie, la invitaţia și cu supor-
tul SIPO, o delegaţie a AGEPI a participat la lucrările 
seminarului „Strategii și politici în domeniul 
proprietăţii intelectuale”, care s-a desfășurat la Bei-
jing, la sediul Centrului de formare în domeniul 
proprietăţii intelectuale din China (CIPTC). Semina-
rul a avut drept scop crearea unei platforme de 
comunicare între reprezentanţii Oficiilor de PI din 
Europa Centrală și de Est, OEAB și SIPO, pentru a 
împărtăși experienţă, informaţii și cunoștinţe în 
domeniul PI. La seminar au participat reprezentanţi 
din 11 ţări din Europa Centrală și de Est, printre care 
Albania, Armenia, Belarus, Bosnia și Herţegovina, 
Republica Moldova, Ucraina etc., precum și 
reprezentaţii OEAB. Pe 14 decembrie, delegaţia 

Participarea delegaţiei Republicii Moldova la Conferinţa la nivel înalt privind proprietatea intelectuală 
a statelor BRI

Participation of the Moldovan delegation in the High-Level Conference on Intellectual Property 
for BRI Countries

Delegaţia AGEPI la lucrările seminarului privind strategiile și politicile în domeniul PI din China AGEPI Delegation in the seminar on IP strategy and policy in China
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delegation led by Dr. He Zhimin, Vice-President of 
SIPO. During the meeting, it was emphasized the 
importance of strengthening Moldovan-Chinese 
bilateral cooperation relations in the field of intel-
lectual property, was discussed the experience of 
the Chinese Office in stimulating and encouraging 
the work of inventors, from AGEPI being launched 
the invitation to the International Specialized Exhi-
bition “INFOINVENT – 2017”. During the seminar, 
the AGEPI representative presented the report 
“Development of the National Intellectual Property 
System in the Republic of Moldova: Strategies and 
Policies”, which covered a retrospect to the evolu-
tion of the National IP System, the policy docu-
ments and strategies in the field of IP, the objectives 
and stages of implementation of the National IP 
Strategy until 2020, the main achievements of the 
first stage and the expectations from the next 
stages of implementation.

AGEPI experience in the field of protection and 
enforcement of intellectual property rights is of 
particular interest to other IP offices. At the same 
time, the Agency continues to strengthen its beauti-
ful cooperation relations with other offices, being 
the host of several documentation visits organized 
in Chisinau.

During the period 18-19 January, at the headquar-
ters of AGEPI, took place the working visit of the 
delegation of the Israel Patent Office (ILPO). The 
visit aimed to enhance Moldovan-Israeli coopera-
tion relations in the field of IP and to exchange 
experience regarding the administration of indus-
trial design protection system. Of the Israeli delega-
tion were part Asa Kling, Director of the Israel Patent 

AGEPI a avut o întrevedere cu delegaţia SIPO con-
dusă de Dr. He Zhimin, Vicepreședinte al SIPO. Pe 
parcursul întrevederii, a fost evidenţiată importanţa 
consolidării relaţiilor de cooperare bilaterală moldo-
chineze în domeniul proprietăţii intelectuale, a fost 
discutată experienţa Oficiului chinez în stimularea 
și încurajarea activităţii inventatorilor, din partea 
AGEPI fiind lansată invitaţia de participare la 
Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT- 
2017”. În cadrul seminarului, reprezentantul AGEPI 
a prezentat raportul „Dezvoltarea Sistemului 
Naţional de Proprietate Intelectuală în Republica 
Moldova: Strategii și Politici”, care a cuprins o retros-
pectivă a evoluţiei Sistemului Naţional de PI, docu-
mentele de politici și strategiile în domeniul PI, 
obiectivele și etapele de implementare ale Strate-
giei naţionale în domeniul PI până în anul 2020, 
principalele realizări ale primei etape, precum și 
așteptările de la următoarele etape.

Experienţa AGEPI în domeniul protecţiei și asigurării 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală 
prezintă un interes deosebit pentru alte oficii de PI. 
Totodată, Agenţia continuă să-și consolideze fru-
moasele relaţii de cooperare cu alte oficii, fiind 
gazdă a mai multor vizite de documentare organi-
zate la Chișinău. 

În perioada 18-19 ianuarie, la sediul AGEPI, a avut 
loc vizita de lucru a delegaţiei Oficiului de Brevete 
din Israel  (ILPO). Scopul vizitei a fost consolidarea 
relaţiilor de cooperare moldo-israeliene în domeniul 
PI şi realizarea unui schimb de experienţă privind 
administrarea sistemului de protecţie a designului 
industrial. Din delegaţia israeliană au făcut parte 
Asa Kling, Director al Oficiului de Brevete din Israel, 

Vizita de lucru la AGEPI a delegaţiei ILPO Working visit to AGEPI of ILPO Delegation
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Office, and Alice Mahlis Abramovich, Director of 
Industrial Designs Department, ILPO. During the 
visit, there was made an exchange of experience 
in the industrial design protection field. The Israeli 
delegation was informed of the national procedure 
for examination of ID registration applications, 
showing particular interest opposite the AGEPI 
experience in the application of the provisions of 
the Hague Agreement Concerning the International 
Registration of ID, the benefits of Moldova’s acces-
sion to this international agreement and the techni-
cal aspects related to the procedure for submission 
and examination of international applications. They 
also identified the priority directions of cooperation 
between the AGEPI and ILPO in the field of develop-
ment and strengthening of national intellectual 
property systems, under which, during 2016, was 
jointly drafted and approved the text of a Memo-
randum in the IP field which will be signed by the 
parties in 2017.

On August 1, AGEPI specialists participated in the 
videoconference organized with the representatives 
of the United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), focused on trademarks. In particular, they 
addressed aspects of the specific provisions of the 
USA legislation relating to applications for registra-
tion of trademarks through the Madrid System. They 
discussed cases relating to trademarks having the 
Republic of Moldova as country of origin and the 
USA as designated country, in which protection is 
sought. In the videoconference there were also 
discussed some aspects of how to complete the 
international application forms and the use of the 
sign in the USA. Finally, both sides have expressed 

și Alice Mahlis Abramovich, Director al Departa-
mentului Desene Industriale, ILPO. În cadrul vizitei, 
a avut loc un schimb de experienţă în domeniul 
protecţiei desenelor și modelelor industriale. 
Delegaţia din Israel a fost informată despre proce-
dura naţională de examinare a cererilor de înregis-
trare a DMI, manifestând  un interes aparte vizavi 
de experienţa AGEPI în aplicarea prevederilor Aran-
jamentului de la Haga privind înregistrarea 
internaţională a DMI, avantajele aderării Republicii 
Moldova la acest acord internaţional, precum și 
aspectele tehnice, ce ţin de procedura de depunere 
și examinare a cererilor internaţionale. De aseme-
nea, au fost identificate direcţiile prioritate ale cola-
borării dintre AGEPI și ILPO în domeniul dezvoltării 
și consolidării sistemelor naţionale de proprietate 
intelectuală, în baza cărora, pe parcursul anului 
2016, a fost elaborat și aprobat în comun textul 
unui Memorandum în domeniul PI care urmează a 
fi semnat de părţi în 2017. 

Pe 1 august, specialiștii AGEPI au participat la 
videoconferinţa organizată cu reprezentanţii Oficiului 
pentru Brevete și Mărci din Statele Unite ale Americii  
(USPTO), axată pe domeniul mărcilor. În special, au 
fost abordate aspectele legate de prevederile spe-
cifice ale legislaţiei SUA referitoare la cererile de 
înregistrare a mărcilor prin Sistemul de la Madrid. Au 
fost discutate cazurile referitoare la mărcile având 
ca ţară de origine Republica Moldova și SUA ca ţară 
desemnată, în care se solicită protecţia. În cadrul 
videoconferinţei au fost puse în discuţie și unele 
aspecte ce ţin de modul de completare a formula-
relor cererii internaţionale, precum și de utilizarea 
semnului pe teritoriul SUA. În final, ambele părţi și-au 

Secvenţe din cadrul videoconferinţei între reprezentanţii AGEPI și ai USPTO Snapshots of the videoconference between the AGEPI and USPTO representatives
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Vizita de documentare la AGEPI a 
reprezentanţilor Ambasadei SUA la 
Chișinău

Documentation visit to AGEPI of the 
representatives of U.S. Embassy in 
Chisinau

Secvenţă de la ceremonia de înmânare a 
premiului „Energy Globe Award-2016” pen-
tru Republica Moldova

Snapshot of the award ceremony ”Energy 
Globe Award-2016” for the Republic of 
Moldova

openness to intensifying the dialogue on subjects 
of common interest.

In the reference year, AGEPI has paid increased atten-
tion to expansion of cooperation relations in the field 
of IP with the diplomatic missions of other states and 
with the representations of the international orga-
nizations working in the Republic of Moldova.

Thus, on 2 February, took place the documentation 
visit of the representatives of the U.S. Embassy in 

Chisinau, Paul G. Graddon and Valentina Robertson. 
During the visit, there were reviewed the joint 
actions carried out until now in the field of enforce-
ment of intellectual property rights and established 
new priorities for the future.

In the reference year, Director General of AGEPI, 
Octavian Apostol, attended the award ceremony 
of the ”Energy Globe Award-2016” for the Republic 
of Moldova, which was presented by the Austria’s 
Ambassador to Chisinau, Gerhard Reiweger. The 
award was given to researcher Mihail Poleacov for 
achieving outstanding innovations in energy and 
environmental protection. The paper was submitted 
to the contest by the Union of Inventors and Ratio-
nalizers of the Republic of Moldova “Innovator”. The 
invention relates to an earthquake detector for the 
population developed by the Children’s Club under 
the protection of UIR “Innovator”.

”Energy Globe Award” is the most important 
international award granted for environmental 
projects presenting concrete solutions for 
energy efficiency, rational use of resources and 
renewable energies. The award is presented 

exprimat deschiderea pentru intensificarea dialogu-
lui pe subiectele de interes comun.

În anul de referinţă, AGEPI a acordat o atenţie spo-
rită extinderii relaţiilor de colaborare în domeniul 
PI cu misiunile diplomatice ale altor state şi cu 
reprezentanţele organismelor internaţionale care 
activează în Republica Moldova. 

Astfel, la 2 februarie, a avut loc vizita de documen-
tare a reprezentanţilor Ambasadei SUA la Chișinău, 
Paul G. Graddon și Valentina Robertson. În cadrul 
acestei vizite, au fost trecute în revistă acţiunile 
comune realizate până la moment în domeniul 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală 
și stabilite noi priorităţi pentru viitor. 

În anul de referinţă, Directorul General al AGEPI, 
Octavian Apostol, a participat la ceremonia de decer-
nare a premiului „Energy Globe Award-2016” pentru 
Republica Moldova, care a fost înmânat de către 
Ambasadorul Republicii Austria la Chișinău, Gerhard 
Reiweger. Distincţia a fost oferită cercetătorului 
Mihail Poleacov pentru realizarea unor inovaţii deo-
sebite în domeniul energiei și protecţiei mediului. 
Lucrarea a fost înaintată la concurs de către Uniunea 
Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Mol-
dova „Inovatorul”. Invenţia se referă la un detector 
de seisme pentru populaţie dezvoltat de către Clubul 
copiilor aflat sub protecţia UIR „Inovatorul”. 

„Energy Globe Award” este cea mai importantă dis-
tincţie internaţională care se acordă proiectelor pentru 
protecţia mediului înconjurător ce prezintă soluţii 
concrete pentru eficienţa energetică, pentru exploa-
tarea raţională a resurselor şi pentru energii 
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annually at regional, national and international 
level.

During the reporting period, AGEPI has ensured 
the coordination with the European Union De-

legation to Chisinau of the technical assistance 
project EuropeAid/137467/DH/SER/MD “Support 
to Enforcement of Intellectual Property Rights”, 
which was launched on 10 November 2016 and 
will run for 24 months. The project will be imple-
mented by the company Archidata Srl., Romania. 
The group of experts consists of experts from 
Austria, Greece and Ukraine. The project aims to 
improve the way of application of the law on 
intellectual property rights in the Republic of 
Moldova, the effective communication and coor-
dination between institutions involved in the 
implementation of regulations in the field, the 
development of an information system that will 
facilitate the rapid exchange of information. Ben-
eficiary of the project is AGEPI, having as co-
beneficiaries partners the Customs Service, 
Ministry of Internal Affairs, General Police Inspec-
torate, Prosecutor General’s Office, Consumer 
Protection Agency and other institutions with 
responsibilities for the enforcement of IP rights. 
General aspects of the project were discussed on 
December 9, 2016, during a meeting between 
the Director General of AGEPI, Octavian Apostol, 
and the Director General of the Customs Service, 
Vitalie Vrabie, which was also attended by experts 
responsible for project implementation. During 
the month of December there were also held 

regenerabile. Distincţia se acordă anual la nivel regi-
onal, naţional şi internaţional.

În perioada de raportare, AGEPI a asigurat coordo-
narea cu Delegaţia Uniunii Europene la Chișinău 
a proiectului de asistenţă tehnică EuropeAid/
137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea res-
pectării drepturilor de proprietate intelectuală”, care 
a fost lansat la 10 noiembrie 2016 și se va derula pe 
parcursul a 24 de luni. Proiectul va fi implementat 
de către compania Archidata Srl., România. Grupul 
de experţi este constituit din experţi din Austria, 
Grecia și Ucraina. Proiectul are drept scop 
îmbunătăţirea modului de aplicare a legislaţiei pri-
vind drepturile de proprietate intelectuală în Repu-
blica Moldova, eficientizarea comunicării și coor-
donării între instituţiile implicate în implementarea 
reglementărilor în domeniu, dezvoltarea unui sis-
tem informatic care va facilita schimbul rapid de 
informaţii. Beneficiar al proiectului este AGEPI, 
având drept parteneri cobeneficiari Serviciul Vamal, 
Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General 
al Poliţiei, Procuratura Generală, Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor și alte instituţii cu 
responsabilităţi în domeniul asigurării respectării 
drepturilor de PI. Aspecte generale ale proiectului 
au fost discutate pe 9 decembrie 2016, în cadrul 
unei întrevederi dintre Directorul General al AGEPI, 
Octavian Apostol, și Directorul General al Serviciului 
Vamal, Vitalie Vrabie, la care au fost prezenţi și 
experţii responsabili de implementarea proiectului. 
De asemenea, pe parcursul lunii decembrie au avut 
loc întrevederi de lucru ale experţilor din proiect 

Lansarea proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării DPI” Launch of the EU project ”Support to Enforcement of IPRs”
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working meetings of project experts with other 
public authorities with responsibilities for the 
enforcement of IP rights, to identify their needs 
for strengthening the IP system.

During 2016, AGEPI specialists have represented 
the office in the 66 events in the field of intellectual 
property, organized in various countries, including 
Austria, Azerbaijan, Croatia, Switzerland, Lithuania, 
Poland, Romania, etc.

In turn, AGEPI hosted, in the reporting year, 54 spe-
cialists from 14 partner countries, including: Aus-
tralia, Switzerland, Estonia, Russian Federation, 
France, Germany, Israel, Latvia, Lithuania, Poland, 
Romania, Slovenia, Hungary and 6 international 
organizations (EU, WIPO, EAPO, EIFL, etc.), who par-
ticipated in 16 events in the field of intellectual 
property organized in Chisinau.

cu alte autorităţi publice cu responsabilităţi în 
domeniul asigurării respectării drepturilor de PI, 
pentru identificarea necesităţilor acestora în vede-
rea consolidării sistemului de PI.

Pe parcursul anului 2016, specialiştii AGEPI au 
reprezentat oficiul în cadrul a 66 de evenimente 
în domeniul proprietăţii intelectuale, organizate 
în diverse ţări, inclusiv Austria, Azerbaidjan, Cro-
aţia, Elveţia, Lituania, Polonia, România etc. 

La rândul său, AGEPI a găzduit, în anul de raportare, 
54 de specialişti din 14 ţări partenere, inclusiv: Aus-
tralia, Elveţia, Estonia, Federaţia Rusă, Franţa, Ger-
mania, Israel, Letonia, Lituania, Polonia, România, 
Slovenia, Ungaria şi 6 organizaţii internaţionale (UE, 
OMPI, OEAB, EIFL  etc.), care au participat la 16 eve-
nimente din domeniul proprietăţii intelectuale 
organizate la Chişinău.

CAPITOLUL VII: COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
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ACŢIUNI PRIORITARE 
PENTRU ANUL 2017
Pentru anul 2017, AGEPI își propune menţinerea 
ritmului înalt de dezvoltare și creștere a 
performanţelor în toate domeniile de competenţă, 
asigurând astfel realizarea cu succes a sarcinilor 
incluse în Programul său de activitate și în documen-
tele de politici ce implică domeniul proprietăţii inte-
lectuale. Din complexitatea acţiunilor preconizate 
pentru acest an, menite să asigure continuitatea 
procesului de implementare a Strategiei naţionale 
în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 
2020, remarcăm următoarele direcţii prioritare:

  Schimbarea culturii în domeniul PI: 
 − desfășurarea campaniei naţionale „Stop pirateria 

și contrafacerea” în licee;
 − perfecţionarea programelor de instruire și pre-

gătire a cadrelor în domeniul PI; 
 − școlarizarea bibliotecarilor în vederea creării şi 

dezvoltării unor centre info-documentare în 
domeniul PI în cadrul bibliotecilor publice, mem-
bre ale reţelei Novateca; 

 − promovarea PI în  rândul IMM;
 − elaborarea platformei „Piaţa obiectelor de pro-

prietate intelectuală” pe pagina web a AGEPI.
  Dezvoltarea și promovarea sistemului de indicaţii 
geografice și avantajelor acestuia. 

PRIORITY ACTIONS 
FOR 2017
For the year 2017, AGEPI aims at maintaining the 
high pace of development and growth of perfor-
mances in all areas of competence, thus ensuring 
the successful fulfillment of the tasks included 
in its Activity Program and policy documents that 
involve the field of intellectual property. From 
the complexity of actions planned for this year, 
meant to ensure continuity of the implementa-
tion process of the National Intellectual Property 
Strategy until 2020, we should note the following 
priority directions:

  Changing the culture in the field of IP:
 − conducting the national campaign “Stop 

Piracy and Counterfeiting” in lyceums;
 − improving staff education and training pro-

grams in the IP field;
 − schooling of librarians with a view to creating 

and developing information-documentation 
centers in the field of IP within the public librar-
ies, members of the Novateca network;

 − promoting IP among SMEs;
 − developing the platform “Market of Intellectual 

Property Objects” on the AGEPI website.
  Developing and promoting the geographical 
indications system and its advantages.
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  Crearea unui mecanism eficient de gestiune colec-
tivă a dreptului de autor și drepturilor conexe. 

  Promovarea creativităţii şi inovării. Susţinerea bre-
vetării în străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de 
plante create în Republica Moldova. 

  Perfecţionarea și creşterea eficienţei procedu-
rilor de examinare şi brevetare/înregistrare a 
OPI. 

  Sporirea vizibilităţii sistemului naţional de PI şi 
a AGEPI în ţară, precum și în spaţiul european și 
cel internaţional de proprietate intelectuală.

  Modernizarea instrumentelor de acordare a ser-
viciilor și diseminare a informaţiilor din domeniul 
PI.

  Consolidarea relaţiilor cu mediul de afaceri, cu 
mandatarii autorizaţi și evaluatorii în domeniul 
PI, precum și cu titularii de drepturi și asociaţiile 
de profil din Republica Moldova și alte state 
terţe. 

  Dezvoltarea cooperării internaţionale, amplifi-
carea colaborării cu OMPI și aprofundarea inte-
grării europene în domeniul PI.

  Creating an efficient mechanism for collective 
management of copyright and related rights.

  Promoting creativity and innovation. Supporting 
the patenting abroad of inventions and plant 
varieties created in the Republic of Moldova.

  Improving and increasing the efficiency of IPO 
examination and patenting/registration 
procedures.

  Increasing the visibility of the national IP system 
and AGEPI in the country as well as in the European 
and international intellectual property space.

  Modernizing the tools for the provision of ser-
vices and dissemination of information in the 
field of IP.

  Strengthening the relations with the business envi-
ronment, with the patent attorneys and evaluators 
in the field of IP, as well as with the right holders 
and specialized associations from the Republic of 
Moldova and other third countries.

  Developing international cooperation, strength-
ening cooperation with WIPO and deepening 
European integration in the field of IP.
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