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26 aprilie – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
„RIDICĂ-TE, ÎNALŢĂ-TE. PRIN MUZICĂ!”

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale este 
marcată anual la 26 aprilie, reprezentând un prilej de 
a recunoaşte contribuţia inventatorilor şi creatorilor la 
făurirea unei lumi mai bune.

În fiecare an, Directorul general al Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), lansează 
un mesaj cu o anumită destinaţie. În anul 2015, genericul 
proclamat de OMPI pentru acţiunile dedicate acestei zile 
este: „Ridică-te, înalţă-te. Prin Muzică!”, prin care se aduce 
un omagiu tuturor celor implicaţi în industria muzicală. 

Mesajul dlui Francis GURRY, Director general al OMPI cu prilejul Zilei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale-2015:  

Muzica constituie o parte a transformărilor extraordinare care ne înconjoară,  
transformări, care fundamental modifică metodele de producere, distribuire şi 
utilizare a lucrărilor creative.

Astăzi, e timpul „Să ne ridicăm, să ne înălțăm prin muzică” – pentru a asigura  
muzicienilor o abordare echitabilă și pentru a valorifica creativitatea, precum și 
contribuția lor incomparabilă  la viața noastră.

Grație tehnologiilor digitale şi Internetului, astăzi, mai mult ca niciodată,  
avem acces la muzică.  Odată cu dezvoltarea Internetului s-a creat  atât o piața 
globală, cât şi un auditoriu muzical la scară mondială, ceea ce constituie un lucru 
îmbucurător pentru amatorii de muzică de pe mapamond.

Este important, însă, să nu permitem  subestimarea autorilor şi interpreților 
în condițiile unei noi economii digitale. Este oare, suficient apreciat rolul acestora, 
în noile condiții economice? Aceasta este o întrebare esențială. Pentru o cultură 
vibrantă, este fundamental ca autorii, compozitorii  şi interpreții să se bucure de 
o viață decentă din punct de vedere economic, beneficiind de remunerări, care 
decurg din drepturile asupra creațiilor lor muzicale. Fără ei nu ar exista nici muzica.

Procesul de creare şi interpretare a  operelor muzicale necesită eforturi enorme 
de ordin artistic, financiar şi social, muncă şi perseverenţă. Trebuie să găsim o mo-
dalitate de a asigura viabilitatea industriei muzicale în contextul economiei actuale. 
De aceea, mesajul meu de Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale este – 
Nu consideraţi muzica un simplu bun material, apreciaţi-o la justa valoare!

Întru asigurarea unui tratament echitabil muzicienilor, valorificării creativității 
şi contribuției  lor la viața  noastră,  e timpul „să ne ridicăm, să ne înălțăm prin 
muzică!”.
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Miercuri, 22 aprilie

10.00-10.15   DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI                                                                                                                                    
                            Ion ŢÎGANAŞ, dr. în drept, Vicedirector general AGEPI

10.15-11.30    SESIUNEA 1 (plenară): Evoluţii recente în domeniul                                                                                                                                         
                                 protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

Moderator:  Ion ŢÎGANAŞ, dr. în drept, Vicedirector general AGEPI

Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale: o problemă de actualitate                                                                                                                         
continuă                                                                                                                                
Eugenia COJOCARI, dr. hab., prof.univ., şef catedră Drept Privat, 
Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene

Sistemul gestiunii colective în România                                                                        
Daniela RAMONA VIŞOIU, şef Serviciu registre, Oficiul Român                                          
pentru Dreptul de Autor (ORDA), România                                                                                                                              
Gabriel PETRACHE,  expert superior, ORDA, România                                        
Mihai Emanuel MARTINOV, expert superior, ORDA, România                     
Ana-Maria Cristina TUNARU, consilier, ORDA, România

Puncte de interferenţă dintre protecţia drepturilor de proprietate                                                                                                                                      
intelectuală şi protecţia concurenţei loiale                                                                        
Elena SEDLEŢCHII, magistru în Drept Economic, lector universitar, 
controlor principal de stat, Direcţia Juridică, Consiliul Concurenţei al 
Republicii Moldova

Aplicarea măsurilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală                                                                                                                  
la frontieră                                                                                                                                    
Cristian BEZEDE, inspector principal, Serviciul Vamal al Republicii Moldova                                                                                                                                          
Ion CIOLAC, inspector, Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Importul paralel, proprietatea intelectuală şi concurenţa                                 
Valentina NOVAC, preşedinte al Asociaţiei obşteşti „Centrul 
pentru Promovarea  Proprietăţii Intelectuale şi Concurenţei” 
(AO „PICON”), formator la Institutul Naţional al Justiţiei                                                                  
Ştefan NOVAC, AO „PICON”

Întrebări și discuţii

11.30-12.00  Pauză de cafea
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12.00-13.30   SESIUNEA 2:   Protecţia drepturilor de proprietate industrială:                                                                                                                                     
                              aspecte juridice şi procedurale. Invenţii şi soiuri de plante, mărci,                                                                                                                                           
                               desene şi modele industriale, indicaţii geografice, denumiri de                                                                                                                                               
                               origine şi specialităţi tradiţionale garantate 

Moderatori:  Andrei MOISEI, director Departament juridic, AGEPI                                                                                                                                            
                     Ala GUŞAN, director Departament invenţii şi soiuri de plante,                                                                                                                                          
                     AGEPI                                                                                                                                            
                     Simion LEVIŢCHI, dr. în chimie, director Departament mărci,                                                                                                                                           
                     desene şi modele industriale, AGEPI

Discreditarea concurentului – formă de exprimare a infracţiunii de 
concurenţă neloială (lit. b), art. 2461, Codul penal al Republicii Moldova)                                                                                                                                         
Stanislav COPEŢCHI, dr. în drept, lector univ., Universitatea de Stat                                                                                                            
din Moldova                                                                                                                       
Daniel MARTIN, dr. în drept, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Carl Djerassi (1923-2015) şi conexiuni „hormonale”: 
cercetare – invenţii – business - revoluţie socială                                                                                                                                          
Tudor JOVMIR, expert principal, Secţia chimie, biologie, medicină, 
Departamentul invenţii şi soiuri de plante, AGEPI

Femei care au făcut istorie, mărci care le-au făcut FEMEI                               
Ludmila COCIERU, şef Secţie mărci internaţionale, Departamentul mărci, 
modele şi desene industriale, AGEPI

Notorietatea mărcii. Criteriile de constatare a notorietăţii mărcii                             
Ion CURMEI, asistent judiciar, Curtea Supremă de Justiţie, doctorand, 
Universitatea de Stat din Moldova 

Sloganul corporativ şi imaginea expresivă a mărcii - componente                                                                                                              
esenţiale ale unui brand puternic                                                                                                            
Igor BELOSTECINIC, doctorand ASEM, director „Pro Marketing” SRL

Întrebări și discuţii

13.30-14.30     Pauză de prânz
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14.30-16.00  SESIUNEA 2: (continuare): Protecţia drepturilor de                                                                                                                                               
                           proprietate industrială: aspecte juridice şi procedurale.                                                                                                                                     
                           Invenţii şi soiuri de plante, mărci, desene şi modele                                                                                                                                           
                           industriale, indicaţii geografice, denumiri de origine şi                                                                                                                                               
                           specialităţi tradiţionale garantate 

Moderatori:    Andrei MOISEI, director Departament juridic, AGEPI
                       Simion LEVIŢCHI, dr. în chimie, director Departament                                                                                                                                      
                       mărci, desene şi modele industriale, AGEPI

Aprecierea similitudinii mărcilor în vederea stabilirii riscului de confuzie în 
cadrul examinării de fond
Galina BOLOGAN, expert principal, Secţia mărci internaţionale, 
Departamentul mărci, modele şi desene industriale, AGEPI
Viorica ŞPAC, expert, Secţia mărci internaţionale, Departamentul mărci, 
modele şi desene industriale, AGEPI

Namingul – arta de a spune lucrurilor pe nume
Sergiu ŞCERBANIUC, mandatar autorizat

Despre protejarea la nivel naţional a denumirilor produselor naţionale 
locale, alinierea la standardele europene prin dezvoltarea turismului rural 
Oleg BUGA, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Natalia MELNIC, doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău

Anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă: probleme şi soluţii
Gheorghe RENIŢĂ, masterand, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat 
din Moldova 

Respectarea legislaţiei vamale în vederea asigurării respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală la frontieră
Andrei GAVRILOV, inspector principal,  Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Întrebări și discuţii
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16.00-17.00  SESIUNEA 3:  Probleme actuale ale dreptului de autor şi                                                                                                                                               
                          drepturilor conexe. Asigurarea respectării drepturilor de                                                                                                                                               
                          proprietate intelectuală

Moderatori:   Ion ŢÎGANAŞ, dr. în drept, Vicedirector general AGEPI                                                                                                                                            
                     Olga BELEI, şef Secţie control şi respectarea legislaţiei, AGEPI

Noţiunea şi locul dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe în sistemul legislativ al Republicii Moldova                                                                                                  
Sofia PILAT, asistent universitar, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al 
Republicii Moldova

Determinarea masei succesorale a rezervei şi a cotităţii disponibile din                                                                                                                                              
proprietatea intelectuală                                                                                                         
Vasilii PEREDERCO, lector universitar, doctorand, Facultatea de Drept, 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene din Moldova (USPEE)

Regimul matrimonial al drepturilor de proprietate intelectuală                                  
Olga PISARENCO, lector universitar superior, consilier al Directorului 
Institutului Naţional al Justiţiei

Reflecţie asupra inadmisibilităţii transmiterii prin moştenire a dreptului de autor                                                                                                                                            
Grigore ARDELEAN, lector universitar, doctorand, Catedra „Ştiinţe 
juridice”, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

Importanţa juridică a acordurilor de licenţă încheiate prin intermediul                                                                                                                    
Internetului, precum şi legislaţia aplicabilă acestora                                                  
Alexandr LAMBOV, masterand, avocat stagiar, Cabinetul de Avocaţi „Piotr Lambov”

Exercitarea dreptului la citare versus plagiat prin prisma 
prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova                                                                       
Cristina NEGRU, magistru în drept, lector universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova 

17.00- 17.15   Pauză de cafea

17.15 -18.00   Întrebări şi discuţii                                                                                                                        
Încheierea lucrărilor primei  zile a Simpozionului
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 JOI, 23 aprilie

9.00-10.30    SESIUNEA 4:   Valorificarea şi managementul proprietăţii                                                                                                                                     
                           intelectuale

Moderatori:   Iurie BADÂR, dr. în economie, şef Direcţie economie şi finanţe, AGEPI                                                                                                                                            
                    Maria ROJNEVSCHI, dr. în bilogie, director Departament                                                                                                                                      
                    promovare şi editură, AGEPI

Valorificarea sistemului indicaţiilor geografice în Republica Moldova –                                                                                                                                                
ameninţări şi perspective                                                                                                            
Natalia MOGOL, director-adjunct Departament mărci, modele şi desene 
industriale, AGEPI

Implicaţii manageriale în dezvoltarea capitalului intelectual                                
Victor ZAMARU, lector univ., Academia de Studii Economice din Moldova 

Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale                                                                                                      
în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană                                                                                                      
şi Republica Moldova                                                                                                                               
Simion CERTAN, dr. hab. în economie, prof. univ., Universitatea Agrară                                                                                                                   
de Stat din Moldova                                                                                                                    
Ion CERTAN, dr. în economie, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 

Clusterele inovaţionale - model de dezvoltare a industriei                                         
Ion CERTAN, dr. în economie, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 

Inovaţiile bancare şi problemele respectării drepturilor consumatorilor                                                                                                                  
Ivan LUCHIAN, dr. în economie, conf. univ., Institutul Internaţional de                                                                                                                 
Management IMI-NOVA;                                                                                
Angela FILIP, dr. în economie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

Rolul tehnologiilor informaţionale în domeniul cercetării-dezvoltării                                                                                                                  
Olga CERNELEV, medic, secţia Controlul determinanţilor sănătăţii, grup 
nutriţie şi activitate fizică, Centrul Naţional de Sănătate Publică, doctorand, 
USMF „N.Testemiţanu”                                                                                                                                 

10.30-11.00 Pauză de cafea
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11.00-13:00    MASA ROTUNDĂ: „Instruirea şi perfecţionarea cadrelor în                                                                                                                                               
                             domeniul  proprietăţii intelectuale” 

Moderatori:  Ion ŢÎGANAŞ, dr. în drept, Vicedirector general AGEPI
                    Reprezentantul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova
    
Activitatea universităţilor din Republica Moldova în domeniul protecţiei creaţiilor 
intelectuale şi predării cursurilor ce ţin de domeniul proprietăţii intelectuale 
Iurie BADÂR, dr. în economie, şef Direcţie economie şi finanţe, AGEPI 
 
Proprietatea intelectuală – parte a programului cursului de masterat 
„Managementul inovaţional  şi transferul tehnologic” 
Ion ŢÎGANAŞ, dr. în drept, Vicedirector general AGEPI

Unele aspecte privind instruirea studenţilor în domeniul proprietăţii intelectuale 
Valeriu DULGHERU, dr. hab., prof. univ., şef catedră, Universitatea Tehnică 
a Moldovei 

Managementul proprietății intelectuale ca domeniu de formare 
profesională în cadrul ASEM
Marina ŞENDREA, dr., şef catedră, Academia de Studii Economice din 
Moldova (ASEM)

Standarde educaţionale în antreprenoriat, antreprenoriatul intelectual şi 
diagnosticul gradului de pregătire a studenţilor, cu ajutorul IST Amthauer
Aurelia DUCA, prof. univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene 

(titlul comunicării urmează a fi confirmat)
Angela CHELARU, lector, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de 
Stat din Moldova 

(titlul comunicării urmează a fi confirmat)
Viorica SITNICENCO, lector, Facultatea Marketing şi Merceologie, 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 

Aportul eticii în formarea capitalului intelectual şi în protejarea 
proprietăţii intelectuale
Alina SUSALENCO,  dr., asistent univ., Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi

13.00-13.30  Pauză de cafea

13.30–14.00   Discuţii, dezbateri, propuneri și recomandări
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI
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LISTA COMUNICĂRILOR 
pentru publicare în revista de proprietate intelectuală „Intellectus” 

(fără prezentare publică în cadrul Simpozionului)

Perspectiva drepturilor şi noile forme de proprietate intelectuală 
Serghei ZAHARIA, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept, Universitatea 
de Stat din Comrat
Olga TATAR, magistru de drept, lector universitar, Universitatea de Stat din 
Comrat

Selectarea informaţiei privind designul industrial – pentru dezvoltarea 
afacerii
Alexandru ŞAITAN, şef Secţie modele şi desene industriale, Departamentul 
mărci, modele şi desene industriale, AGEPI
Pavel PRISĂCARU, expert principal, Secţia modele şi desene industriale, 
Departamentul mărci, modele şi desene industriale, AGEPI

Fenomenul contrafacerii şi posibilităţile de combatere a acestuia
Viorel IUSTIN, şef Secţie chimie, biologie, medicină, Departamentul invenţii 
şi soiuri de plante, AGEPI

Protecţia drepturilor de autor şi drepturilor conexe: Combaterea şi 
prevenirea pirateriei. Standarde europene
Viorica BODRUG, Specialist,  Secţia Marketing şi Servicii AGEPI

Interferenţe dintre protecţia soiurilor de plante şi protecţia invenţiilor din 
domeniul biotehnologiei
Aurelia LUPAN, expert principal, Secţia tehnici agroindustriale, 
Departamentul invenţii şi soiuri de plante, AGEPI

Baza de date a OMPI PATENTSCOPE – sursă de informaţii de brevet
Olga CICINOVA, specialist principal, Secţia gestionare documente, 
Departamentul invenţii şi soiuri de plante, AGEPI

Reflecţii privind dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în condiţiile aplicării 
Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova
Simion CERTAN, dr. hab. în economie, prof. univ., Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova; 
Ion CERTAN, dr. în economie, Institutul de Relaţii Internaţionale din 
Moldova 
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Metodologia de evaluare a implementării inovaţiilor organizaţionale pe 
baza întreprinderilor vinicole din UTA Găgăuzia
Методология оценки имплементации организационных нововведений на 
базе винодельческих предприятий АТО Гагаузия
Ala LEVITSCAIA, dr. în economie, conf. univ., Universitatea de Stat          
din Comrat, directorul Incubatorului de Inovare „InnoCentr”
Nadejda IANIOGLO, magistru în economie, lector, Universitatea de Stat   
din Comrat

Rezistenţa genotipică a tomatelor la arşiţă  
Nadejda MIHNEA, dr. în biologie, conf. cerc., cercetător ştiinţific 
coordonator, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Galina LUPAŞCU, dr. hab., prof. cerc., şef laborator Genetica aplicată, 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sofia GRIGORCEA, dr., cercetător ştiinţific, Institutul de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM

Formarea şi dezvoltarea legislaţiei privind denumirile comerciale din 
Republica Moldova
Tatiana BODIUL, dr. în economie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 
Iulia COCIURO, studentă, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova 

Conţinutul socio-economic al inovării: abordări conceptuale                            
Tatiana BODIUL, dr. în economie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 
Ludmila TODOROVA, lector, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova 
Alexandru GRIBINCEA, şef catedră, dr. hab. în economie, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova

Probleme şi soluţii noi ale dezvoltării energiei pe bază de hidrogen                                                                                                    
Victor COVALIOV, dr., Centrul de cercetări ştiinţifice „Chimia 
aplicată şi ecologică” , Universitatea de Stat din Moldova                                                                                  
Olga COVALIOVA, dr., Centrul de cercetări ştiinţifice „Chimia aplicată şi 
ecologică” , Universitatea de Stat din Moldova
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PENTRU NOTE 


