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CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

• Articolul 9.

• Principiile fundamentale privind proprietatea

• (1) Proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie din
bunuri materiale şi intelectuale.

• Articolul 33. Libertatea creaţiei

• (2) Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală,
interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu
diverse genuri de creaţie intelectuală sînt apărate de lege.
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Cereri  de înregistrare/brevetare a OPI (1993-2015)
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Cereri  OPI Număr %

Total 136247 100,0

Marci 114535 84,1

DMI 9249 6,8

Invenţii 6002 4,4

IG, DO 3500 3,3

MU/BISD 1598 1,2

Soiuri de plante 413 0,3

Solicitanți nationali 34477 25

Solicitanți străini 101770 75

Anual  sunt depuse aproximativ:

5500  cereri mărci,

300 cereri DMI.
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Unele instrumente de promovare a afacerii în 

condițiile economiei de piață 

• Semne distinctive, drepturi exclusive asupra 
semnului (nu asupra produsului)

Mărcile

• Aspectul exterior, drepturi exclusive asupra 
designului produsului

Designul industrial

• Semne de identificare a originii și calității, 
drept de utilizare  sub anumite condiţii 

Indicatiile geografice 
(IG),  Denumirile de 

origine (DO)  
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Proprietatea intelectuală (PI) nu reprezintă un scop în sine, dar un

instrument util pentru atingerea unui nivel înalt de dezvoltare economică



Componentele sistemului de PI

Instituții în 
domeniul PI 

(AGEPI)

Cadrul legal

Respectarea DPI: 
Instanțele, 

Poliția, Serviciul
vamal etc.

Inventatori, autori, 
instituții de C&D , 

universități

Protectia
consumatorului
și a concurentei

Prestatori de 
servicii în 

domeniul PI

Asociații DPI, 
OGC-uri

Mediul de 
afaceri, IMM

Guvernul, 
cadrul politic
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Interconectate & 
Interdependente
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Etapele de dezvoltare ale Sistemului de PI

I etapă: 1991 - 1995 – instituirea Sistemului (crearea cadrului 
instituțional și legal); aderarea la cele mai importante tratate 
internaționale administrate de OMPI

A II-a etapă: 1996 - 2003 – consolidarea Sistemului – aderarea la 
OMC și la un șir de alte tratate internaționale; armonizarea 
legislației nationale cu prevederile TRIPS

A III-a etapă: 2004 – 2010 - armonizarea cu standardele UE în 
domeinul PI (adoptarea legilor speciale de PI în redacție nouă). 
Implementarea Primei Strategii Naționale în domeniul PI

Etapa actuală: din 2011 – implementarea noii Strategii Naționale 
în domeniul PI până în 2020. Realizarea acțiunilor în conformitate 
cu Acordul de Asociere  UE-RM.



Cadrul legal – DMI, marci

 Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr.
161-XVI (în vigoare din 01.12.2007).

 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si
inregistrare a desenelor si modelelor industriale (aprobat prin
HG nr. 1496 din 29.12.2008).

 Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI (în vigoare din
06.09.2008)

 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si
inregistrare a mărcilor (aprobat prin HG nr. 488 din
13.08.2009).

 HG nr. 774 din 13.08.97 cu privire la taxele pentru servicii cu
semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor
proprietatii intelectuale.

http://lexcafe.ro/wp-content/uploads/2013/09/tribunal.jpg


Cadrul legal – indicații geografice

• Legea privind protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor
geografice şi specialităţilor tradiţionale garantate nr. 66-XVI din
27.03.2008 (în vigoare din 25.10.2008).

• Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi
înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi
a specialităţilor tradiţionale garantate, aprobat prin HG nr. 610
din 05.07.2010 (în vigoare din 13.07.2010).

• HG nr.644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităţilor
competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la
produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la
specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente
responsabile de controalele oficiale privind conformitatea
acestor produse (în vigoare din 13.07.2010).



Simbolurile naționale asociate IGP, DOP, STG

• Legea nr. 101 din 12.06.2014 pentru aprobarea simbolurilor
naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de
origine protejate și specialităților tradiționale garantate.

• Protejate și în conformitate cu art.6 ter al Convenției de la Paris
privind protecția proprietății industriale.



Legile referitor la obiectele de proprietate

industrială (OPI ) stabilesc norme ce ţin de:

 înregistrare,

 protecţie juridică,

 utilizare,

 ……

mărcilor, DMI, IG, …

Legile referitor la OPI
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Buletinul  oficial de proprietate intelectuală (BOPI)  



Publicarea deciziilor (I)    



Publicarea deciziilor (II)    



Un pas semnificativ spre transparență

Pe data de 26 aprilie 2016 Baza de date “Mărci

naționale” a fost completată cu o nouă funcționalitate –

publicarea avizelor și deciziilor emise de AGEPI

privind mărcile depuse prin procedura națională.

Scopul - de a asigura transparența procedurilor

realizate în cadrul AGEPI.

Acces - fără plată și fără careva restricții.

Această practică este la OMPI, EUIPO (Oficiul

Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală).



Drepturile exclusive – marcă, DMI

Drepturile 

exclusive permit 
titularului 

De a utiliza 

De a interzice 
terților utilizarea 

De a transmite 
drepturile 

Licență

Cesiune



Drepturile de utilizare – Indicație geografică 

protejată 

Drepturi referitor la  

IGP 

De a utiliza 

De a interzice terților 
utilizarea 



Perioada de protecție

Durata protecţiei începe din data de 
depozit a cererii şi este pentru:

Marcă – 10 + 10×N = ∞
DMI – 5 + 4×5 = 25 ani

IG – nelimitată



Taxe - înlesniri (referitor la DMI)

• achită 15% - dacă este persoană fizică și are calitatea
de autor;

• achită 35% - daca este ÎMM sau dacă este persoană
fizică și nu are calitatea de autor.

• Invalizii, pensionarii neîncadrați în cîmpul muncii,
elevii, studenții (secția de zi), militarii în termen
(ostașii și sergenții) se scutesc de plata unor taxe
stabilite.



• Marcă – 50% (ÎMM, persoane fizice).

• IG – proiect de modificare a HG 774 –
micșorarea taxelor de înregistrare. Legea
66/2008 (conform proiectului aprobat în
lectura II) prevedere eliberarea fără taxe a
certificatelor privind dreptul de utilizare a IGP.

Taxe - înlesniri (referitor la marcă, IG)
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Servicii moderne, de calitate

În anul 2012 AGEPI a implementat și menține 
Sistemul de Management al Calității ISO 9001 : 2008 

Din 1 ianuarie 2013 AGEPI a lansat serviciul

web “Depunerea on-line a cererilor de

înregistrare a OPI”, inclusiv Serviciile

Guvernamentale Msign, MPay.

Până la data 01 iunie 2016 au fost depuse on-

line aproximativ 2000 de cereri, inclusiv:

665 - cereri de înregistrare a mărcii;

353 - cereri de reînnoire a înregistrării mărcii.



Baze de date

Atenție - de verificat și bazele de date  internaționale !!!
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Întrebări?...Răspunsurile sunt la AGEPI !!!



Mulţumim pentru atenţie!

Simion.Levitchi@agepi.gov.md

Tel. 022 400530

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 

Chisinau, MD-2024, Republica Moldova 

Tel/fax: Receptie: (+373-22) 400607, 400608; 

Anticamera: (+373-22) 400500; Fax: (+373-22) 

440119 

www.agepi.gov.md

E-mail: office@agepi.gov.md

https://www.facebook.com/AGEPI
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