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foreword

Dear Readers,

The intellectual property (IP) system 
of the Republic of Moldova is on the verge 
of the 20th anniversary of its establishment. 
Many beautiful things were made during this 
period.

Naturally, the procedures for examination 
of applications and grant of  legal protection for 
intellectual property objects, strengthening the 
regulatory and legal framework, recently brought 
in accordance with the European one, examination 
of applications and registration of contracts for the 
transfer of intellectual property rights, reinstate-
ment of the legal status of protected objects, 
examination of disputes arising during the exami-
nation and exploitation of IPO have been placed in 
the foreground of AGEPI activities in 2011 as well.

In the year under review, it was attested 
a 6% increase in the total number of applications 
for the protection of intellectual property ob-
jects, filed with AGEPI, compared to the previous 
year. Of the 6831 IPO registration applications, 
440 were related to objects protected by copy-
right and related rights and 6391 applications to 
industrial property objects. The most required 
IPO remain to be trademarks – 5794 applica-
tions, 6.2% more than in 2010.  Under the national 
procedure protection of inventions by patents 
for invention (PI) and short-term patents for 
invention (STPI) was requested by submission of 

Stimaţi cititori,

Sistemul de proprietate intelectuală (PI) 
al Republicii Moldova se află în preajma celei 
de-a 20-a aniversari de la constituirea sa. Multe 
lucruri frumoase au fost realizate pe parcursul 
acestei perioade.

Cum e şi firesc, în anul 2011 pe primul plan 
în diapazonul activităţilor AGEPI s-au plasat pro-
cedurile de examinare a cererilor şi de acordare a 
protecţiei juridice pentru obiectele de proprietate 
intelectuală, consolidarea cadrului normativ-
legislativ, adus de curând în concordanţă cu cel 
european, examinarea cererilor şi înregistrarea 
contractelor de transmitere a drepturilor de 
proprietate intelectuală, revalidarea statutului 
juridic al obiectelor protejate, examinarea litigiilor 
apărute în procesul examinării şi valorificării OPI.

În anul de bilanţ, s-a atestat o creştere 
cu 6% a numărului total de cereri de protecţie a 
obiectelor de proprietate intelectuală, depuse 
la AGEPI, comparativ cu anul precedent. Din-
tre cele 6831 cereri de înregistrare a OPI, 440 
s-au referit la obiectele ocrotite de dreptul de 
autor şi drepturile conexe şi 6391 de cereri – la 
obiectele de proprietate industrială. Cele mai 
solicitate OPI rămân a fi mărcile – 5794 de cereri, 
cu 6,2% mai multe decât în anul 2010. Prin proce-
dura naţională, protecţia invenţiilor prin brevete 
de invenţie (BI) şi brevete de invenţie de scurtă 
durată (BISD) a fost solicitată prin depunerea 
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a 290 de cereri (275 depuse de către solicitanţi 
naţionali şi 15 – de către cei străini, dintre care 7 
cereri – prin procedura PCT). 

În anul 2011 Ziua mondială a Proprietăţii 
Intelectuale a fost dedicată de către OMPI desig-
nului industrial care, în principiu, ne proiectează 
viitorul, de aceea ne bucură datele statistice 
referitoare la depunerea pe teritoriul Republicii 
Moldova a cererilor de protecţie pentru aces-
te obiecte de PI care constituie, în perioada 
1993-2011 (prin ambele proceduri – naţională şi 
Aranjamentul Haga), 7898  de cereri. 

În aceeaşi perioadă AGEPI a eliberat 31394 
de titluri de protecţie, inclusiv 28092 titluri de pro-
tecţie pentru obiecte de proprietate industrială şi 
3302 titluri de protecţie pentru obiecte protejate 
prin dreptul de autor şi drepturile conexe. 

La 31 decembrie 2011 pe teritoriul ţării 
noastre erau valabile 5247 de brevete de inven-
ţie, dintre care 4107 brevete eurasiatice; 87 de 
brevete pentru soiuri de plante; 42 de modele de 
utilitate; 18541 de mărci naţionale şi circa 49900 
de mărci internaţionale, înregistrate prin procedu-
ra Aranjamentului şi Protocolului de la Madrid; 592 
de certificate de înregistrare a DMI prin procedura 
naţională, 2085 de înregistrări ale DMI prin pro-
cedura Aranjamentului de la Haga; circa 800 de 
denumiri de origine, înregistrate prin procedura 
Aranjamentului de la Lisabona.

În domeniul proprietăţii intelectuale 
pentru fiecare ţară este important de a crea un 
asemenea mecanism, care să permită inventato-
rilor şi companiilor să obţină drepturile de PI cât 
mai prompt, protecţia să fie cât mai puternică, 
iar costurile să fie cât mai mici.

În ceea ce priveşte acordarea drepturi-
lor de PI într-un termen cât mai restrâns, men-
ţionăm că în 2011 durata medie a perioadei de 
examinare a cererilor de BI de către AGEPI, până 
la publicarea hotărârii, a fost cu 2 luni mai scurtă 
decât termenul legal de examinare de fond a 
cererii, iar pentru cererile de BISD durata peri-
oadei de examinare este de doar 8 luni, acesta 
fiind unul din factorii care îi determină pe mulţi 
solicitanţi să opteze anume pentru brevetul de 
scurtă durată. 

În vederea reducerii cheltuielilor su-
portate de solicitanţi pentru obţinerea dreptu-
rilor de PI, în 2011 AGEPI a demarat elaborarea 
softului care urmează să implementeze meca-
nismul de depunere  electronică a cererilor de 
protecţie. Totodată unele categorii de solicitanţi 

290 applications (275 submitted by national ap-
plicants and 15 – by foreign applicants, of which 7 
applications – under the PCT procedure).

In 2011 the World Intellectual Property 
Day was dedicated by WIPO to industrial design 
which, in principle, designs our future, that’s 
why we enjoy statistical data on filing in the 
Republic of Moldova of applications for the 
protection of those IP objects which constitute, 
in the period 1993-2011 (under both procedures 
– national and The Hague Agreement), 7898 
applications.

In the same period AGEPI issued 
31,394 titles of protection, including 28,092 
titles of protection for industrial property ob-
jects and 3,302 titles of protection for objects 
protected by copyright and related rights. 

On December 31, 2011, 5247 patents 
were valid in our country, of which 4107 
Eurasian patents; 87 plant variety patents; 
42 utility models; 18,541 national trademarks 
and about 49,900 international trademarks, 
registered under the Madrid Agreement and 
Protocol procedure; 592 certificates of ID reg-
istration under the national procedure, 2085 
registrations of ID under The Hague Agree-
ment procedure; about 800 appellations of 
origin registered under the Lisbon Agreement 
procedure.

In the field of intellectual property is 
important for each country to create such a 
mechanism as to enable inventors and compa-
nies to acquire IP rights as quickly as possible, 
protection shall be as strong as possible and 
costs shall be as low as possible.

Regarding the grant of IP rights within a 
term as limited as possible, we should note that 
in 2011 the average period of examination of PI 
applications by AGEPI, until the publication of 
the decision, was two months shorter than the 
statutory period of substantive examination of 
the application, and for STPI applications the 
duration of the period of examination is only 
eight months, which is one of the factors that 
makes many applicants to choose specifically 
the short-term patent. 

With the view of reducing costs incurred 
by applicants to obtain IP rights, in 2011 AGEPI 
started developing the software to implement 
the mechanism of electronic filing of applica-
tions for protection. Also, some categories 
of applicants (disabled persons, pensioners, 
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(invalizii, pensionarii, studenţii, persoanele 
fizice şi juridice cu venituri mici) au beneficiat de 
scutiri de taxe, totale sau parţiale, acordate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, iar organi-
zaţiile din sfera cercetării şi inovării sunt scutite 
în primii cinci ani de plata pentru menţinerea în 
vigoare a brevetelor.

Dacă e să vorbim despre sistemul de acor-
dare a drepturilor exclusive, AGEPI se preocupă 
an de an de ajustarea cadrului legislativ naţional la 
cel european şi internaţional, de preluarea celor 
mai bune practici înrădăcinate în sistemul mondial 
de PI, de perfecţionarea profesională a experţilor, 
de îmbunătăţirea procedurilor de examinare a 
cererilor, de crearea unui mediu prietenos pentru 
solicitanţi, de acordarea unui set extins de servicii 
de consultanţă, informare şi documentare, astfel 
încât aceştia au posibilitatea să dobândească 
drepturile de PI într-un regim eficient şi stabil.

Pe an ce trece, creşte interesul agenţilor 
economici faţă de transmiterea drepturilor asupra 
obiectelor de proprietate intelectuală, protejate le-
gal pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în  anul 
2011 la AGEPI au fost înregistrate 239 de contracte, 
dintre care 219 - de cesiune şi 20 - de licenţă. 

AGEPI a efectuat şi în perioada de bilanţ 
monitorizarea sistemului de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale de autor, în special 
a modului de colectare şi repartizare a remu-
neraţiei de autor, acumulată în baza licenţelor 
eliberate beneficiarilor, supravegherea respec-
tării legislaţiei de profil de către organizaţiile de 
gestiune colectivă, acordarea consultanţei în 
vederea valorificării operelor în ţară sau în stră-
inătate, întocmirea contractelor la solicitarea 
autorilor, titularilor de drepturi sau utilizatorilor.

În prezent, concurenţa globală, care im-
pune extinderea afacerilor în străinătate, a devenit 
o problemă inevitabilă, atât pentru întreprinderile 
mari, cât şi pentru cele mici şi mijlocii. În contex-
tul dat, ne bucură faptul că strategiile de PI ale 
întreprinderilor din Republica Moldova încep să 
fie orientate şi spre brevetarea/înregistrarea OPI 
în străinătate. În aceeaşi ordine de idei menţio-
năm că, potrivit autorilor unei cercetări efectuate 
pe parcursul anului trecut, majoritatea mărcilor 
moldoveneşti a avut în 2011 o evoluţie pozitivă, va-
loarea primelor 50 dintre acestea crescând cu 48 la 
sută. Totodată, şi înregistrarea mărcilor autohtone 
peste hotare denotă o tendinţă ascendentă.

În scopul promovării şi propagării produ-
sului intelectual, care constituie baza dezvoltării 
economico-sociale a ţării, AGEPI a organizat o 

students, natural and legal persons with low 
incomes) benefited by tax exemptions, total or 
partial, granted in accordance with the law in 
force, and organizations in the area of   research 
and innovation are exempt in the first five 
years from the fee for maintenance in force of 
patents.

If we talk about the system of grant-
ing exclusive rights, AGEPI is concerned every 
year in adjusting the national legal framework 
to the European and international one, taking 
over the best practices rooted in the world IP 
system, upgrading the experts, improving the 
procedures for examination of applications, 
creating a friendly environment for applicants, 
providing a comprehensive set of consulting, 
information and documentation services so 
that they are able to acquire IP rights in ef-
ficient and stable conditions.

The interest of economic agents in 
transferring rights in intellectual property 
objects legally protected in the Republic of 
Moldova increases every year. Thus, 239 con-
tracts were registered in 2011 with AGEPI, of 
which 219 - assignment and 20 - license.

AGEPI carried out the monitoring of the 
system for collective management of economic 
rights, particularly the way of collection and dis-
tribution of royalties accumulated on the basis 
of licenses issued to beneficiaries, the supervi-
sion of compliance with the legislation in the 
field by the collective management organiza-
tions, providing advice on exploitation of works 
in the country or abroad, drawing up contracts 
at the request of authors, right holders and us-
ers during the period under review as well.

Today, global competition, which im-
poses business expansion abroad, has become 
an unavoidable issue, both for large and small 
and medium enterprises. In this context, we 
are pleased that IP strategies of enterprises in 
the Republic of Moldova began to be directed 
towards patenting/registration of IPO abroad. 
In the same vein we should mention that, ac-
cording to authors of a research conducted last 
year, most Moldovan trademarks had in 2011 a 
positive development, the value of the first 50 
of which increasing by 48 percent. However, 
registration of autochthonous trademarks also 
denotes an upward trend.

To promote and spread the intellectual 
product, which is the basis of country’s eco-
nomic and social development, AGEPI organized 
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serie de seminare specializate pentru reprezen-
tanţii sferei cercetare-dezvoltare şi învăţământ 
superior, pentru diverse categorii de agenţi 
economici, în cadrul expoziţiilor naţionale or-
ganizate la Chişinău şi în teritoriu. Totodată, pe 
parcursul anului 2011 noi am continuat organiza-
rea cursurilor de instruire în domeniul proprietă-
ţii intelectuale, la absolvirea cărora 17 persoane 
au obţinut calificarea „Consilier în proprietatea 
intelectuală”. 

Colaborarea cu OMPI, cu statele mem-
bre ale Organizaţiei devine tot mai importantă, 
de aceea  în 2011 am intensificat cooperarea în 
domeniul proprietăţii intelectuale mai mult de-
cât oricând. Trebuie să recunoaştem că realiză-
rile Republicii Moldova în domeniul proprietăţii 
intelectuale se datorează în mare parte sprijinu-
lui de care a beneficiat şi continuă să beneficieze 
ţara noastră, în primul rând din partea OMPI, 
OEAB, OEB, oficiilor de specialitate din România 
(OSIM şi ORDA), din Ucraina, Federaţia Rusă, 
Cehia, Elveţia şi multe alte ţări. În prezent ţara 
noastră este parte la 32 de convenţii, aranjamen-
te, tratate şi acorduri regionale şi internaţionale 
şi colaborează pe bază de parteneriat reciproc 
avantajos cu o serie întreagă de oficii de speciali-
tate din lume.  

Pentru a facilita procesul complex de ar-
monizare a legislaţiei naţionale cu cea a UE, care 
se extinde în mod prioritar şi asupra drepturilor 
de proprietate intelectuală, Uniunea a oferit şi 
continuă să ofere ţării noastre o asistenţă tehni-
că multilaterală. Astfel, pe parcursul anului 2011 
în Republica Moldova au fost realizate 34 de 
activităţi din cadrul Proiectului Twinning „Suport 
pentru implementarea şi respectarea drepturi-
lor de proprietate intelectuală”. Proiectul este 
implementat de către un consorţiu format din 
Oficiul Danez pentru Brevete şi Mărci (DKPTO) 
şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Ro-
mânia (OSIM), principalul beneficiar de proiect 
fiind AGEPI. 

Printre alte proiecte ale UE la care a 
participat AGEPI nominalizăm proiectul TEM-
PUS „MERCURY” „Spre modele de universitate 
antreprenorială de cercetare în învăţământul 
superior din Rusia, Ucraina şi Moldova” şi Misi-
unea TAIEX pentru evaluarea legislaţiei privind 
protecţia datelor în procesul de înregistrare, 
testare şi autorizare a produselor farmaceutice, 
agrochimice şi fitosanitare care conţin entităţi 
chimice noi.

Colaborarea la nivel naţional ţine în 
mare parte de realizarea acordurilor bilaterale 

a series of specialized seminars for representa-
tives of the research-development and higher 
education sphere, for various categories of 
economic agents, within the framework of 
national exhibitions organized in Chisinau and 
the territory. However, during 2011 we contin-
ued organizing training courses in intellectual 
property, on completion of which 17 persons 
were granted the qualification of “Counselor in 
Intellectual Property”.

Cooperation with WIPO, with the 
member states of the Organization becomes 
increasingly important, therefore in 2011 we 
intensified the cooperation in the field of 
intellectual property more than ever. We must 
recognize that Moldova's achievements in the 
field of intellectual property are largely due to 
the support that has benefited and continues 
to benefit our country, first from WIPO, EAPO, 
EPO, specialized offices of Romania (OSIM and 
ORDA), of Ukraine, Russian Federation, Czech 
Republic, Switzerland and many other countries. 
Today our country is party to 32 regional and 
international conventions, arrangements, trea-
ties and agreements and cooperates based on 
mutually beneficial partnership with a range of 
specialized offices worldwide.

With the view of facilitating the com-
plex process of harmonization of national 
legislation with the EU one, which also extends 
as a priority to intellectual property rights, the 
European Union has provided and continues 
to provide multilateral technical assistance to 
our country. Thus, during 2011 in the Republic 
of Moldova were conducted 34 activities within 
the Twinning Project “Support to Implementa-
tion and Enforcement of Intellectual Property 
Rights”. The Project is implemented by a con-
sortium formed of the Danish Patent and Trade-
mark Office (DKPTO) and the State Office for 
Inventions and Trademarks of Romania (OSIM), 
the main beneficiary of the Project being AGEPI.

Among other EU projects attended by 
AGEPI we should nominate the TEMPUS Project 
“MERCURY” “Towards Research and Entrepre-
neurial University Models in the Russian, Ukrain-
ian and Moldavian Higher Education” and TAIEX 
Mission for assessment of legislation on data 
protection in the process of registration, testing 
and approval of pharmaceutical, agrochemical 
and phytosanitary products containing new 
chemical entities.

Cooperation at national level deals 
largely with the implementation of bilateral 
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dintre AGEPI şi Academia de Ştiinţe a Moldo-
vei, o serie de ministere, universităţi, biblio-
teci, Camera de Comerţ şi Industrie, Serviciul 
Vamal, UIR „Inovatorul”, CIE „Moldexpo” SA 
etc. 

Şi în perioada imediat următoare ne 
aşteaptă sarcini la fel de complexe, proiecte la 
fel de ambiţioase. Cele mai importante activităţi 
ale AGEPI privind funcţionarea şi modernizarea 
sistemului naţional de protecţie a PI, ce urmează a 
fi realizate pe parcursul anului 2012, includ acţiuni 
care se regăsesc într-un şir de programe, strategii, 
planuri de nivel naţional, sectorial sau internaţio-
nal, precum: Programul de Activitate al Guvernului 
„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare. 2011-2014”; Programul de stat pentru 
susţinerea dezvoltării ÎMM pentru anii 2012-2014; 
Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind im-
plementarea Strategiei Naţionale de Proprietate 
Intelectuală a RM pentru anii 2012-2020, care ur-
mează a fi aprobat în 2012; Programul de dezvolta-
re strategică al AGEPI pentru anii 2012-2014; Planul 
de activităţi comune OMPI-RM pentru anul 2012; 
Programul activităţilor de cooperare pentru 2012-
2013 dintre AGEPI şi OEB; Programul de desfăşura-
re a Campaniei publice de sensibilizare a consuma-
torilor „STOP Pirateria şi Contrafacerea” etc.

Încheind această introducere la Rapor-
tul de activitate al AGEPI pentru anul 2011, am 
dori să aducem sincere mulţumiri tuturor spe-
cialiştilor care muncesc sau au muncit la AGEPI, 
precum şi tuturor organizaţiilor şi instituţiilor 
care au cooperat cu noi în cei 20 ani de existenţă 
a sistemului naţional de PI.

Cu respect, 
dr. Lilia BOLOCAN, 

Director general AGEPI

agreements between AGEPI and Academy of 
Sciences of Moldova, a number of ministries, 
universities, libraries, Chamber of Commerce 
and Industry, Customs Service, UIR “Innovator”, 
IEC “Moldexpo” JSC, etc.

In the nearest period we expect as 
complex tasks as these, as ambitious projects 
as these. The most important activities of 
AGEPI on the operation and modernization of 
the national IP protection system, to be real-
ized during 2012, include actions that are found 
in a number of programs, strategies and plans 
at national, sectoral or international level, such 
as: Government Activity Program “European 
Integration: Freedom, Democracy, Welfare. 
2011-2014”; State Program on Support to SME 
Development for the years 2012-2014; Action 
Plan for the years 2012-2014 on Implementation 
of the National Intellectual Property Strategy 
of RM for the years 2012-2020, to be approved 
in 2012; AGEPI Strategic Development Program 
for the years 2012-2014; WIPO-RM Joint Activity 
Plan for 2012; Program of Cooperation Activi-
ties for 2012-2013 between AGEPI and EPO; 
Program of Conduct of the Public Consumer 
Awareness Campaign “STOP Piracy and Coun-
terfeiting!”, etc.

To conclude this introduction to 
AGEPI Activity Report for 2011, we would like 
to thank all the specialists who work or have 
worked at AGEPI and all organizations and 
institutions that have cooperated with us in 
the 20 years of existence of the national IP 
system.

Sincerely yours, 
Dr. Lilia BOLOCAN, 

Director General of AGEPI
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I
activitatea de brevetare/înregistrare  

a obiectelor de proprietate intelectuală

intellectual property objects  
patenting/registration activity

1.0. Constatări generale

Indicii statistici ai activităţii de breve-
tare/înregistrare a obiectelor de proprietate 
intelectuală desfăşurate de AGEPI în anul 2011 
atestă, pe de o parte, o tendinţă de creştere a 
numărului de cereri depuse, în comparaţie cu 
anul precedent, iar pe de altă parte - o scădere a 
numărului total de titluri de protecţie eliberate.

Astfel, în anul de bilanţ la AGEPI au fost 
depuse 6391 de cereri de protecţie a obiectelor 
de proprietate industrială (OPI) sau cu 4,6% mai 
multe decât în anul 2010. Din totalul de cereri, 
1883 (29%) au fost depuse de solicitanţi naţionali 
(cu o diminuare de 1,5%), iar 4508 (71%) – de soli-
citanţi străini (cu o majorare de 7% faţă de  anul 
precedent). Pe calea naţională solicitanţii străini 
au cerut protecţia OPI în 792 (18%) de cereri, iar 
pe cea internaţională, inclusiv prin aranjamente-
le de la Madrid, Haga, Lisabona, Protocolul de la 
Madrid, PCT – în 3716 (82%) cereri.

Faţă de anul precedent, numărul cere-
rilor de reînnoire a înregistrării OPI a crescut de 
asemenea - cu 4,5% - şi a atins cifra de 2937. Cu 
toate acestea, ponderea titlurilor de protecţie 
pentru care a fost solicitată reînnoirea s-a dimi-
nuat semnificativ, cu 28 de puncte procentuale 
faţă de anul 2010, şi a constituit 50,5% în raport 
cu numărul OPI a căror valabilitate urma să expi-
re în anul de bilanţ.

1.0. General findings 

Statistical indexes of the IPO patenting/
registration activity carried out in 2011 by AGEPI 
attest, on the one hand, a tendency to increase 
the number of filed applications compared with 
the previous year and, on the other hand - a 
decrease in the total number of issued titles of 
protection.

Thus, in the year under review, 6391 ap-
plications for the protection of industrial prop-
erty objects (IPO) were filed with the AGEPI or by 
4.6% more than in 2010. Of the total of applica-
tions, 1883 (29%) were filed by national applicants 
(with a decrease by 1.5%), and 4508 (71%) – by for-
eign applicants (with an increase by 7% compared 
to the previous year). By national way foreign 
applicants sought IPO protection in 792 (18%) 
applications and by international way, including 
under the Madrid, Hague, Lisbon Agreements, 
Madrid Protocol, PCT - in 3716 (82%) applications.

The number of IPO registration renewal 
applications also increased by 4.5% compared 
with the previous year – and amounted to 2937. 
At the same time, the weight of titles of protec-
tion for which renewal was sought considerably 
decreased, by 28 percentage points compared 
with 2010 and constituted 50.5% compared with 
the number of IPOs which validity was expiring 
in the year under review.
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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

Cereri depuse 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Filed applications

Pentru brevete de 
invenţie, total: 289 353 337 339 344 290 For patents for invention, 

total:

- brevete standard 289 353 292 141 143 108 - long-term

- brevete de scurtă durată - - 45 198 201 182 - short-term

Pentru modele de 
utilitate, total 20 37 25 6 3 4 For utility models,  

total:

- primare 18 37 23 - - - - filings

- de reînnoire 2 - 2 6 3 4 - renewals

Pentru desene şi modele 
industriale, total: 859 947 931 721 742 682 For industrial designs,

total:

- primare 443 393 384 276 289 280 - filings

- de reînnoire 416 554 547 445 453 402 - renewals

Pentru mărci, total: 7845 8918 9251 7628 7921 8325 For trademarks, total:

- primare 6144 6544 6808 5277 5454 5794 - filings

- de reînnoire 1701 2374 2443 2351 2467 2531 - renewals

Pentru denumiri  
de origine 5 14 3 4 6 8 For appellations  

of origin

Pentru indicaţii  
geografice - - - - - 1 For geographical 

indications

Pentru soiuri de plante 7 13 32 10 18 18 For plant varieties

Cereri, total: 9025 10282 10579 8708 9034 9328 Applications, total:

- primare 6906 7354 7587 5906 6111 6391 - filings

- de reînnoire 2119 2928 2992 2802 2923 2937 - renewals

Solicitanţii naţionali au depus în anul de 
bilanţ, prin intermediul AGEPI, 64 de cereri de 
protecţie a OPI în străinătate, acelaşi număr ca şi 
în anul 2010.

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

În perioada de bilanţ, AGEPI a eliberat în 
total 2232 de titluri de protecţie a OPI (1811 - pri-
mare şi 421 - de reînnoire), cu 48 (2%) mai puţine 
decât în anul 2010. Mai semnificativ (cu circa 
16%) s-a diminuat numărul titlurilor de reînnoire, 
în timp ce numărul total al titlurilor de protecţie 
primare a crescut cu 1,7%. Acest fapt se datorează 
creşterii  cu peste 10% a numărului de certificate 
de înregistrare a mărcilor eliberate, care a com-
pensat scăderea numărului titlurilor de protecţie 
pentru invenţii, desene şi modele industriale şi so-
iuri de plante. Titularilor naţionali le revin în total 
1446 (65%) de titluri de protecţie, iar celor străini 
– 786  (35%). Comparativ cu anul precedent, acest 
raport s-a mărit cu 7 puncte procentuale în favoa-
rea titularilor naţionali. Concomitent, titularilor 
naţionali le revin 215 (51%) certificate (adeverinţe) 
de reînnoire, iar celor străini –  206 (49%). În anul 
2010 acest raport a constituit 36%:54%. 

In the year under review, national ap-
plicants filed through AGEPI 64 applications 
for the protection of IPOs abroad, the same 
number as in 2010.

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

In the period under review, AGEPI 
issued 2232 titles of protection of IPOs (1811 - 
filings and 421 - renewals), with 48 (2%) fewer 
than in 2010. More significantly (by about 
16%) decreased the number of renewals, 
while the total number of filings increased by 
1.7%. This is due to the increase by over 10% 
in the number of issued trademark registra-
tion certificates, offsetting the decrease in 
the number of titles of protection for inven-
tions, industrial designs and plant varieties. 
To national owners belong in total 1446 (65%) 
titles of protection, and to foreign ones - 786 
(35%). This ratio increased by seven percent-
age points in favor of national owners, com-
pared to the previous year. Concomitantly, to 
national owners belong 215 (51%) certificates 
for renewal, and to foreign ones - 206 (49%). 
In 2010 this ratio was 36%:54%.
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Activitatea de eliberare a titlurilor de 
protecţie şi de reînnoire a înregistrării OPI din 
ultimii 6 ani este reflectată în tabelul 0.2. 

De menţionat faptul că AGEPI nu elibe-
rează titluri de protecţie pentru OPI înregistrate 
prin sistemele internaţionale (de la Madrid, 
Haga, Lisabona), prin aceasta explicându-se 
diferenţa considerabilă dintre numărul de cereri 
de înregistrare depuse şi numărul de titluri de 
protecţie eliberate.

În anul 2011, la AGEPI au fost depuse 420 de 
cereri şi au fost înregistrate 440 de obiecte ocrotite 
de dreptul de autor şi drepturile conexe, cu 26% şi, 
respectiv, 40%  mai multe decât în anul precedent.

The activity on issue of IPO registration 
protection and renewal titles in the last six years 
is reflected in Table 0.2.

It should be noted that AGEPI does not 
issue titles of protection for IPOs registered 
under international systems (Madrid, Hague and 
Lisbon), thus explaining the significant differ-
ence between the number of filed applications 
for registration and the number of issued titles 
of protection.

In 2011, 420 applications were filed and 
440 objects protected by copyright and related 
rights were registered with AGEPI, by 26% and, 
respectively, 40%   more than the previous year.

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

Titluri de protecţie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Titles of protection

Brevete de invenţie, total: 288 268 250 312 316 221 Patents for inventions, total:

- brevete standard 288 268 250 290 132 63 - long-term

- brevete de scurtă durată - - - 22 184 158 - short-term

Certificate de înregistrare a 
modelelor de utilitate, total: 12 20 33 27 3 4 Utility model registration 

certificates, total:

- primare 11 18 24 21 - - - registrations
- de reînnoire 1 2 9 6 3 4 - renewals

Certificate de înregistrare 
a desenelor şi modelelor 
industriale, total:

190 138 140 138 162 150
Industrial design  

registration certificates, 
total:

- primare 140 104 88 82 88 84 - registrations
- de reînnoire 50 34 52 56 74 66 - renewals

Certificate de înregistrare  
a mărcilor, total: 1841 1686 2277 2033 1774 1842 Trademark registration 

certificates, total:

- primare 1319 1259 1774 1780 1352 1491 - registrations
- de reînnoire 522 427 503 253 422 351 - renewals
Brevete pentru soiuri  
de plante 4 3 14 17 25 15 Variety  

patents
Titluri, total: 2335 2115 2714 2527 2280 2232 Titles, total:
- primare 1762 1652 2150 2212 1781 1811 - registrations
- de reînnoire 573 463 564 315 499 421 - renewals

1.1. Invenţii

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

Pe parcursul anului 2011, interesul sporit 
al solicitanţilor naţionali faţă de BISD, generat 

1.1. Inventions

Rights in an invention in the Repub-
lic of Moldova are obtained and protected 
by grant by the State Agency on Intellectual 
Property, as provided by Law no. 50-XVI of 
07.03.2008 on the Protection of Inventions 
(hereinafter - Law no. 50/2008), of the follow-
ing titles of protection:

 • patent for invention (PI);
 • short-term patent for invention (STPI) and
 • certificate of supplementary protection.

During 2011, the increased interest of na-
tional applicants in STPI, generated by the more 
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de procedura mai simplificată, mai rapidă şi mai 
puţin costisitoare în comparaţie cu protecţia prin 
BI, nu numai că nu s-a diminuat, dar a crescut cu 5 
puncte procentuale faţă de anul 2010. Astfel, 63% 
dintre solicitanţi au optat pentru BISD şi doar 37% 
- pentru BI. În acelaşi timp. s-a atestat o scădere 
cu 15,7% a numărului total de cereri de brevetare, 
depuse la AGEPI, acesta constituind 290 faţă de 
344 în anul precedent. În cele ce urmează datele 
statistice referitoare la ambele tipuri de cereri şi 
titluri de protecţie sunt prezentate atât cumulat, 
cât şi separat, pentru a evidenţia tendinţele, dife-
renţele sau asemănările dintre acestea.

În anul 2011, la AGEPI au fost depuse 
108 cereri de BI şi 182 - de BISD, cu 35 şi, respec-
tiv, cu 19 mai puţine decât în 2010. Majoritatea 
cererilor pentru BI (101) şi toate cererile pentru 
BISD au fost depuse prin procedura naţională. 
Solicitanţii străini au depus în total 15 cereri de 
brevetare, dintre care direct la AGEPI au fost 
depuse câte 4 cereri de BI şi BISD. Prin procedu-
ra PCT au parvenit 7 cereri de BI, cu 3 mai multe 
decât în 2010. Numărul extrem de mic de cereri 
de brevet, depuse de solicitanţii de peste hotare 
direct la AGEPI, se explică prin faptul că, pentru 
a-şi breveta invenţiile pe teritoriul Republicii 
Moldova, solicitanţii străini optează pentru calea 
internaţională (PCT) sau pentru cea regională 
(Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (CEAB), 
la care Republica Moldova este parte.1

Ca şi în anii precedenţi, majoritatea 
absolută a cererilor de BI (97, sau 96%) şi de BISD 
(178, sau 98%) a parvenit de la solicitanţi naţionali. 
Dintre acestea, 83 (86%) şi, corespunzător, 159 
(89,1%) au fost depuse de solicitanţi din munici-
piul Chişinău, 2 (2%) şi 1 (0,6%) – din municipiul 
Bălţi, iar restul de 12 cereri de BI (12%) şi 18 cereri 
de BISD (10,3%)  - din diverse raioane şi oraşe ale 
republicii. Din numărul total al inventatorilor naţi-
onali, 88% provin din municipiul Chişinău.

Pe parcursul perioadei 1993-2011, la 
AGEPI au fost depuse 6154 de cereri de breve-
tare a invenţiilor (5528 de cereri de BI şi 626 de 
cereri de BISD), dintre care 5440 (88%) au parve-
nit de la solicitanţii naţionali, iar 714 (12%) - de la 
solicitanţii străini.

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

În anul 2011, solicitanţii naţionali au de-
pus prin intermediul AGEPI, în calitate de oficiu 

simplified, faster and less expensive procedure 
compared with the protection by PI, not only 
diminished, but increased by five percentage 
points compared to 2010. Thus, 63% of appli-
cants have opted for STPI and only 37% - for PI. 
At the same time, it is attested a decrease by 
15.7% in the total number of patent applications 
submitted to AGEPI, this being 290 compared 
to 344 in the previous year. In the following the 
statistical data relating to both types of applica-
tions and titles of protection are presented both 
cumulatively and separately, to highlight the 
trends, differences or similarities between them.

In 2011, AGEPI received 108 applications 
for PI and 182 – for STPI, with 35 and, respective-
ly, 19 fewer than in 2010. Most applications for PI 
(101) and all applications for STPI were filed under 
the national procedure. Foreign applicants filed 
15 patent applications in total, of which directly 
with the AGEPI were filed four applications for PI 
and for STPI each. Under the PCT procedure were 
received seven applications for PI, with three 
more than in 2010. The extremely small number 
of patent applications filed by applicants from 
abroad directly with the AGEPI is explained by 
the fact that in order to patent their inventions 
in the Republic of Moldova, foreign applicants 
choose the international way (PCT) or the re-
gional one (Eurasian Patent Convention (EAPC)), 
to which the Republic of Moldova is party1.

As in previous years, the absolute major-
ity of applications for PI (97, or 96%) and for 
STPI (178, or 98%) proceeded from national ap-
plicants. Of these, 83 (86%) and, accordingly, 159 
(89.1%) were filed by applicants from Chisinau, 
two (2%) and one (0.6%) - from Balti, and the re-
maining 12 applications for PI (12%) and 18 appli-
cations for STPI (10.3%) - from various districts 
and cities of the country. Of the total number of 
national inventors, 88% come from Chisinau.

During the period of 1993-2011, 6154 
patent applications for inventions (5528 applica-
tions for PI and 626 applications for STPI) were 
filed with AGEPI, of which 5440 (88%) came 
from national applicants, and 714 (12%) - from 
foreign applicants.

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

In 2011, the national applicants have filed 
via the AGEPI, as the receiving office, 15 applications  

1 Hotărârea Parlamentului nr. 615-XIII din 27 octombrie 
1995 prin care Republica Moldova a devenit parte la CEAB 
a fost abrogată prin Legea nr. 78 din 21.04.2011 pentru 
denunţarea Convenţiei Eurasiatice privind Brevetele. 
Denunţarea intră in vigoare la 26 aprilie 2012.  

1 Parliament Decision no. 615-XIII of 27 October 1995 by 
which Republic of Moldova became party to the EAPC was 
reapeled by Law no. 78 of 21.04.2011 on Denunciation of 
the Eurasian Patent Convention. Denunciation shall take 
effect on April 26, 2012
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receptor, 15 cereri de brevetare peste hotare, in-
clusiv 3 – pe calea PCT şi 12 – pe calea regională, 
prin Convenţia Eurasiatică. În anul precedent au 
fost depuse 9 cereri de brevetare în străinătate 
– 1 pe calea PCT şi 8 pe calea Convenţiei Eurasi-
atice, iar în perioada 1995-2011 au fost depuse 
în total 97 de cereri - 39 pe calea PCT şi 58 prin 
Convenţia Eurasiatică.

Conform datelor inserate în tabelul 
1.1., dintre solicitanţii naţionali, o activitate de 
brevetare relativ mai înaltă au avut-o instituţi-
ile din sfera ştiinţei şi inovări, inclusiv cele de 
învăţământ superior, care au depus  în ansamblu 
59% din numărul total de cereri (161 de cereri: 
52 - de BI şi 109 - de BISD), înregistrând, totuşi, o 
scădere cu 50 de cereri (24%) faţă de anul 2010 
(când au fost depuse 211 cereri: 74 - de BI şi 137 - 
de BISD). Mai semnificativ s-a micşorat numărul 
cererilor de brevetare parvenite de la instituţiile 
de învăţământ superior (cu 38 de cereri: 17 - de 
BI şi 21 - de BISD), în timp ce Academia de Ştiinţe 
a Moldovei a menţinut practic acelaşi nivel al ac-
tivităţii sale de brevetare, însă numărul cererilor 
de BI a scăzut considerabil în raport cu cererile 
de BISD (22:64 faţă de 31:56 în 2010). Ponderea 
cererilor provenite de la persoanele fizice a 
crescut faţă de anul precedent cu 4 puncte pro-
centuale, constituind 39% din numărul de cereri 
depuse de solicitanţii din Republica Moldova în 
anul de referinţă. Totodată, numărul  acestora 
(107 cereri: 43 - de BI şi 64 - de BISD) a scăzut cu 
circa 10% în comparaţie cu anul precedent (120 
de cereri: 61 - de BI şi 59 - de BISD).

for patenting inventions abroad, including three – 
under the PCT and 12 - by the regional way, under 
the Eurasian Convention. In the previous year were 
filed nine applications for patenting inventions 
abroad - one under the PCT and eight under the 
Eurasian Convention and in the period of 1995-2010 
were submitted in total 97 applications - 39 under 
the PCT and 58 under the Eurasian Convention.

According to data inserted in Table 1.1., of 
the national applicants, a relatively high patenting 
activity had the science and innovation institu-
tions, including those of higher education, which 
have filed on the whole 59% of the total number of 
applications (161 applications: 52 – for PI and 109 
– for STPI), recording, however, a decrease by 50 
applications (24%) compared to 2010 (when were 
filed 211 applications: 74 – for PI and 137 – for STPI). 
More significantly decreased the number of patent 
applications received from institutions of higher 
education (by 38 applications: 17 – for PI and 21 – for 
STPI), while the Academy of Sciences has main-
tained virtually the same level of its patent activity, 
but the number of applications for PI fell sharply in 
relation to applications for STPI (22:64 compared to 
31:56 in 2010). The share of applications proceeded 
from natural persons increased compared to the 
previous year by four percentage points, repre-
senting 39% of the number of applications filed by 
applicants from the Republic of Moldova in the 
year under review. At the same time, their number 
(107 applications: 43 – for PI and 64 – for STPI) 
decreased by about 10% compared to the previous 
year (120 applications: 61 – for PI and 59 – for STPI).

Fig. 1.1. Cereri de brevet depuse conform procedurii naţionale 
Fig. 1.1. Patent applications filed under the national procedure
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În urma examinării formale, în Registrul 
naţional de cereri de brevet au fost înscrise 108 
cereri, dintre care 99 aparţin solicitanţilor naţi-
onali. Cele mai multe dintre acestea se referă la 
următoarele domenii ale Clasificării Internaţiona-
le de Brevete (CIB): 
• A (Necesităţi curente ale vieţii) – 24 (22%);
• B (Tehnici industriale diverse; transport) – 17 

(16%);
• C (Chimie; Metalurgie) – 32 (30%);
• F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.) – 12  

(11%);
• G (Fizică) – 9 (8%);
• H (Electricitate) – 10 (9%).

În Registrul naţional de cereri de 
brevet de invenţie de scurtă durată au fost în-
scrise 205 cereri, inclusiv 204 – de la solicitanţi 
naţionali. De menţionat faptul că 17 dintre 
acestea au fost transformate din cereri de 
BI, la cererea solicitanţilor. Conform datelor 
statistice, primele locuri în topul celor mai 
solicitate domenii ale CIB în cererile de BISD 
revin secţiunilor: 
• A (Necesităţi curente ale vieţii) – 83 (40%);
• B (Tehnici industriale diverse; transport) – 23 

(11%);
• C (Chimie; Metalurgie) – 20 (10%);
• F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.) – 16 (8%);
• G (Fizică) – 29 (14%);
• H (Electricitate) – 16 (8%).

În anul de bilanţ, au fost examinate 313 
cereri de brevetare, fiind adoptate 308 hotărâri. 
Detalii referitoare la această activitate sunt pre-
zentate în tabelul 1.2.

Analizând datele din tabelul 1.2. în ra-
port cu cele înregistrate în anul precedent, se 
poate observa o creştere cu 8 puncte procen-
tuale a numărului de hotărâri de respingere a 
cererilor şi o micşorare în aceeaşi proporţie a 
numărului de hotărâri de acordare a brevete-

Following the formal examination, in 
the National Register of Patent Applications 
were entered 108 applications, of which 99 be-
long to national applicants. Most of these relate 
to the following sections of the International 
Patent Classification (IPC):

 • A (Human necessities) - 24 (22%);
 • B (Performing operations; Transporting) - 17 

(16%);
 • C (Chemistry; Metallurgy) - 32 (30%);
 • F (Mechanical engineering; Lighting; Heat-

ing; etc.) - 12 (11%);
 • G (Physics) - 9 (8%);
 • H (Electricity) - 10 (9%).

In the National Register of Short-Term 
Patent Applications were entered 205 applica-
tions, including 204 - from national applicants. 
It should be noted that 17 of them were con-
verted into PI applications, upon applicants’ 
request. According to statistical data, the first 
places on top of most requested fields in the 
STPI applications are taken by the following sec-
tions of the IPC:

 • A (Human necessities) - 83 (40%);
 • B (Performing operations; Transporting) - 23 (11%);
 • C (Chemistry; Metallurgy) - 20 (10%);
 • F (Mechanical engineering; Lighting; Heat-

ing; etc.) - 16 (8%);
 • G (Physics) - 29 (14%);
 • H (Electricity) - 16 (8%).

In the year under review, there were ex-
amined 313 patent applications, being adopted 
308 decisions. Details related to this activity are 
presented in Table 1.2.

Analyzing the data in Table 1.2. com-
pared with those recorded in the previous year, 
one can see an increase by eight percentage 
points in the number of decisions of rejection 
of applications and a decrease in the same 
proportion in the number of decisions of grant 

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

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

Solicitanţi BI
PI (%) BISD

STPI (%) Applicants

Instituţii de învăţământ superior 26 27 26 14 Institutions of Higher Education

Academia de Ştiinţe a Moldovei 22 23 64 36 The Academy of Sciences

Instituţii de cercetare-dezvoltare 
din cadrul Ministerului Agriculturii  
şi Industriei Alimentare

16 9
Research & Development Institutions 
within the Ministry of Agriculture and 

Food Industry

Instituţii de cercetare-dezvoltare 
din cadrul Ministerului Sănătăţii 4 4 3 2 Research & Development Institutions 

within the Ministry of Health

Întreprinderi şi organizaţii 2 2 5 3 Enterprises and organizations

Persoane fizice 43 44 64 36 Natural persons

Total: 97 100 178 100 Total:
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lor de invenţie. Mai considerabil (cu 11 puncte 
procentuale) a crescut rata cererilor de BI 
respinse, ceea ce a condus la scăderea pon-
derii cererilor de BI pentru care au fost emise 
hotărâri de acordare până la 47%, respectiv cu 
9 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 
2010. Ponderea cererilor de BISD respinse a 
crescut cu 8 puncte procentuale, iar a celor 
pentru care au fost emise hotărâri de acorda-
re a scăzut cu 10 puncte procentuale faţă de 
anul precedent.

Cele 32/30 de hotărâri de respingere a 
cererilor de BI/BISD, bazate pe temeiurile legale 
de nesatisfacere a criteriilor de brevetabilitate, se 
repartizează după cum urmează: câte o hotărâre 
– obiectul invenţiei nu este brevetabil; 8/6 – lip-
seşte noutatea; 5/21 – lipseşte activitatea inventi-
vă; 18/2 – lipseşte aplicabilitatea industrială. 

Conform prevederilor legale, la expira-
rea termenului de 18 luni de la data depozitului, 
în BOPI au fost publicate 45 de cereri de BI.

În 2011 durata medie a perioadei de 
examinare a cererilor de BI până la publicarea 
hotărârii în BOPI (pendinţa medie) a constituit 
16 luni, fiind cu 2 luni mai scurtă decât termenul 
legal de examinare de fond a cererii, iar pen-
tru cererile de BISD - 8 luni, termenul redus de 
examinare fiind unul din factorii care îi determi-
nă pe mulţi solicitanţi să opteze anume pentru 
brevetul de scurtă durată.

În anul 2011, AGEPI a eliberat 221 de 
titluri de protecţie pentru invenţii (63 – BI şi 
158 - BISD), cu 85 (30%) mai puţine decât în anul 
precedent, în care au fost eliberate 316 brevete, 
acesta fiind cel mai mare număr de brevete eli-
berate de AGEPI pe parcursul unui an al activită-
ţii sale. Această scădere constituie o consecinţă 
a numărului mare de hotărâri de respingere şi 
de retragere a cererilor de BI şi de BISD. Majo-
ritatea absolută a titlurilor de protecţie pentru 
invenţii au fost eliberate titularilor naţionali - 217 
(98%), dintre acestea 76 (35%) revenind persoa-
nelor fizice, iar 141 (65%) - persoanelor juridice.

of patents for invention. More significantly 
(by 11 percentage points) increased the rate of 
rejected PI applications, leading to a decrease in 
the share of PI applications for which have been 
issued decisions of grant up to 47%, respectively 
by nine percentage points less compared to 
2010. The weight of rejected STPI applications 
increased by eight percentage points and of 
those for which have been issued decisions of 
grant decreased by 10 percentage points com-
pared to the previous year.

The 32/30 decisions of rejection of PI/
STPI applications, based on legal grounds of 
noncompliance with the criteria for patentability 
are distributed as follows: one decision - non-
patentable subject-matter of the invention; 8/6 
- lack of novelty, 5/21 - lack of inventive step, 18/2 
- lack of industrial applicability.

According to the legal provisions, 45 PI 
applications have been published in BOPI on the 
expiry of 18 months from the filing date.

In 2011, the average period of examina-
tion of PI applications until the publication of 
the decision in BOPI (average pendency) was 16 
months, being with two months shorter than 
the statutory period of substantive examination 
of application, and for STPI applications - eight 
months, the reduced period of examination being 
one of the factors that makes many applicants to 
choose specifically the short-term patent.

In 2011, AGEPI issued 221 titles of pro-
tection for inventions (63 - PI and 158 - STPI), 
with 85 (30%) fewer than the previous year, in 
which were issued 316 patents, which is the 
largest number of patents issued by AGEPI 
during one year of its activity. This decrease is a 
consequence of the large number of decisions 
of rejection and withdrawal of applications for 
PI and STPI. The absolute majority of titles of 
protection for inventions was issued to national 
owners - 217 (98%), of which 76 (35%) belong-
ing to natural persons and 141 (65%) – to legal 
persons.

Tab. 1.2. Hotărâri adoptate cu referire 
la cererile de brevet examinate

Tab.1.2. Adopted decisions on examined 
patent applications

Total % BI
PI % BISD

STPI %

Hotărâri adoptate 308 100 114 100 194 100 Adopted decisions

- Hotărâri de acordare  
a brevetelor de invenţie 202 66 54 47 148 76 - Decisions of grant  

of patents for invention

- Hotărâri de respingere  
a cererilor 62 20 32 28 30 16 - Decisions of rejection  

of applications

- Hotărâri de retragere  
a cererilor 44 14 28 25 16 8 - Decisions of withdrawal of 

applications
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Fig. 1.2. Brevete de invenţie eliberate
Fig. 1.2. Issued patents for invention
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Dinamica eliberării brevetelor de inven-
ţie în ultimii 6 ani este reflectată în figura 1.2., iar 
în tabelul 1.3. este prezentată repartizarea bre-
vetelor eliberate titularilor naţionali pe domenii 
în anul 2011, conform secţiunilor CIB. La acest 
capitol, se atestă diferenţe importante dintre 
BI şi BISD atribuite secţiunilor A şi C. Astfel, 46% 
din BI şi 14% din BISD se referă la secţiunea A, în 
timp ce la secţiunea C se referă 13% din BI şi 44% 
din BISD, datele inversându-se. Pentru celelalte 
secţiuni, repartizarea BI şi BISD este aproape 
identică.

Tabloul general al activităţii de breveta-
re a invenţiilor în ultimii 6 ani este prezentat în 
tabelul 1.4. 

Ca şi în anii precedenţi, pe primele locuri 
în topul celor mai active instituţii în domeniul 
brevetării invenţiilor (BI şi BISD) se situează: 
• Universitatea de Stat din Moldova – 24 de ce-

reri depuse şi 21 de brevete eliberate;
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farma-

cie „N. Testemiţanu” – 12 cereri, 13 brevete;
• Universitatea Tehnică a Moldovei – 16 cereri, 

16 brevete;
• Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 1 

brevet eliberat.

Din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei s-au evidenţiat:
• Institutul de Fizică Aplicată – 16 cereri depu-

se, 20 de brevete eliberate; 
• Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor 

–  12 cereri, 12 brevete;

The dynamics of patents issued in 
the last six years is shown in Figure 1.2., and 
the distribution of patents issued to national 
applicants by fields in 2011, under the IPC 
sections, is given in Table 1.3. In this chapter, 
there are attested significant differences 
between PI and STPI assigned to sections A 
and C. Thus, 46% of PI and 14% of STPI refer to 
Section A, while Section C covers 13% of PI and 
44% of STPI, data reversing. For other sec-
tions, the distribution of PI and STPI is almost 
identical.

The general picture of the invention pat-
enting activity in the last six years is presented 
in Table 1.4. 

As in previous years, the first places 
on top of most active institutions in patenting 
inventions (PI and STPI) are taken by:

 • State University of Moldova - 24 filed appli-
cations and 21 issued patents;

 • State University of Medicine and Pharmacy 
“N. Testemitanu” - 12 applications, 13 patents;

 • Technical University of Moldova - 16 applica-
tions, 16 patents;

 • State Agrarian University of Moldova - 1 is-
sued patent.

From the Academy of Sciences have 
distinguished themselves:

 • Institute of Applied Physics - 16 filed applica-
tions, 20 issued patents;

 • Institute of Genetics and Plant Physiology - 
12 applications, 12 patents;
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Tab. 1.3. Brevete de invenţie eliberate 
conform secţiunilor CIB

Tab. 1.3. Patents for invention issued 
by the IPC sections

Secţiunea BI
PI

BISD
STPI

Total 
(%) Section

A (Necesităţi curente ale vieţii) 8 69 77 (35) A (Human necessities) 
C (Chimie; Metalurgie) 28 22 50 (23) C (Chemistry. Metallurgy) 
B (Tehnici industriale diverse; Transport) 7 14 21 (10) B (Performing operations. Transporting) 

F (Mecanică; Iluminat;  
Încălzire; etc.) 7 15 22 (10) F (Mechanical engineering.  

Lighting. Heating) 

G (Fizică) 6 18 24 (11) G (Physics) 
H (Electricitate) 3 9 12 (6) H (Electricity) 
E (Construcţii fixe) 2 9 11 (5) E (Fixed constructions) 

Tab. 1.4. Activitatea de brevetare a invenţiilor Tab. 1.4. Invention patenting activity

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cereri depuse: Filed applications:
- pentru BI 289 353 292 141 143 108 - for PI
- pentru BISD - - 45 198 201 182 - for STPI
Total: 289 353 337 339 344 290 Total:

Solicitanţi: Applicants:
- naţionali 281 335 316 330 339 275 - national
- străini 8 18 21 9 8 15 - foreign
Inclusiv prin PCT, total 
(BI/BISD):

6 12 17 
(16/1)

4 
(3/1)

4
(4/0)

7
(7/0)

Including under the PCT, total 
(PI/STPI):

Brevete eliberate: Issued patents:
- BI 288 268 250 290 132 63 - PI
- BISD 22 184 158 - STPI
Total: 288 268 250 312 316 221 Total:

Titulari: Owners:
- naţionali 287 262 247 302 306 217 - national
- străini 1 6 3 10 10 4 - foreign

• Institutul de Energetică – 18  cereri, 10 bre-
vete;

• Institutul de Inginerie Electronică şi Nano-
tehnologii „D. Ghiţu” – 16 cereri, 13 breve-
te;

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

5 cereri, 5 brevete; 
• Institutul de Zoologie –  8 cereri, 4 brevete;
• Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie –   

2 cereri, 2 brevete;
• Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricul-

tură Ecologică -  2 cereri;
• Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică 

- 1 cerere.

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

Tehnologii Alimentare –  10 cereri depuse, 9 
brevete eliberate;

• Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” – 3 
cereri, 6 brevete;

 • Institute of Energy - 18 applications, 10 patents;
 • Institute of Electronic Engineering and Nan-

otechnologies “D. Ghitu” - 16 applications, 
13 patents;

 • Institute of Chemistry - 9 applications, 6 pat-
ents;

 • Institute of Microbiology and Biotechnology 
- 5 applications, 5 patents;

 • Institute of Zoology - 8 applications, 4 patents;
 • Institute of Physiology and Sanocreatology 

- 2 applications, 2 patents;
 • Institute of Plant Protection and Ecological 

Agriculture - 2 applications;
 • Institute of Economy, Finance and Statistics 

– 1 application.

From agro-industrial field the most ac-
tive were:

 • Scientific-Practical Institute of Horticulture 
and Food Technologies - 10 filed applica-
tions, 9 issued patents;

 • Institute of Agricultural Engineering 
“Mecagro” - 3 applications, 6 patents;
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• Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Pro-
tecţie a Solului „N. Dimo” -  2 cereri, 1 bre-
vet; 

• Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii 
în Zootehnie şi Medicină Veterinară – 2 bre-
vete;

Din cadrul Ministerului  Sănătăţii s-au 
evidenţiat:
• Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul 

Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Ur-
gentă – 4 cereri;

• Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministe-
rului Sănătăţii al Republicii Moldova  – 3 cereri; 

• Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medici-
nă Preventivă – 1 brevet eliberat.

Pe întreaga perioadă de activitate a 
AGEPI au fost eliberate 4281 de titluri de pro-
tecţie pentru invenţii (3917 BI şi 364 de BISD), 
dintre acestea 3858 (90%) – titularilor naţionali şi 
423 (10%) – titularilor străini.

Din numărul total de brevete eliberate 
de AGEPI, la 31 decembrie 2011 erau valabile 1140 
de brevete (799 de BI şi 341 de BISD), dintre care 
doar 324 de brevete (28%) sunt menţinute în 
vigoare pentru o perioadă mai mare de 5 ani.

De menţionat faptul că titularii de breve-
te din sfera cercetare-inovare sunt scutiţi de plata 
taxelor de menţinere în vigoare a brevetelor pen-
tru primii 5 ani. Astfel, numărul de brevete valide 
după 5 ani reprezintă un indicator relevant pentru 
aprecierea obiectivă a valorii lor economice. 

Din brevetele menţinute în vigoare mai 
mult de 5 ani, 259 (80%) aparţin titularilor naţio-
nali şi 65 (20%) - titularilor străini. Titularii naţio-
nali care şi-au menţinut brevetele în vigoare mai 
mult de 5 ani se repartizează în modul următor: 
persoane fizice – 107 (41%),  persoane juridice – 
152 (59%), inclusiv 118 (46%) - organizaţii din sfera 
ştiinţei şi inovării.

În total, la 31 decembrie 2011 în Republi-
ca Moldova erau valabile 5247 de brevete, dintre 
care 4107  brevete eurasiatice (78%).

În conformitate cu art. 97 alin. (3) din Le-
gea nr. 50/2008, modelele de utilitate (MU), înre-
gistrate pe teritoriul Republicii Moldova anterior 
intrării în vigoare a Legii în cauză, rămân valabile şi 
pot fi reînnoite, chiar dacă recepţionarea cererilor 
de înregistrare a MU a fost sistată. În perioada de 
bilanţ, au fost reînnoite 4 certificate de protecţie 
a MU, către 31 decembrie 2011 din numărul total 
de 185 de certificate de înregistrare a MU elibera-
te fiind valabile 42, din ele 12 - reînnoite.

 • Institute of Pedology, Agrochemistry and 
Soil Protection “N. Dimo” - 2 applications, 1 
patent; 

 • Scientific-Practical Institute of Biotechnolo-
gies in Zootechny and Veterinary Medicine 
- 2 patents;

From the Ministry of Health have distin-
guished themselves:

 • Public Medical and Sanitary Institution Na-
tional Scientific-Practical Center of Emergen-
cy Medicine - 4 applications;

 • Scientific-Research Institute of Mother and 
Child Health Care - 3 applications;

 • National Scientific-Practical Center of Pre-
ventive Medicine - 1 issued patent.

Throughout its period of activity, AGEPI 
issued 4281 titles of protection for inventions 
(3917 PI and 364 STPI), of which 3858 (90%) – 
to national owners and 423 (10%) - to foreign 
ones.

Of the total number of patents issued 
by AGEPI, 1140 were valid (799 PI and 341 STPI) 
on 31 December 2011, of which only 324 pat-
ents (28%) are maintained in force for a period 
greater than 5 years. 

It should be noted that patent owners 
in the research and innovation field are exempt 
from fees for maintenance in force of patents 
for the first 5 years. Thus, the number of patents 
valid after 5 years is a relevant indicator to ob-
jectively assess their real economic value.

Of the patents maintained in force over 
5 years, 259 (80%) belong to national owners 
and 65 (20%) - to foreign owners. National pat-
ent owners who have maintained their patents 
in force for more than 5 years shall be allocated 
as follows: natural persons - 107 (41%), legal 
persons - 152 (59%), including 118 (46%) - organi-
zations in the science and innovation field.

In total, 5247 patents were valid in the 
Republic of Moldova on 31December 2011, of 
which 4107 Eurasian patents (78%).

In accordance with Article 97(3) of Law 
no. 50/2008, utility models (UM), registered in 
the Republic of Moldova before the entry into 
force of said Law, shall remain valid and may be 
renewed, even if the reception of applications 
for registration of UM was stopped. In the period 
under review, there have been renewed four UM 
protection certificates, by 31 December 2011 of 
the total number of 185 issued UM registration 
certificates being valid 42, of them 12 - renewed.
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1.2. Soiuri de plante

În anul 2011, la AGEPI au fost depuse 18 ce-
reri de brevet pentru soi de plantă, acelaşi număr 
ca şi în anul precedent. Dintre acestea, 16 cereri 
aparţin solicitanţilor naţionali, iar 2 – celor străini.

AGEPI a adoptat 14 hotărâri de acordare 
a brevetului (în 2010 – 20 de hotărâri). De ase-
menea, au fost publicate 17 cereri şi eliberate 15 
brevete pentru soiuri de plante, cu 10 mai puţine 
decât în 2010.

De la adoptarea, în anul 1996, a cadrului 
legal privind protecţia soiurilor de plante, AGEPI 
a recepţionat în total (efectiv din anul 2000) 
265 de cereri, inclusiv 12 de la solicitanţi străini. 
După efectuarea examinării preliminare de către 
AGEPI, 250 de cereri au fost transmise la Comisia 
de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a 
Republicii Moldova pentru examinarea tehnică 
privind corespunderea materialului soiului cri-
teriilor de brevetabilitate (DUS - distinctivitate, 
uniformitate şi stabilitate). 

În baza rezultatelor examinării tehnice 
efectuate de către Comisia de Stat, AGEPI a 
adoptat 94 de hotărâri de acordare a brevetului, 
inclusiv 5 – pentru titulari străini, a eliberat 89 
de brevete, a respins, din varii motive legale, 30 
de cereri de brevet, iar alte 40 de cereri au fost 
considerate retrase sau nedepuse. 

În topul celor mai active instituţii în do-
meniul brevetării soiurilor de plante se situează:
• Institutul de Cercetări pentru Culturile de 

câmp „Selecţia” (Institutul Ştiinţifico-Practic 
de Fitotehnie) – 36 de brevete acordate;

• Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor 
al AŞM - 28 de brevete şi 

• Institutul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie 
– 18 brevete. 

La 31 decembrie 2011 în Republica Mol-
dova erau valabile 87 de brevete pentru soiuri 
de plante.

1.2. Plant varieties

In 2011, 18 patent applications for plant 
variety were filed with AGEPI, the same number as 
the previous year. Of these, 16 applications belong 
to national applicants and 2 - to foreign ones. 

AGEPI adopted 14 decisions to grant a 
patent (in 2010 - 20 decisions). Also, 17 plant va-
riety patent applications were published and 15 
plant variety patents were issued, with 10 fewer 
than in 2010.

After the adoption, in 1996, of the legal 
framework on the protection of plant varieties, 
AGEPI received in total (effectively from 2000) 
265 applications, including 12 from foreign appli-
cants. After preliminary examination undertak-
en by AGEPI, 250 applications were submitted to 
the State Commission for Variety Testing of the 
Republic of Moldova for the technical examina-
tion of the variety material as to its compliance 
with the criteria of patentability (DUS - distinct-
ness, uniformity and stability).

Based on the results of technical exami-
nation undertaken by the State Commission, 
AGEPI adopted 94 decisions to grant a pat-
ent, including 5 - to foreign owners, issued 89 
patents, rejected for various reasons 30 patent 
applications and other 40 applications were 
deemed withdrawn or not submitted. 

The most active institutions in patenting 
plant varieties were: 

 • Research Institute of Field Crops “Selectia” 
(Scientific-Practical Institute of Phytotechny) 
- 36 granted patents;

 • Institute of Genetics and Plant Physiology of 
the ASM - 28 patents and 

 • National Vine and Wine Institute - 18 pat-
ents. 

On 31 December 2011, 87 plant variety 
patents were valid in the Republic of Moldova. 

1.3. Desene şi modele industriale

În anul 2011, la AGEPI au parvenit în total 
280 de cereri de înregistrare a 1790 de desene 
şi modele industriale (DMI). Prin procedura 
naţională au fost depuse 86 de cereri (30,7%), 
care au inclus 957 de DMI (53,5%), iar prin proce-
dura Aranjamentului de la Haga – 194 de cereri 
(69,3%) cu 833 de DMI (46,5%). Faţă de anul 
2010, numărul de cereri depuse s-a diminuat 
cu 9 (3,1%), totodată numărul DMI înglobate în 

1.4. Industrial designs

In 2011, AGEPI received 280 applications 
for the registration of 1790 industrial designs (ID). 
Under the national procedure were filed 86 appli-
cations (30.7%), including 957 ID (53.5%) and under 
The Hague Agreement procedure - 194 applica-
tions (69.3%) with 833 ID (46.5%). As compared to 
2010, the number of filed applications diminished 
by 9 (3.1%), at the same time the number of ID 
embedded in these applications increased by 539 
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acestea s-a majorat cu 539 (43,1%). Deşi numărul 
de cereri depuse prin procedura naţională s-a 
micşorat cu 17 (16,5%), numărul de DMI s-a ma-
jorat esenţial - cu 446 (87,3%). Numărul cererilor 
şi al DMI depuse prin procedura Aranjamentului 
de la Haga s-a majorat cu 8 (4,3%) şi, respectiv, 
cu 93 (12,6%). De menţionat faptul că pentru pro-
cedura naţională se atestă o creştere de 2,2 ori a 
numărului de DMI conţinute într-o cerere, aces-
ta atingând cifra medie de 11, în timp ce pentru 
procedura Aranjamentului de la Haga numărul 
respectiv a rămas aproximativ la nivelul anului 
2010, constituind circa 4,3 DMI într-o cerere.

În perioada de referinţă, solicitanţii 
naţionali au depus 80 de cereri (28,6 la sută din 
numărul total) cu 936 de DMI (52,3%), faţă de 
anul precedent fiind atestată o scădere cu 9,1% a 
numărului de cereri şi, concomitent, o creştere 
cu 82,1% a numărului de DMI. Majoritatea abso-
lută a cererilor - 79 (98,7%) şi DMI - 930 (99,3%) a 
fost depusă de solicitanţii din Republica Mol-
dova prin procedura naţională şi doar o singură 
cerere cu 6 DMI a fost depusă de aceştia prin 
procedura Aranjamentului de la Haga. 

Solicitanţilor străini le revin 200 de ce-
reri cu 854 de DMI (71,4 şi, respectiv, 47,7 la sută 
din totalul celor depuse), ceea ce constituie cu 
5,3% şi, respectiv, cu 15,9% mai mult faţă de 2010. 
Majoritatea absolută a acestora - 193 de cereri 
(96,5%) cu 827 de DMI (96,8%) - a fost depusă 
prin procedura Aranjamentului de la Haga, iar 
prin procedura naţională au fost depuse 7 cereri 
(3,5%) cu 27 de DMI (3,2%). Acestea de la urmă 
constituie 8,1% şi, respectiv, 2,8% din indicii referi-
tori la procedura naţională.

Ca şi în anii precedenţi, majoritatea ab-
solută a cererilor depuse prin procedura naţio-
nală (91,9%) revine solicitanţilor naţionali, iar cea 
a cererilor depuse prin procedura Aranjamentu-
lui de la Haga (99,5%) - solicitanţilor străini.

Dinamica depunerii cererilor de înregis-
trare şi a DMI incluse în aceste cereri în ultimii 6 
ani este reflectată în figurile 1.3. şi 1.4. 

În raport cu anul precedent, în 2011 
ponderea cererilor depuse de solicitanţii naţio-
nali-persoane fizice a crescut de la 48% până la 
67%. Majoritatea absolută a cererilor depuse de 
solicitanţii naţionali (79,7%) provine de la per-
soane fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în 
mun. Chişinău. Totodată, faţă de anul 2010 cota 
acestora s-a majorat cu 9,2 puncte procentuale. 
Din teritoriu mai activi au fost solicitanţii din 
UTA Găgăuzia, Bălţi, Criuleni, Edineţ, Anenii 
Noi.

(43.1%). Although the number of applications filed 
under the national procedure decreased by 17 
(16.5%), the number of ID increased essentially - by 
446 (87.3%). The number of applications and of 
ID filed under The Hague Agreement procedure 
increased by 8 (4.3%) and, respectively, 93 (12.6%). 
It should be noted that for the national procedure 
is attested an increase of 2.2 times in the number 
of ID contained in an application, they reaching 
the average figure of 11, while for The Hague 
Agreement procedure this number has remained 
approximately at the level of 2010, representing 
about 4.3 ID in an application.

During the period under review, national 
applicants have filed 80 applications (28.6 percent 
of the total number) including 936 ID (52.3%), 
being attested a decrease by 9.1% in the number 
of applications and, concomitantly, an increase by 
82.1% in the number of ID as compared with the 
previous year. Most of applications - 79 (98.7%) and 
of ID - 930 (99.3%) were filed by applicants from 
the Republic of Moldova under the national proce-
dure, while under The Hague Agreement proce-
dure was filed only 1 application covering 6 ID.

Foreign applicants have filed 200 ap-
plications with 854 ID (71.4 and, respectively, 
47.7 percent of the total of those filed), which is 
by 5.3% and, respectively, 15.9% more as com-
pared with 2010. Most of them - 193 applications 
(96.5%) with 827 ID (96.8%) - were filed under 
The Hague Agreement procedure, under the na-
tional procedure being filed 7 applications (3.5%) 
with 27 ID (3.2%). These latter constitute 8.1% 
and, respectively, 2.8% of the indexes relating to 
the national procedure.

As in the previous years, the absolute ma-
jority of applications filed under the national proce-
dure (91.9%) proceed from national applicants and 
that of applications filed under The Hague Agree-
ment procedure (99.5%) – from foreign applicants.

The dynamics of filing applications for 
registration and ID included therein in the last 
six years is shown in Figures 1.3. and 1.4. 

In 2011, the weight of applications filed 
by the national applicants – natural persons - 
increased from 48% up to 67%, compared with 
the previous year. The absolute majority of ap-
plications filed by the national applicants (79.7%) 
proceeds from natural and legal persons having 
their domicile or headquarters in Chisinau. How-
ever, their share increased by 9.2 percentage 
points as compared to 2010.  From the territory 
the most active were the applicants from TAU 
Gagauzia, Balti, Edinet, Anenii Noi.
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Fig. 1.3. Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
Fig. 1.3. Applications for the registration of industrial designs

Fig. 1.4. Desene şi modele industriale depuse pentru înregistrare
Fig. 1.4. Industrial designs filed for registration

Procedura naţională (PN)
National procedure (NP)

Procedura naţională (PN)
National procedure (NP)

Aranjamentul Haga (AH) 
The Hague Agreement (HA)

Aranjamentul Haga (AH) 
The Hague Agreement (HA)

Total (PN+AH)
Total (NP+HA)

Total (PN+AH)
Total (NP+HA)

Solicitanţi străini, PN 
Foreign applicants, NP

Solicitanţi străini, PN 
Foreign applicants, NP

Solicitanţi naţionali, PN 
National applicants, NP

Solicitanţi naţionali, PN 
National applicants, NP

Solicitanţi străini, PN+AH 
Foreign applicants, NP+HA

Solicitanţi străini, PN+AH 
Foreign applicants, NP+HA

Prin procedura naţională au depus ce-
reri solicitanţi din 4 ţări străine - Statele Unite 
ale Americii, Federaţia Rusă, China şi Ucraina. 
Prin Aranjamentul de la Haga au parvenit ce-
reri de la solicitanţi din 21 de ţări străine, cele 
mai multe provenind din Elveţia, Germania, 
Franţa, Austria, Turcia, Grecia şi Bulgaria.

Repartizarea cererilor de înregistrare a 
DMI după ţările de reşedinţă ale solicitanţilor, 

To the national procedure applied ap-
plicants from four foreign countries - United States 
of America, Russian Federation, China and Ukraine. 
Under The Hague Agreement have been received 
applications from applicants from 21 countries, 
most of them proceeding from Switzerland, Ger-
many, Austria, France, Greece and Bulgaria.

The distribution of applications for the 
registration of ID by the countries of residence 
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depuse prin cele două proceduri menţionate, 
este reflectată în tabelul 1.5.

Cele mai solicitate produse ce încorpo-
rează DMI, pentru care se solicită protecţie, sunt: 
bijuteriile şi decoraţiunile (19 cereri cu 413 mode-
le), ceasurile şi accesoriile pentru ele (respectiv 
36 şi 318), aparatele şi ustensilele pentru gătit (3 
şi 246), materialele publicitare (21 şi 143), motive-
le decorative (9 şi 108), construcţiile şi elementele 
de construcţii (3 şi 100), recipientele (23 şi 77).

În afară de cereri de înregistrare, în anul 
2011 au fost depuse şi 402 cereri de reînnoire a 
înregistrării pentru 1274 de DMI, ceea ce constituie 
cu 11,2% şi, respectiv, cu 2,3% mai puţin faţă de anul 
precedent. Majoritatea cererilor de reînnoire – 353 
(87,8%) provine de la solicitanţi străini, dintre aces-
tea 339 fiind depuse prin Aranjamentul de la Haga. 

Pe parcursul anului 2011, au fost supuse 
examinării de fond: 
•  95 de cereri cu 538 de DMI, depuse conform 

procedurii naţionale, dintre acestea:
 – 67 de cereri cu 365 de DMI au fost acceptate 

total, iar 8 cereri cu 67 de DMI – parţial, din 
lipsă de noutate fiind respinse 31 de DMI in-
cluse în acestea;

 – 11 cereri cu 48 de DMI au fost respinse total, 
de asemenea din lipsă de noutate;

 – 9 cereri şi 58 de DMI au fost retrase;
• 167 de cereri internaţionale cu 781 de DMI, 

parvenite prin Aranjamentul de la Haga, pen-

of applicants, filed under both procedures, is 
shown in Table 1.5.

The most requested products incorporat-
ing ID, for which protection is sought, are: jewelry 
and decorations (19 applications with 413 designs), 
watches and accessories for them (36 and, respec-
tively, 318), appliances and cooking utensils (3 and 
246), advertising materials (21 and 143), decorative 
motifs (9 and 108), constructions and structural 
units (3 and 100), and containers (23 and 77).

In addition to applications for registra-
tion, 402 registration renewal applications for 1274 
ID were filed in 2011, which is by 11.2% and, respec-
tively, by 2.3% less than in the previous year. The 
absolute majority of renewal applications - 353 
(87.8%) came from foreign applicants, of which 
339 were filed under The Hague Agreement.

During the year 2011, there were sub-
jected to substantive examination: 

 • 95 applications with 538 ID, filed under the 
national procedure, of which: 

 – 67 applications with 365 ID were accepted 
totally, and 8 applications with 67 ID - par-
tially, for lack of novelty being rejected 31 ID 
included therein;

 – 11 applications with 48 ID were rejected to-
tally, also for lack of novelty; 

 – 9 applications and 58 ID were withdrawn;
 • 167 international applications with 781 ID, 

received under The Hague Agreement, for 

Ţară
Country

Cod
Code

Cereri
Applications %

Elveţia CH 101 36,0
Republica Moldova MD 80 28,6
Germania DE 36 12,8
Franţa FR 8 2,8
Austria AT 6 2,2
Polonia PL 6 2,2
Turcia TR 6 2,2
Grecia GR 5 1,8
Bulgaria BG 5 1,8
Liechtenstein LI 3 1,1
Statele Unite ale Americii US 3 1,1
Ucraina UA 3 1,1
Regatul Unit al Marii Britanii GB 2 0,7
Federaţia Rusă RU 2 0,7
România RO 2 0,7
Ungaria HU 2 0,7
Italia IT 2 0,7
Alte 8 ţări/
Other 8 countries 8 2,8

Total: 25 de ţări
Total: 25 countries 280 100

Tab. 1.5. Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor 
industriale după ţările de reşedinţă ale solicitanţilor

Tab. 1.5. Applications for the registration of industrial 
designs by the countries of residence of applicants
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Fig. 1.5. Certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
Fig. 1.5. Issued industrial design registration certificates
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tru care au fost adoptate hotărâri de înregis-
trare pe teritoriul Republicii Moldova.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 84 de 
certificate de înregistrare pentru 333 de DMI, 
faţă de anul 2010 fiind atestată o scădere a nu-
mărului de certificate cu 4,5%, iar a numărului de 
DMI - cu 31,6%. Dinamica eliberării certificatelor 
de înregistrare a desenelor şi modelelor industri-
ale în ultimii 6 ani este reflectată în figura 1.5.

Numărul înregistrărilor internaţionale 
reînnoite s-a diminuat pe parcursul anului 2011 cu 
circa 9,3% faţă de anul precedent, iar al modelelor 
s-a majorat cu circa 12,7%. Astfel, au fost adoptate 
hotărâri de reînnoire pentru 312 înregistrări inter-
naţionale conţinând 1112 DMI. Totodată, a scăzut 
şi numărul de certificate naţionale reînnoite, 
fiind eliberate 66 de adeverinţe de reînnoire (cu 
10,8% mai puţine decât în anul precedent), pentru 
153 de DMI. Din numărul înregistrărilor, al căror 
termen de valabilitate urma să expire în anul 2011, 
ponderea înregistrărilor internaţionale reînnoite 
constituie 27% (171 din 634), iar a celor naţionale 
reînnoite – 41,7% (53 din 127). 

La 31 decembrie 2011, din numărul total 
de 1271 de certificate de înregistrare a DMI, 
eliberate de AGEPI pe parcursul întregii sale 
activităţi, erau valabile 592 (46,6%), inclusiv 294 
reînnoite, acestea constituind 49,7% din certifi-
catele valabile. Din totalul de 6103 înregistrări 
internaţionale ale DMI, pentru care s-a obţinut 

which were adopted decisions of registra-
tion in the Republic of Moldova.

In the year under review, there were 
issued 84 certificates of registration for 333 
ID, being attested a decrease in the number of 
certificates by 4.5% and in the number of ID – 
by 31.6% as compared with 2010. The dynamics 
of issuing industrial design registration certifi-
cates in the last six years is shown in Figure 1.5.

The number of renewed international 
registrations diminished during 2011 by circa 
9.3 % compared with the previous year and 
that of ID increased by circa 12.7%. Thus, there 
have been adopted decisions of renewal for 312 
international registrations containing 1112 ID. 
However, the number of renewed national cer-
tificates decreased, being issued 66 certificates 
for renewal (by 10.8% less than the previous 
year), for 153 ID. Of the number of registrations, 
which term of validity was supposed to expire 
in 2011, the weight of renewed international reg-
istrations was 27% (171 of 634) and of renewed 
national ones - 41.7% (53 of 127).

On 31 December 2011, of the total 
number of 1271 certificates of registration of 
ID, issued by AGEPI throughout its activity, 592 
were valid (46.6%), including 294 renewed, they 
accounting for 49.7% of the valid certificates. 
Of the total of 6103 international registrations 
of ID, which have acquired protection in the 
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Fig. 1.7. Cele mai solicitate produse încorporând DMI, înregistrate în anul 2011 prin procedura internaţională
Fig. 1.7. The most requested goods including ID registered in 2011 under the international procedure

Fig. 1.6. Topul produselor încorporând DMI, înregistrate în 2011 prin procedura naţională
Fig. 1.6. The top of goods including ID registered in 2011 under the national procedure
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Republic of Moldova in the same period, 2919 
(47.8%) were valid, including 1933 renewed, they 
accounting for 66.2% of the valid international 
registrations.

The analysis of registrations made in 2011 
by national and international way in the Repub-
lic of Moldova highlights the most requested 
products incorporating ID for which protection is 
sought more frequently. The analysis results are 
illustrated in Figures 1.6. and 1.7.

The general data on registration of ID in 
the last six years are shown in Table 1.6.

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova în ace-
eaşi perioadă, erau valabile 2919 (47,8%), inclusiv 
1933 reînnoite, acestea constituind 66,2% din 
înregistrările internaţionale valabile.

Analiza înregistrărilor efectuate în 2011 
pe cale naţională şi pe cale internaţională în 
Republica Moldova scoate în evidenţă cele mai 
solicitate produse încorporând DMI pentru care 
se revendică mai frecvent protecţie. Rezultatele 
analizei sunt ilustrate în figurile 1.6. şi 1.7.

Datele de ansamblu privind înregistrarea 
DMI în ultimii 6 ani sunt reflectate în tabelul 1.6.
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Tab. 1.6. Activitatea de acordare a protecţiei pentru DMI Tab. 1.6. Industrial design protection activity

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cereri depuse Filed applications

Procedura naţională (PN): 113 85 101 83 103 86 The national procedure (NP):

- solicitanţi naţionali 94 64 72 66 95 79 - national applicants

- solicitanţi străini 19 21 29 17 8 7 - foreign applicants:

Aranjamentul Haga (AH): 330 308 283 193 186 194 The Hague Agreement (HA):

- solicitanţi naţionali 0 2 2 1 4 1 - national applicants

- solicitanţi străini 330 306 281 192 182 193 - foreign applicants

Total (PN+AH): 443 393 384 276 289 280 Total (NP+HA):

- solicitanţi naţionali 94 66 74 67 99 80 - national applicants

- solicitanţi străini 349 327 310 209 190 200 - foreign applicants

Desene şi modele depuse Filed industrial designs

Procedura naţională (PN): 413 353 417 455 511 957 The national procedure (NP):

- solicitanţi naţionali 353 276 369 429 498 930 - national applicants

- solicitanţi străini 60 77 48 26 13 27 - foreign applicants:

Aranjamentul Haga (AH): 1162 1118 1082 884 740 833 The Hague Agreement (HA):

- solicitanţi naţionali - 18 14 5 16 6 - national applicants

- solicitanţi străini 1162 1100 1068 879 724 827 - foreign applicants

Total (PN+AH): 1575 1471 1499 1339 1251 1790 Total (NP+HA):

- solicitanţi naţionali 353 294 383 434 514 936 - national applicants

- solicitanţi străini 1222 1177 1116 905 737 854 - foreign applicants

Certificate eliberate Issued certificates

- titularilor naţionali 119 86 71 57 60 75 - national owners

- titularilor străini 21 18 17 25 28 9 - foreign owners

Total: 140 104 88 82 88 84 Total:

1.4. Mărci

Pe parcursul anului 2011, AGEPI a recep-
ţionat 5794 de cereri de înregistrare a mărcilor, 
cu 340 (6,2%) mai multe decât în anul precedent. 
Din numărul total de cereri, pe cale naţională 
au parvenit 2274 (39%), iar pe cale internaţio-
nală – 3520 (61%), inclusiv 6 cereri (0,2%) - prin 
procedura Aranjamentului de la Madrid şi 3514 
(99,8%) - prin cea a Protocolului referitor la acest 
Aranjament. La 31 decembrie 2011, numărul total 
al cererilor de înregistrare a mărcilor recepţiona-
te pe întreaga perioadă de activitate a AGEPI a 
atins cifra de 92342, inclusiv 32766 de cereri (35%) 
depuse pe cale naţională şi 59576 (65%) – pe cale 
internaţională; 79 la sută din numărul total al 
cererilor au provenit de la solicitanţii străini şi 21 
la sută – de la cei naţionali. 

Faţă de anul precedent, s-a majorat nu-
mărul cererilor depuse atât de către solicitanţii 
naţionali (cu 3,6%), cât şi de către cei străini (cu 
7,2%). Totodată, solicitanţilor naţionali le revin 
26%, iar celor străini – 74% din totalul cererilor 
depuse în 2011. Proporţiile se inversează în 
cazul cererilor depuse conform procedurii naţi-

1.4. Trademarks

During the period under review, AGEPI 
received 5794 applications for the registration of 
trademarks, with 340 (6.2%) more than the previ-
ous year. Of the total number of applications, by 
national way entered 2274 (39%) and by interna-
tional way - 3520 (61%), including 6 applications 
(0.2%) – under the Madrid Agreement procedure 
and 3514 (99.8%) - under that of the Protocol relat-
ing to that Agreement. On 31 December 2011, the 
total number of applications for the registration of 
trademarks received throughout the AGEPI activ-
ity amounted to 92,342, including 32,766 applica-
tions (35%) filed by national way and 59,576 (65%) 
- by international way; 79 percent of the total 
number of applications proceeded from foreign 
applicants and 21 percent – from national ones.

The number of applications filed by both 
national (by 3.6%) and foreign (by 7.2%) appli-
cants increased compared to the previous year. 
However, to national applicants belong 26% and 
to foreign ones - 74% of the total of applications 
filed in 2011. The proportions are reversed in 
the case of applications filed under the national 



24

r a p o r t  a n u a l  \  2 0 1 1

a g e n ţ i a  d e  s t a t  p e n t r u  p r o p r i e t a t e a  i n t e l e c t u a l ă  a  r e p u b l i c i i  m o l d o v a

Fig. 1.8. Cereri de înregistrare a mărcilor
Fig. 1.8. Trademark registration applications
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onale: 1508 cereri (66%) provin de la solicitanţii 
din Republica Moldova, iar 766 (34%) - de la cei 
străini.

Dinamica depunerii cererilor de înregis-
trare a mărcilor în ultimii 6 ani este prezentată în 
figura 1.8.

Majoritatea cererilor depuse de solici-
tanţii naţionali - 1248 (82%) – provine de la per-
soane fizice sau juridice domiciliate sau cu sediul 
în mun. Chişinău, 51 (3%) - din UTA Găgăuzia, 29 
(2%) - din mun. Bălţi, câte 1% din cereri le revine 
solicitanţilor din Anenii Noi, Căuşeni, Drochia, 
Dubăsari, Rezina, Orhei, Făleşti, iar restul de 
circa 6% din cereri – solicitanţilor din alte unităţi 
administrativ-teritoriale ale ţării.

Prin procedura naţională au fost 
depuse cereri din 50 de ţări, un interes sporit 
faţă de Republica Moldova fiind manifestat de 
către solicitanţii din Statele Unite ale Americii, 
care au depus 9,9% din cereri, Federaţia Rusă, 
Japonia, Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii 
(câte 2%), Panama (1,8%), Elveţia (1,6%), Emira-
tele Arabe Unite (1,4%), Germania şi India (câte 
1%), solicitanţii din celelalte ţări acumulând în 
sumă 8% din cereri.

Prin procedura Sistemului de la Madrid 
au parvenit cereri din 55 de ţări, cele mai multe - 
din Federaţia Rusă, Germania (câte 11%), Elveţia 
(8%), Italia, Oficiul de Armonizare pe Piaţa Inter-
nă (OHIM) (câte 7%), China,  Ucraina (câte 6%), 
Franţa (5%) etc. 

procedure: 1508 applications (66%) come from 
applicants from the Republic of Moldova, and 
766 (34%) - from foreign ones.

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

Most applications filed by the national 
applicants - 1248 (82%) - proceed from natural or 
legal persons having their domicile or headquar-
ters in Chisinau, 51 (3%) - in Gagauzia TAU, 29 (2%) 
- in Balti, 1% of applications belong to applicants 
from Anenii Noi, Causeni, Drochia, Dubasari, 
Rezina, Orhei, and Falesti each, and the rest of 
circa 6% of applications - to applicants from other 
territorial-administrative units of the country.

Under the national procedure were filed 
applications from 50 countries, an increased 
interest in the Republic of Moldova being shown 
by applicants from the United States of America, 
who filed 9.9% of applications, Russian Federa-
tion, Japan, Ukraine, United Kingdom of Great 
Britain (2% each), Panama (1.8%), Switzerland 
(1.6%), United Arab Emirates (1.4%), Germany and 
India (1% each), the applicants from other coun-
tries accumulating in sum 8% of applications.

Under the Madrid System procedure 
applications proceeded from 55 countries, most 
of them proceeding from Russian Federation, Ger-
many (11% each), Switzerland (8%), Italy, Office for 
Harmonization in the Internal Market (OHIM) (7% 
each), China, Ukraine (6% each), France (5%), etc.
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Ţară
Country

Cod 
Code

Cereri
Applications %

Republica Moldova MD 1508 26,0
Federaţia Rusă RU 456 7,9
Germania DE 419 7,2
Statele Unite ale Americii US 338 5,8
Elveţia CH 312 5,4
Italia IT 259 4,5
Ucraina UA 250 4,3
Oficiul de Armonizare pe Piaţa Internă EM 239 4,1
China CN 213 3,7
Franţa FR 200 3,5
Biroul Benelux de Mărci BX 155 2,7
Turcia TR 148 2,6
Ungaria HU 147 2,5
Austria AT 110 1,9
Regatul Unit al Marii Britanii GB 101 1,7
Polonia PL 92 1,6
Japonia JP 91 1,6
Bulgaria BG 60 1,0
Spania ES 52 0,9
Republica Cehă CZ 50 0,9
Alte 52 de ţări/
Other 52 countries 594 10,3

Total – 72 de ţări/
Total – 72 countries 5794 100,0

Altogether, trademark registration ap-
plications filed with AGEPI in 2011 proceed from 
applicants from 72 countries (in 2010 – from 79 
countries), the largest weight belonging to those 
from the Republic of Moldova. The distribution of 
applications by the countries of residence of ap-
plicants, irrespective of the procedure by which 
they were filed, is reflected in Table 1.7.

In the applications filed by national way, 
the most requested classes of the International 
Classification of Goods and Services (ICGS) remain 
to be: class 35 (advertising, business manage-
ment services, etc.) - 915 applications (being, 
however, on the decrease by 5 percentage points 
compared with 2010); without significant changes 
from the previous year are classes 05 (drugs, 
pharmaceuticals, etc.) - 393 applications; 30 (sug-
ar, flour, preparations made from cereals, etc.) 
- 275 applications; 41 (education; entertainment; 
sporting activities) – 264 applications; 38 (tel-
ecommunications) – 237 applications; but slightly 
decreased (by 2 percentage points) the interest 
in classes 33 (alcoholic beverages) – 220 applica-
tions; 29 (meat, fish, poultry and game, eggs, milk 
and milk products; oils, etc.) - 188 applications; 32 
(non-alcoholic beverages, beer) – 182 applications  
(Figure 1.9.), and the frequency of designating 
other classes did not suffer significant changes.

În ansamblu, cererile de înregistrare a 
mărcilor depuse în anul 2011 la AGEPI provin de 
la solicitanţi din 72 de ţări (în 2010 – din 79 de 
ţări), ponderea cea mai mare revenind celor din 
Republica Moldova. Repartizarea cererilor după 
ţările de reşedinţă ale solicitanţilor, indiferent de 
procedura prin care au fost depuse, este reflec-
tată în tabelul 1.7.

În cererile depuse pe cale naţională, 
cele mai solicitate clase ale Clasificării Interna-
ţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) rămân 
a fi: clasa 35 (servicii de publicitate, afaceri 
comerciale etc.) – în 915 cereri (fiind totuşi în 
scădere cu 5 puncte procentuale faţă de anul 
2010); fără schimbări esenţiale faţă de anul 
precedent urmează clasele 05 (medicamente, 
produse farmaceutice etc.) – în 393 de cereri; 
30 (zahăr, făină, preparate făcute din cereale 
etc. ) – în 275 de cereri; 41 (educaţie, divertis-
ment, activităţi sportive) - în 264 de cereri; 38 
(telecomunicaţii) – în 237 de cereri; s-a dimi-
nuat uşor (cu 2 puncte procentuale) interesul 
faţă de clasele 33 (băuturi alcoolice) – în 220 
de cereri; 29 (carne, peşte, păsări şi vânat, ouă, 
lapte şi produse lactate; uleiuri etc.) – în 188 de 
cereri; 32 (băuturi nealcoolice, bere) – în 182 
de cereri (figura 1.9.), iar frecvenţa desemnării 
altor clase nu a suferit schimbări semnificative.

Tab 1.7. Cereri de înregistrare a mărcilor, 
repartizate după ţări

Tab. 1.7. Trademark applications 
distributed by countries
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Fig. 1.9. Frecvenţa solicitării claselor de produse sau servicii în cererile depuse pe cale naţională
Fig. 1.9. Frequency of claiming classes of goods or services in the applications filed by national way
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Prin procedura internaţională, în topul 
preferinţelor rămâne clasa 05, solicitată în 
924 de cereri, urmată de clasele 35 – în 605 
cereri şi 09 (diverse aparate şi instrumente, 
calculatoare etc.) – în 531 de cereri, 03 (pro-
duse cosmetice, substanţe pentru spălat) – în 
491 de cereri, 30 (cafea, produse de cofetărie 
şi patiserie) – în 391 de cereri, 25 (îmbrăcă-
minte, încălţăminte etc.) – în 370 de cereri. 
De menţionat că atât clasele aflate în top, cât 
şi frecvenţa solicitării acestora nu au suferit 
schimbări esenţiale faţă de anul precedent 
(figura 1.10.).

Pe parcursul anului de bilanţ, a fost 
examinat aproximativ acelaşi număr de cereri 
de înregistrare a mărcilor ca şi în anul precedent 
– 5283, inclusiv 1800 depuse prin procedura naţi-
onală şi 3483 – prin cea internaţională. Totodată, 
rezultatele examinării de fond diferă de anul 
2010: cota cererilor de înregistrare a mărcilor, 
acceptate total sau parţial, a scăzut pentru am-
bele tipuri de cereri – respectiv, cu 7 şi 5 puncte 
procentuale, constituind 77% şi 85% (faţă de 84% 
şi 90% în 2010). În consecinţă, a crescut în ace-
eaşi proporţie cota cererilor pentru care au fost 
emise refuzuri provizorii pentru toate produsele 
şi/sau serviciile solicitate pentru înregistrare – 
până la 23 şi 15 la sută (comparativ cu 16 şi 10 la 
sută în anul 2010). 

Monitorizarea motivelor de refuz 
atestă că 73% din cele referitoare la cererile 
depuse prin procedura naţională şi 78% din cele 
referitoare la cererile depuse prin Sistemul de 

Under the international procedure, on 
top of preferences remains class 05, required in 
924 applications, followed by classes 35 - in 605 
applications and 09 (various apparatus and in-
struments, calculating machines, etc.) – in 531 ap-
plications, 03 (cosmetics, bleaching preparations 
and other substances for laundry use) – in 491 
applications, 30 (coffee, pastry and confection-
ery) – in 391 applications, 25 (clothing, footwear, 
etc.) – in 370 applications. It should be mentioned 
that both classes on top and frequency of their 
requirement have not undergone great changes 
compared to the previous year (Figure 1.10).

During the year under review, the same 
number of trademark registration applications 
was examined as in the previous year - 5283, 
including 1800 filed under the national procedure 
and 3483 – under the international one. How-
ever, substantive examination results differ from 
2010: the share of trademark registration ap-
plications, accepted totally or partially, declined 
for both types of applications - respectively by 7 
and 5 percentage points, representing 77% and 
85% (compared to 84 % and 90% in 2010). Conse-
quently, the share of applications for which were 
issued provisional refusals for all products  
and/or services required for registration - up to 23 
and 15 percent (compared with 16 and 10 percent 
in 2010) increased in the same proportion.

Monitoring of the grounds for refusal 
attests that 73% of those relating to applications 
filed under the national procedure and 78% of 
those relating to applications filed under the 
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la Madrid au la bază motive relative (conflictul 
cu mărci identice sau similare, protejate pe 
numele altor persoane pentru produse/servicii 
identice sau similare, conflictul cu alte drepturi 
de proprietate intelectuală); 15% şi, respectiv, 
6% din refuzuri au fost emise pe motivul că 
semnele solicitate sunt înşelătoare; 10% şi, 
respectiv, 5% din refuzuri - din motivul lipsei 
de distinctivitate a semnelor solicitate spre 
înregistrare.

În anul de bilanţ au fost examinate 2272 
de cereri privind respectarea condiţiilor de de-
punere, dintre acestea 2049 de cereri (90%) au 
fost înscrise în Registrul naţional al cererilor de 
înregistrare a mărcilor, iar 223 de cereri (10%) 
nu au întrunit condiţiile de depunere stabilite 
de Lege.

În perioada de bilanţ, AGEPI, în cali-
tate de oficiu al ţării de origine, a verificat şi a 
expediat la OMPI 49 de cereri de înregistrare 
internaţională a mărcilor, depuse prin Sistemul 
de la Madrid – cu 6 mai multe decât în anul 
precedent. 

Printre ţările cel mai frecvent desem-
nate pentru protecţie în cererile de înregistrare 
internaţională, depuse de solicitanţii naţio-
nali, se numără Ucraina (în 21/43% din cereri), 
Federaţia Rusă (18/37%), România (14/29%), 
Kazahstan (13/27%), Belarus (12/24%), urmate 
de Polonia, Lituania şi Kirghizstan (10/20%). De 
menţionat că în anul 2011 solicitanţii naţionali 
au solicitat protecţie prin Sistemul de la Madrid 

Madrid System are based on relative grounds 
(conflict with identical or similar trademarks 
protected on behalf of other persons for identi-
cal or similar goods/services, conflict with other 
intellectual property rights); 15% and, respec-
tively, 6% of refusals were issued on the ground 
that the requested signs were deceitful or liable 
to mislead; 10% and, respectively, 5% of refusals - 
on the ground of lack of distinctiveness of signs 
required for registration, etc.

In the year under review, 2272 applica-
tions were examined on compliance with the 
conditions for filing, of these 2049 (90%) applica-
tions were entered in the National Register of 
Trademark Registration Applications, and 223 
applications (10%) did not meet the conditions 
for filing set by the Law.

In the period under review, AGEPI, as 
the office of the country of origin, verified and 
sent to WIPO 49 applications for international 
registration, of trademarks, filed under the 
Madrid System - with 6 more than the previous 
year.

Among countries, most frequently des-
ignated for protection in the applications for 
international registration, filed by national ap-
plicants, are Ukraine (in 21/43% of applications), 
Russian Federation (18/37%), Romania (14/29%), 
Kazakstan (13/27%), Belarus (12/24%), followed 
by Poland, Lithuania and Kyrgyzstan (10/20%). It 
should be noted that in 2011 national applicants 
sought protection under the Madrid System 

Fig. 1.10. Frecvenţa solicitării claselor de produse sau servicii în cererile depuse pe cale internaţională
Fig. 1.10. Frequency of claiming classes of goods or services in the applications filed by international way
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Fig. 1.11. Eliberarea certificatelor de înregistrare a mărcilor
Fig. 1.11. Issuance of trademark registration certificates
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in 56 countries, among them are countries like 
Singapore, Bosnia and Herzegovina, Vietnam, 
etc.

Concomitantly with the new applica-
tions were also filed applications for renewal 
of trademark registration, because in 2011 
was supposed to expire the term of validity of 
5048 trademarks (4207 - international and 841 
- national). As a result, there was sought the re-
newal of 2531 trademarks (with 64 applications 
- 2.6% - more than in 2010). Most renewals - 
2358 (93%) - were requested by foreign owners, 
including 2168 - for international registrations 
and 190 - for national trademarks. National 
owners have filed 173 (7%) trademark renewal 
applications. However, it should be noted that 
there is a gap between the date of expiration 
of validity and that of filing of the application 
for renewal – so-called grace period of six 
months, during which the owner may request 
renewal of trademark subject to payment of an 
additional fee.

In the year under review, there were 
issued 1491 trademark registration certificates 
(with 139 – 10% - more than in 2010), national 
owners obtaining 924 certificates (62%) and 
foreign ones – 567 (38%). The dynamics of trade-
mark registration certificates issued in the last 
six years is shown in Figure 1.11.

The distribution of certificates issued by 
the countries of residence of owners is reflected 
in Table 1.8.

în 56 de state, printre acestea numărându-se 
ţări precum Singapore, Bosnia şi Herţegovina, 
Vietnam etc.

Concomitent cu cererile noi, au fost 
depuse şi cereri de reînnoire a înregistrării 
mărcilor, deoarece în anul 2011 urma să expire 
termenul de valabilitate a 5048 de mărci (4207 
- internaţionale şi 841 - naţionale). Astfel, a 
fost solicitată reînnoirea a 2531 de mărci (cu 
64 de cereri - 2,6% - mai multe faţă de anul 
2010). Majoritatea reînnoirilor - 2358 (93%) - a 
fost solicitată de către titulari străini, inclusiv 
2168 - pentru înregistrări internaţionale şi 190 
- pentru mărci naţionale. Titularii naţionali au 
depus 173 (7%) de cereri de reînnoire a mărci-
lor. Totodată, trebuie de menţionat faptul că 
există un decalaj între data expirării valabi-
lităţii şi cea a depunerii cererii de reînnoire 
– aşa-numita perioadă de graţie de 6 luni, pe 
parcursul căreia titularul mai poate solicita re-
înnoirea mărcii cu condiţia achitării unei taxe 
suplimentare.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 1491 
de certificate de înregistrare a mărcilor (cu 139 
- 10% - mai multe decât în anul 2010), titularii na-
ţionali obţinând 924 de certificate (62%), iar cei 
străini - 567 (38%). Dinamica eliberării certificate-
lor de înregistrare a mărcilor în ultimii 6 ani este 
redată în figura 1.11.

Repartizarea certificatelor eliberate 
după ţările de reşedinţă ale titularilor este reflec-
tată în tabelul 1.8.



29

r a p o r t  a n u a l  \  2 0 1 1

a g e n ţ i a  d e  s t a t  p e n t r u  p r o p r i e t a t e a  i n t e l e c t u a l ă  a  r e p u b l i c i i  m o l d o v a

Ţară 
Country

Cod
Code

Certificate
Certificates %

Republica Moldova MD 924 62,0
Statele Unite ale Americii US 187 12,5
Regatul Unit al Marii Britanii GB 43 2,9
Ucraina UA 34 2,3
Elveţia CH 33 2,2
Japonia JP 29 1,9
Germania DE 22 1,5
Irlanda IE 22 1,5
Federaţia Rusă RU 18 1,2
Turcia TR 15 1,0
Franţa FR 13 0,9
Polonia PL 12 0,8
Alte 42 de ţări/ 
Other 42 countries 139 9,3

Total: 54 de ţări / 
Total: 54 countries 1491 100

Ca şi în cazul cererilor de înregistrare a 
mărcilor, majoritatea certificatelor eliberate titu-
larilor naţionali revine persoanelor cu domiciliul 
sau sediul în mun. Chişinău – 81%. La o distanţă 
foarte mare de aceştia, se situează titularii din 
Ialoveni, Floreşti (câte 3%), UTA Găgăuzia, Bălţi 
(câte 2%), Anenii Noi, Tiraspol (câte 1%), restul 
de 7 la sută revenind titularilor din alte unităţi 
teritorial-administrative.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 351 de 
certificate de reînnoire a înregistrării mărcilor, 
dintre care 160 (46%) – titularilor naţionali şi 191 
(54%) – celor străini. În raport cu anul precedent, 
numărul certificatelor de reînnoire eliberate 
s-a micşorat cu 70 (17%). Totodată, trebuie de 
menţionat că se atestă o creştere cu 41 (34%) 
a numărului de certificate eliberate titularilor 
naţionali şi o micşorare cu 112 (37%) a numărului 
de certificate eliberate celor străini. 

De la începutul activităţii sale şi până 
la 31 decembrie 2011, AGEPI a eliberat 22262 de 
certificate de înregistrare a mărcilor. Diferen-
ţa considerabilă dintre numărul de cereri de 
înregistrare şi numărul de certificate eliberate se 
explică prin faptul că AGEPI nu eliberează certi-
ficate de înregistrare pentru mărcile internaţio-
nale. La sfârşitul anului erau valabile 18541 (83%) 
de certificate eliberate, inclusiv 5426 reînnoite, 
acestea de la urmă constituind 29% din numărul 
certificatelor valabile. 

Tabloul general al activităţii de acordare 
a protecţiei mărcilor de produse şi/sau de servicii 
în ultimii 6 ani este prezentat în tabelul 1.9.

As in the case of trademark registration 
applications, most certificates issued to national 
owners belong to persons with their domicile or 
headquarter in Chisinau – 81%. At a very big dis-
tance from them are situated the owners from 
Ialoveni, Floresti (3% each), Gagauzia TAU, Balti 
(2% each), Anenii Noi, Tiraspol (1% each), the 
remaining seven percent belonging to owners 
from other territorial-administrative units.

In the year under review, there were 
issued 351 certificates for renewal of trademark 
registration , of which 160 (46%) – to national own-
ers and 191 (54%) – to foreign ones. Compared with 
the previous year, the number of issued renewal 
certificates decreased by 70 (17%). However, it 
should be mentioned that it is attested an increase 
by 41 (34%) in the number of certificates issued to 
national owners and a decrease by 112 (37%) in the 
number of certificates issued to foreign ones.

From the start of its activity until 31 
December 2011, AGEPI issued 22,262 trademark 
registration certificates. The significant dif-
ference between the number of applications 
for registration and the number of issued 
certificates is explained by the fact that AGEPI 
does not issue certificates of registration for 
international trademarks. At the close of 2011, 
there were valid 18,541 issued certificates (83%), 
including 5426 renewed, these latter constitut-
ing 29% of the number of valid certificates.

The general picture of the product and/or 
service trademark protection activity in the last six 
years is presented in Table 1.9.

Tab. 1.8. Certificate de înregistrare 
a mărcilor repartizate după ţări

Tab. 1.8. Trademark registration certificates 
distributed by countries
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Tab. 1.9. Activitatea de protecţie a mărcilor Tab. 1.9. Trademark protection activity

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cereri depuse: 6144 6544 6808 5277 5454 5794 Filed applications:

- solicitanţi naţionali 1520 1532 1581 1211 1455 1508 - national applicants

- solicitanţi străini 4624 5012 5227 4066 3999 4286 - foreign applicants

Procedura naţională: 2269 2282 2312 1807 2039 2274 The national procedure:

- solicitanţi naţionali 1520 1532 1581 1211 1455 1508 - national applicants

- solicitanţi străini 749 750 731 596 584 766 - foreign applicants

Procedura internaţională
(solicitanţi străini): 3875 4262 4496 3470 3415 3520 The international procedure

(foreign applicants):

- Aranjamentul Madrid 3132 3525 3117 175 14 6 - Madrid Agreement

- Protocolul Madrid 743 737 1379 3295 3401 3514 - Madrid protocol

Certificate eliberate: 1319 1259 1774 1780 1352 1491 Issued certificates:

- titulari naţionali 976 792 1004 1044 750 924 - national owners

- titulari străini 343 467 770 736 602 567 - foreign owners

1.5. Indicaţii geografice

Pentru sistemul naţional de protecţie 
a indicaţiilor geografice (IG)2, aflat în proces de 
consolidare, anul 2011 s-a remarcat prin depune-
rea la AGEPI a primelor cereri de înregistrare a 
IG după intrarea în vigoare a Legii nr. 66-XVI din 
27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geo-
grafice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate. Astfel, prin procedura 
naţională au fost recepţionate în total 6 cereri, 
dintre care 5 - de înregistrare a unor denumiri 
de origine (DO) (3 – autohtone şi 2 – din afara 
Republicii Moldova) şi 1 – de înregistrare a unei 
IG autohtone.

În cadrul negocierii Acordului dintre Gu-
vernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană 
privind protecţia indicaţiilor geografice pentru 
produse agricole şi alimentare, au fost realizate 
consultări publice pe marginea a 2 IG ale Uniunii 
Europene propuse spre protecţie în Republica 
Moldova, acestea fiind publicate în numărul 5 
al Buletinului Oficial de Proprietate Industrială 
(BOPI), accesibil şi pe site-ul AGEPI. În lipsa unor 
declaraţii de opoziţie şi după efectuarea exami-
nării de fond de către AGEPI, s-a constatat că 
aceste IG întrunesc toate condiţiile de protecţie 
pe teritoriul Republicii Moldova.

În aceeaşi ordine de idei, de menţionat 
faptul că cele 2 DO autohtone protejate – „Ciu-
mai” şi „Romăneşti” (pentru vinuri) – au trecut 
cu succes procedura consultărilor publice în 
spaţiul UE.

În calitate de autoritate competentă a 
Republicii Moldova în cadrul Uniunii Speciale a ţă-

1.5. Geographical indications

For the national system of protection of 
geographical indications (GIs)2, in the consolida-
tion process, year 2011 was marked by the filing 
with AGEPI of the first applications for regis-
tration of GIs after the entry into force of Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of 
Geographical Indications, Appellations of Origin 
and Traditional Specialties Guaranteed. Thus, 
under national procedure were received in total 
six applications, of which five - for registration 
of appellations of origin (AO) (three - indigenous 
and two - from outside the Republic of Moldova) 
and one - for registration of one indigenous GI.

In negotiating the Agreement between the 
Government of the Republic of Moldova and the 
European Union on the protection of geographical 
indications for agricultural products and foodstuffs, 
there were made public consultations on two GIs 
of the European Union proposed for protection in 
the Republic of Moldova, which are published in 
number 5 of the Official Bulletin of Industrial Proper-
ty (BOPI), also accessible on the AGEPI web site. In 
the absence of declarations of opposition and after 
the substantive examination undertaken by AGEPI, 
it was found that these GIs meet all conditions for 
protection in the Republic of Moldova.

In the same vein, it should be noted that 
the two registered indigenous AO - “Ciumai” 
and “Romanesti” (for wines) – have successfully 
passed the procedure of public consultations in 
the EU space.

As the competent authority of the 
Republic of Moldova in the Special Union of 

2 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.

2 “Geographical indications” shall mean indications, as 
defined in Article 22 1) of the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property (TRIPS), which also include 
appellations of origin.
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rilor membre la Aranjamentul de la Lisabona din 
31 octombrie 1958 privind protecţia denumirilor 
de origine şi înregistrarea internaţională a acesto-
ra (în continuare - Aranjamentul de la Lisabona), 
în 2011 AGEPI a recepţionat de la Biroul Interna-
ţional al OMPI 3 notificări privind înregistrarea 
internaţională a unor noi denumiri de origine în 
vederea acordării protecţiei pe teritoriul Repu-
blicii Moldova (în 2010 – 6 notificări). Ca rezultat 
al examinării de fond, în perioada de bilanţ 7 DO 
înregistrate în Registrul Internaţional, notificate 
anterior, au obţinut protecţia revendicată.

La finele anului 2011, numărul înregistră-
rilor internaţionale ale DO, notificate de Biroul 
Internaţional al OMPI, a atins cifra de 827, dintre 
acestea 819 au obţinut protecţie pe teritoriul 
Republicii Moldova, 6 nu au întrunit condiţiile 
de acordare a protecţiei, iar alte 2 urmează 
să fie examinate în termenele prevăzute de 
Aranjamentul de la Lisabona. Totodată, în urma 
invalidării în ţările de origine şi radierii din Regis-
trul Internaţional, au încetat să fie protejate în 
Republica Moldova 32 de DO (31 – din Slovacia şi 
1 - din Mexic).

member countries of the Lisbon Agreement of 
October 31, 1958 for the Protection of Appel-
lations of Origin and their International Regis-
tration (hereinafter - the Lisbon Agreement), 
in 2011 AGEPI received from the International 
Bureau of WIPO three notifications of interna-
tional registration of new appellations of origin 
for the grant of protection in the Republic of 
Moldova (in 2010 - 6 notifications). As a result of 
substantive examination, seven AO registered in 
the International Register, previously notified, 
have received the protection claimed.

At the end of 2011, the number of 
international registrations of AO, notified by the 
International Bureau of WIPO, amounted to 827, 
of which 819 have received protection in the 
Republic of Moldova, six did not meet the condi-
tions for grant of protection, and the other two 
will be examined within the terms provided by 
the Lisbon Agreement. However, after invali-
dation in the countries of origin and radiation 
from the International Register, 32 AO (31 - from 
Slovakia and 1 - from Mexico) have ceased to be 
protected in the Republic of Moldova.

Ţara DO protejate pe cale 
internaţională/naţională Total % 

Country Internationally/
nationally protected AO Total %

Franţa 508 508 64,0
Republica Cehă 75/5 80 10,1
Bulgaria 49 49 6,2
Italia 31 31 3,9
Ungaria 28 28 3,5
Georgia 20 20 2,5
Cuba 19 19 2,4
Mexic 13 13 1,6
Algeria 7 7 0,9
Portugalia 7 7 0,9
Tunis 7 7 0,9
RPD Coreeană 6 6 0,8
Peru 5 5 0,6
Republica Macedonia 4 4 0,5
Slovacia 3 3 0,4
Republica Moldova (1)*/2 2 0,3
Muntenegru 2 2 0,3
Serbia 1 1 0,1
Israel 1 1 0,1
Chile 1 1 0,1
Total: 787/7 794 100,0

Tab. 1.10. Denumiri de origine protejate pe teritoriul 
Republicii Moldova, repartizate după ţările de origine

Tab. 1.10. Appellations of origin protected in the 
Republic of Moldova, distributed by countries of origin

* DO autohtonă „Romăneşti”, protejată prin Aranjamen-
tul de la Lisabona, nu este luată în considerare la calcu-
larea numărului de DO protejate pe teritoriul Republicii 
Moldova pe cale internaţională, aceasta fiind protejată pe 
cale naţională.

* The indigenous AO “Romanesti” protected under the 
Lisbon Agreement is not taken in consideration upon 
calculation of the number of AO internationally protected 
in the Republic of Moldova, it being protected nationally.
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1.6. Copyright and related rights

In 2011, 420 applications for registration 
of works protected by copyright and related 
rights have been filed with AGEPI. Following the 
examination of applications, in the State Register 
have been registered 440 objects of copyright 
and related rights, with the issuance of the same 
number of certificates of registration for different 
categories of works. Most registrations (95%) be-
long to authors of the Republic of Moldova and 
to those from other countries belong 21 registra-
tions, including from Ukraine (6), Italy (6), Roma-
nia (4), Russian Federation (3) and France (2). 

A decrease by 26% in the number of 
applications and by 40%   in the total number of 
registrations is attested compared with the pre-
vious year. This increase is due to the increase of 
almost three times in the number of audiovisual 
works and more than two times in the number 
of registered musical works and works of plastic 
arts. At the same time, it was attested a steady 
increase in the number of registered works of 
applied arts (30 applications), in 2010 being filed   
only two applications for registration.

During the period under review, on top 
of registrations have been literary, audiovisual 
works and works of plastic arts (20%, 18% and, re-
spectively, 15% of their total number), followed 
by scientific works (12%), phonograms (11%) and 
musical works (9%). The activity on registration 
of works protected by copyright and related 
rights in the last six years is presented in Table 
1.11., and the weight of objects registered in 2011 
compared to the previous year – in Figure 1.6.

In accordance with the Code on Science 
and Innovation of the Republic of Moldova, in the 

1.6. Dreptul de autor şi drepturile conexe

În anul 2011 la AGEPI au fost depuse 420 
de cereri de înregistrare a operelor protejate de 
dreptul de autor şi drepturile conexe. Ca urmare 
a examinării cererilor, în Registrul de stat au 
fost înregistrate 440 de obiecte ale dreptului 
de autor şi drepturilor conexe, cu eliberarea 
aceluiaşi număr de certificate de înregistrare 
pentru diferite categorii de obiecte. Majoritatea 
înregistrărilor (95%) aparţin autorilor din Repu-
blica Moldova, iar celor din alte ţări le revin 21 
de înregistrări, inclusiv din Ucraina (6), Italia (6), 
România (4), Ferderaţia Rusă (3) şi Franţa (2).

În raport cu anul precedent, se obser-
vă o creştere cu 26% a numărului de cereri şi 
cu 40% a numărului total de înregistrări. Aceas-
tă creştere se datorează majorării de aproape 
3 ori a numărului de opere audiovizuale şi de 
peste 2 ori a numărului operelor muzicale şi de 
artă plastică înregistrate. Totodată, s-a atestat 
o creştere sporită a numărului operelor de 
artă decorativă şi aplicată înregistrate (30 de 
cereri), în anul 2010 fiind depuse doar 2 cereri 
de înregistrare. 

În perioada de bilanţ, în topul înregistră-
rilor s-au aflat operele audiovizuale, literare şi 
cele de artă plastică (20%,  18% şi, respectiv, 15% 
din numărul lor total), urmate de operele ştiin-
ţifice (12%), fonograme (11%) şi operele muzicale 
(9%). Activitatea de înregistrare a operelor pro-
tejate de dreptul de autor şi drepturile conexe 
în ultimii 6 ani este prezentată în tabelul 1.11., iar 
ponderea  obiectelor înregistrate în anul 2011 în 
raport cu anul precedent – în figura 1.12.

În conformitate cu prevederile Codului 
pentru ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, 

În ansamblu, către 31 decembrie 2011 pe 
teritoriul Republicii Moldova erau protejate 794 
de DO, inclusiv 7 – depuse prin procedura naţio-
nală, 2 dintre care sunt DO autohtone „Ciumai” 
şi „Romăneşti” (tabelul 1.10.). 

Aria geografică de provenienţă a DO 
protejate include 20 de ţări membre ale Aranja-
mentului de la Lisabona, celelalte 7 ţări membre 
neavând DO protejate la nivel internaţional. 

DO protejate pe teritoriul Republicii 
Moldova se referă la 21 de clase de produse ale 
Clasificării Internaţionale a Produselor şi Servicii-
lor (CIPS). În top se află DO pentru produsele din 
clasa 33 (circa 70%), urmate, la o distanţă foarte 
mare, de produsele din cl. 29, 32, 34, 31, 30 etc. 

On the whole, 794 AO were protected 
in the Republic of Moldova by 31 December 2011, 
including 7 – submitted under the national pro-
cedure, 2 of which are indigenous AO “Ciumai” 
and “Romanesti” (Table 1.10.). 

The geographical area of   origin of pro-
tected AO includes 20 member countries of the 
Lisbon Agreement, the other 7 member coun-
tries having no internationally protected AO. 

AO protected in the Republic of Moldo-
va refer to 21 classes of products of the Inter-
national Classification of Goods and Services 
(ICGS). On top come out AO for goods of class 
33 (circa 70%), followed at a great distance by 
the goods of cl. 29, 32, 34, 31, 30 etc. 
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Tab. 1.11. Activitatea de înregistrare a operelor protejate 
de dreptul de autor şi drepturile conexe

Table 1.11. Activity on registration of works protected 
by copyright and related rights

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cereri depuse: 283 355 331 401 334 420 Filed applications:
Certificate eliberate: 283 355 330 360 315 440 Issued certificates:
Opere literare 78 64 77 74 78 81 Literary works
Opere ştiinţifice 52 70 78 29 60 52 Scientific works
Opere muzicale 13 14 5 21 18 38 Musical works
Opere de artă plastică 44 61 63 29 30 64 Plastic arts works
Fonograme 51 45 54 47 43 48 Phonograms
Baze de date 3 7 4 2 1 4 Databases
Programe de calculator 28 57 18 21 27 16 Computer programs
Opere integrante 2 16 20 52 23 19 Integrated works
Opere audiovizuale 4 11 7 83 32 88 Audiovisual works
Opere de artă decorativă 
şi aplicată 6 8 2 2 2 30 Works of decorative

and applied arts
Opere derivate 2 2 2 0 1 0 Derived works
Total: 283 355 330 360 315 440 Total:

Fig. 1.12. Ponderea obiectelor înregistrate în anul 2011 în raport cu 2010
Fig. 1.12. The weight of objects registered in 2011 compared to 2010
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în anul de bilanţ AGEPI a continuat să-şi îndepli-
nească funcţiile ce ţin de înregistrarea rezultate-
lor cercetărilor ştiinţifice (obiecte de proprietate 
intelectuală) ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării, finanţate din bugetul de stat. 

Conform Regulamentului cu privire la 
înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor 
activităţii de cercetare ştiinţifică, în anul 2011 
au fost recepţionate, examinate şi înregistrate 
în Baza de Date on-line “Rezultate ştiinţifice”, 
elaborată şi gestionată de către AGEPI, 342 de 
fişe informative privind rezultatele realizării pro-

year under review AGEPI continued to perform 
its functions related to registration of scientific 
research results (intellectual property objects) 
of the organizations in the field of science and 
innovation, funded from the state budget. 

According to the Regulations on State 
Registration and Accounting of Scientific Re-
search Results, in 2011 have been received, ex-
amined and registered in the on-line Database 
“Scientific Results”, developed and managed 
by AGEPI, 342 informative cards on science 
and innovation programs/projects implemen-

Ponderea, %  Weight, %
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gramelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, 
finalizate în anii 2007-2011, fiind eliberate 342 de 
adeverinţe, cu 38% mai multe decât în anul 2010.

Menţionăm faptul că la 31 decembrie 2011 
fişele informative înregistrate în Baza de Date 
„Rezultate ştiinţifice” conţineau informaţii referi-
toare la 376 de obiecte de proprietate industrială 
(269 de brevete de invenţie, 88 de brevete de 
invenţie de scurtă durată, 2 modele de utilitate, 
2 mărci, 15 brevete pentru soiuri de plante), 298 
de elaborări (procedee, metode etc.), precum şi 
5901 publicaţii (articole, monografii, cărţi, teze). 

Pe parcursul anului 2011, din partea 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corup-
ţiei (CCCEC), la AGEPI au parvenit 29 de demer-
suri prin care s-a solicitat efectuarea constatărilor 
tehnico-ştiinţifice privind examinarea suporturilor 
materiale, presupuse a fi contrafăcute, ceea ce 
constituie de 2 ori mai puţine decât în anul prece-
dent. Spre examinare au fost prezentate 1865 de 
exemplare de opere sau fonograme presupuse a 
fi contrafăcute pe diverse suporturi, inclusiv 1804 
compact-discuri (CD, MP-3, DVD) şi 61 de hard-
discuri (HDD). În anul precedent aceşti indici au 
constituit, respectiv, 4000, 3843 şi  157.

La solicitarea organelor de control, 
specialiştii AGEPI au întocmit 30 de rapoarte de 
constatare/expertiză tehnico-ştiinţifică a exem-
plarelor de opere sau fonograme ridicate, dintre 
care 17 – în cadrul dosarelor administrative şi 
13 – al celor penale (în anul precedent – 42 şi, 
respectiv, 19 exemplare). 

Pe parcursul anului 2011, au fost exa-
minate opere şi fonograme imprimate pe 4188 
de suporturi materiale (CD, DVD, MP-3) şi 56 de 
hard-discuri (în 2010 numărul acestora a consti-
tuit, respectiv, 2225 şi 189). Ca rezultat al evaluă-
rii prejudiciului cauzat titularilor de drepturi, s-a 
constatat că în cazul a 800 de CD, DVD, MP-3 şi 
26 de HDD au existat temeiuri pentru intentarea 
dosarelor contravenţionale, iar în cazul a 3388 
de CD, DVD, MP-3 şi 30 de HDD – pentru atrage-
rea contravenienţilor la răspundere penală.

În scopul asigurării comercializării legale 
a operelor audiovizuale, fonogramelor, progra-
melor de calculator, înregistrate pe suporturi 
materiale (compact-discuri, casete audio), au fost 
eliberate 520237 de marcaje de control, cu 34% 
mai multe decât în anul precedent. De menţionat 
faptul că, începând cu anul 2005, când s-au elibe-
rat peste 2 mln de marcaje de control, numărul 
acestora a fost în continuă scădere. Această 
diminuare este cauzată de dezvoltarea tehno-
logiilor informaţionale, a mediului Internet şi a 

tation results, completed in 2007-2011, being 
issued 342 certificates, by 38% more than in 
2010. 

It should be noted that on 31 December 
2011 the informative cards registered in the Da-
tabase “Scientific Results” contained informa-
tion relating to 376 industrial property objects 
(269 patents for invention, 88 short-term 
patents, two utility models, two trademarks, 15 
plant variety patents), 298 developments (proc-
esses, methods, etc.) and 5901 publications 
(articles, monographs, books, theses).

During 2011, the Ministry of Internal 
Affairs (MIA) and the Centre for Combating 
Economic Crimes and Corruption (CCECC) 
submitted to AGEPI 29 requests for draw-
ing of technical and scientific findings on 
examination of allegedly counterfeit physical 
media, which is 2 times less than the previ-
ous year. For examination were presented 
1865 copies of allegedly counterfeit works or 
phonograms on various media, including 1804 
compact disks (CD, MP-3 and DVD) and 61 
hard disks (HDD). In the previous year these 
indexes were, respectively, 4000, 3843 and 
157.

At the request of the control bodies, 
AGEPI experts have prepared 30 reports on 
technical and scientific finding/expertise of 
seized copies of works or phonograms, of which 
17 – on administrative cases and 13 – on criminal 
ones (in the previous year – 42 and, respectively, 
19 copies).

During 2011, there were examined 
works and phonograms printed on 4188 physi-
cal media (CD, DVD, MP3) and 56 hard disks 
(in 2010 their number was, respectively, 2225 
and 189). Following the assessment of injury 
caused to right holders, it was found out that 
in the case of 800 CD, DVD, MP3 and 26 HDD 
there were grounds for institution of admin-
istrative proceedings and in the case of 3388 
CD, DVD, MP3 and 30 HDD – for institution of 
criminal proceedings.

In order to ensure the legal marketing 
of audiovisual works, phonograms, computer 
programs recorded on physical media (com-
pact disks and audio cassettes), there were is-
sued 520,237 control marks, by 34% more than 
the previous year. It should be mentioned that 
since 2005, when were issued more than 2 mil-
lion control marks, their number was continu-
ously decreasing. This decrease is caused by 
the development of information technologies, 
the Internet environment and opportunities 



35

r a p o r t  a n u a l  \  2 0 1 1

a g e n ţ i a  d e  s t a t  p e n t r u  p r o p r i e t a t e a  i n t e l e c t u a l ă  a  r e p u b l i c i i  m o l d o v a

Fig. 1.13. Marcaje de control eliberate de AGEPI în ultimii 6 ani (mii)
Fig. 1.13. Control marks issued by AGEPI in the last six years (thousands)
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posibilităţilor de accesare/descărcare a operelor 
în format digital, ceea ce a determinat înlocuirea 
treptată a unor suporturi materiale cu altele, de 
mare capacitate. Astfel, pe parcursul ultimilor 4 
ani nu se mai solicită marcaje de control pentru 
casete video, iar în 2011 a scăzut brusc şi numă-
rul marcajelor de control pentru casete audio, 
acesta constituind doar 0,43% din numărul total al 
marcajelor de control eliberate. În anul de bilanţ, 
în Registrul de stat al titularilor marcajelor de 
control au fost înscrişi 25 de titulari noi, numărul 
acestora atingând cifra de 237. Totodată, din cei 
92 de titulari care deţin certificate valabile doar 
38 au solicitat eliberarea marcajelor de control. 

În figura 1.13. este reflectat tabloul elibe-
rării marcajelor de control în ultimii 6 ani.

to access / download digital works, leading to 
gradual replacement of some physical media 
with others, of high capacity. Thus, control 
marks for video cassettes are not requested 
any more during the last four years, and in 
2011 the number of control marks for audio 
cassettes fell sharply and amounted to only 
0.43% of the total of issued control marks. In 
the year under review, in the State Register of 
Holders of Control Marks have been entered 
25 new holders, their number reaching the fig-
ure of 237. At the same time, of the 92 holders 
who hold valid certificates only 38 required 
the issue of control marks.

The picture of issued control marks in 
the last six years is reflected in Figure 1.13.
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II
activitatea în domeniul juridic

activity in the legal field

2.1. Activitatea normativ-legislativă 

Activitatea în domeniul juridic, desfăşu-
rată de AGEPI pe parcursul anului 2011, a avut ca 
obiectiv major perfecţionarea cadrului normativ-
legislativ de proprietate intelectuală în vederea 
aplicării eficiente a noilor legi de specialitate, 
adoptate în contextul armonizării legislaţiei Re-
publicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene. 

Realizarea acestor deziderate, precum 
şi priorităţile strategice generate de necesitatea 
pregătirii pentru semnarea Acordului între Guver-
nul Republicii Moldova şi Comunitatea Europea-
nă privind protecţia indicaţiilor geografice ale 
produselor agricole şi alimentare, au determinat 
modificarea, sub diferite aspecte, a unei serii de 
acte legislative, acest proces definitivându-se 
prin adoptarea Legii nr. 115 din 23.06.2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative 
(Codul penal, Codul de procedură penală, Codul 
de procedură civilă, Codul contravenţional). 

Astfel, conformarea deplină a prevederi-
lor actelor legislative menţionate cu dispoziţiile 
legilor intrate recent în vigoare s-a realizat prin 
următoarele modificări: separarea articolelor 
sau a dispoziţiilor lor vizând drepturile exclusive 
ale titularilor, în dependenţă de obiectul de pro-
prietate intelectuală (OPI), fiind incluse norme 
privind utilizarea ilegală a denumirilor de origine 
protejate, a indicaţiilor geografice protejate şi a 

2.1. Legal and regulatory activity

Legal activity, carried out by AGEPI during 
2011, was mostly aimed at improving the legal and 
regulatory framework of intellectual property with 
a view to effective application of new specialized 
laws adopted in the context of harmonization of 
legislation of the Republic of Moldova with the 
legislation of the European Union.

Achievement of these goals and strategic 
priorities arising from the need for preparation for 
the signing of the Agreement between the Gov-
ernment of the Republic of Moldova and the Euro-
pean Community on protection of geographical in-
dications of agricultural products and foodstuffs, 
have determined the amendment, under different 
aspects, of a series of legislative acts, this process 
being completed by the adoption of Law no. 115 of 
23.06.2011 Amending and Supplementing Certain 
Acts (Criminal Code, Criminal Procedure Code, Civil 
Procedure Code, Contravention Code).

Thus, full compliance of provisions of 
the mentioned legislative acts with the provi-
sions of laws recently entered into force was 
carried out by the following amendments: 
separation of articles or their provisions regard-
ing the exclusive rights of owners, depending 
on the intellectual property object (IPO), being 
included rules on the illegal use of protected 
appellations of origin, protected geographical 
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specialităţilor tradiţionale garantate, precum şi 
a indicaţiilor geografice/denumirilor de origine 
neînregistrate, protejate în baza acordurilor 
bilaterale la care Republica Moldova este parte; 
modificarea amenzilor aplicate în cazul săvârşirii 
unor astfel de încălcări; modificarea şi completa-
rea reglementărilor privind competenţa agenţi-
lor constatatori de activitatea cărora ţine exami-
narea acestor componenţe ale încălcărilor, fiind 
asigurată protecţia OPI din oficiu; expunerea în 
redacţie nouă a normelor privind falsificarea şi 
contrafacerea produselor, precum şi a normelor 
privind încălcarea dreptului de autor şi drepturi-
lor conexe. 

O altă prioritate a sistemului de propri-
etate intelectuală, şi anume aderarea plenară a 
Republicii Moldova la Organizaţia Europeană de 
Brevete (OEB), a determinat realizarea în acest 
sens a unui şir de acţiuni, printre care retragerea 
Republicii Moldova din Convenţia Eurasiatică 
privind Brevetele (CEAB) în temeiul Legii  nr. 78  
din 21.04.2011 pentru denunţarea Convenţiei 
Eurasiatice privind Brevetele. Totodată, în sco-
pul protecţiei şi realizării drepturilor de propri-
etate intelectuală şi reglementării problemelor 
privind valabilitatea brevetelor eurasiatice pe 
teritoriul Republicii Moldova, a apărut necesita-
tea unui Acord de colaborare cu Organizaţia Eur-
asiatică de Brevete, în acest sens fiind elaborat 
Proiectul Hotărârii Guvernului privind iniţierea 
negocierilor în vederea semnării Acordului de 
colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi 
Organizaţia Eurasiatică de Brevete în domeniul 
protecţiei juridice a brevetelor de invenţie. 

Intrarea în vigoare a legilor speciale în 
domeniul proprietăţii intelectuale a condiţionat 
elaborarea Regulamentului privind activitatea 
mandatarilor autorizaţi în proprietatea inte-
lectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
541 din 18.07.2011. Acest act normativ reglemen-
tează activitatea profesională a mandatarilor 
autorizaţi, stabilind condiţiile pe care trebuie 
să le întrunească o persoană pentru a dobândi 
această calitate, modalitatea de a o obţine, in-
clusiv procedura de atestare, fiind specificate şi 
atribuţiile Comisiei de atestare, ale preşedintelui 
şi secretarului comisiei, precum şi procedura de 
contestare a deciziilor comisiei în cauză.  

În scopul reglementării procedurii de 
înregistrare a contractelor de transmitere a 
drepturilor asupra obiectelor de proprietate 
intelectuală, luându-se în considerare particu-
larităţile acestor tranzacţii comerciale şi speci-
ficul OPI, a fost elaborat Regulamentul privind 
înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, 

indications and traditional specialties guaran-
teed, and of unregistered geographical indica-
tions / appellations of origin, protected under 
bilateral agreements to which the Republic of 
Moldova is party; amendment of fines imposed 
in the case of commitment of such violations; 
amendment and supplement of regulations on 
the competence of inspectors responsible for 
the examination of these components of viola-
tions, being secured the ex officio protection of 
IPO; exposition in new version of the rules on 
falsification and counterfeit of products and the 
rules on infringement of copyright and related 
rights.

Another priority of the intellectual 
property system, namely the plenary accession of 
the Republic of Moldova to the European Patent 
Organization (EPO), has determined the accom-
plishment in this sense of a series of actions, 
including withdrawal of the Republic of Moldova 
from the Eurasian Patent Convention (EAPC) 
under Law no. 78 of 21.04.2011 on Denunciation 
of the Eurasian Patent Convention. However, for 
the purpose of protection and enforcement of in-
tellectual property rights and regulation of issues 
regarding the validity of Eurasian patents in the 
Republic of Moldova, it was necessary a Coopera-
tion Agreement with the Eurasian Patent Organi-
zation, in this sense being developed the Draft 
Government Decision on initiation of negotiations 
for signing the Cooperation Agreement between 
the Government of the Republic of Moldova and 
the Eurasian Patent Organization in the field of 
legal protection of patents for invention.

Enforcement of special laws on intellec-
tual property has conditioned the development 
of the Regulations on the Activity of Patent 
Attorneys in Intellectual Property, approved by 
Government Decision no. 541 of 18.07.2011. This 
normative act regulates the professional activity 
of patent attorneys, establishing the conditions 
to be met by a person to acquire this quality, the 
way of obtaining it, including the procedure for 
attestation, being also specified the duties of 
the Attestation Commission, the chairman and 
secretary of the commission, and the procedure 
for contesting the decisions of the commission 
concerned.

In order to regulate the procedure for 
registration of contracts on transfer of rights in 
intellectual property objects, taking into ac-
count the specific features of these commercial 
transactions and IPO, was the Regulations on 
Registration of Assignment, License, Pledge 
and Franchise Contracts Related to Industrial 
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gaj şi franchising referitoare la obiectele de 
proprietate industrială, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 612 din 12.08.2011. Regulamentul 
menţionat stabileşte condiţiile de depunere a 
cererii de înregistrare a contractului respectiv, 
normele aplicate documentelor ce urmează a 
fi anexate la cerere, normele de examinare a 
cererii şi a documentelor anexate, procedurile 
de înregistrare a contractelor şi a modificărilor, 
datele publicate în Buletinul Oficial de Proprieta-
te Industrială (BOPI). Regulamentul face referire 
şi la normele ce reglementează activităţile cone-
xe procedurilor nominalizate, precum înscrierea 
informaţiei privind înregistrarea contractelor 
în Registrele naţionale sau radierea acesteia, 
eliberarea adeverinţelor, notificarea persoanelor 
vizate în cadrul procedurilor de înregistrare a 
contractelor la AGEPI.

În vederea executării prevederilor alin. 
(2) şi alin. (5) ale art. 35 din Legea privind protec-
ţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate nr. 66-XVI 
din 27.03.2008, a fost elaborată şi aprobată 
Hotărârea Guvernului  nr. 485  din  05.07.2011 cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea Concur-
sului pentru crearea simbolurilor naţionale asoci-
ate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor 
de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale 
garantate. Actul menţionat stabileşte dispoziţii 
generale privind obiectivul concursului şi finan-
ţarea acestuia, Comisia naţională, condiţiile de 
participare, examinarea şi evaluarea lucrărilor, 
desemnarea câştigătorilor şi premierea lor. 

În perioada de bilanţ, au fost continua-
te lucrările la proiectul unui act legislativ privind 
constatarea notorietăţii mărcii, aprobat de către 
Parlament în a doua lectură. De remarcat faptul că 
proiectul respectiv reglementează unele aspecte 
avantajoase pentru persoanele care solicită recu-
noaşterea notorietăţii mărcilor prin intermediul 
instanţei de judecată, şi anume: nu este necesar ca 
mărcile respective să fie înregistrate sau depuse 
pentru înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova, 
să fie recunoscute ca fiind notorii, să fie înregistra-
te sau depuse pentru înregistrare în orice alt stat, 
decât Republica Moldova, sau să fie binecunoscute 
de către publicul larg din Republica Moldova.

De menţionat şi importanţa Proiectului 
Hotărârii Guvernului privind aprobarea modifică-
rilor şi completărilor ce se operează în unele ho-
tărâri ale Guvernului (HG nr. 1496 din 29.12.2008, 
nr. 295 din 16.04.2009, nr. 488 din 13.08.2009, 
nr. 528 din 01.09.2009 şi nr. 610 din 05.07.2010) 
inţiat şi elaborat de AGEPI în vederea reglemen-
tării procedurilor de introducere a modificărilor 

Property Objects, approved by Government Deci-
sion no. 612 of 12.08.2011. The aforementioned 
Regulations lays down the conditions for submis-
sion of the application for registration of this 
contract, the rules applied to documents to be 
annexed to the application, the rules for exami-
nation of application and annexed documents, 
the procedures for registration of contracts and 
changes, the data published in the Official Bulle-
tin of Industrial Property (BOPI). The Regulations 
also refers to the rules governing the activities 
related to the mentioned procedures, as well as 
entry of information on registration of contracts 
in the National Registers or deletion thereof, 
issue of certificates, and notification of persons 
concerned in the procedures for registration of 
contracts with the AGEPI.

To execute the provisions of paragraph 
(2) and paragraph (5) of Article 35 of the Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geo-
graphical Indications, Appellations of Origin and 
Traditional Specialties Guaranteed, it was devel-
oped and approved the Government Decision no. 
485 of 05/07/2011 on the Organization and Con-
duct of the Contest for the Creation of National 
Symbols Associated with Protected Geographical 
Indications, Protected Appellations of Origin and 
Traditional Specialties Guaranteed. The afore-
mentioned act lays down general provisions on 
the contest objective and funding thereof, the 
National Commission, the conditions of participa-
tion, examination and evaluation of works, desig-
nation of winners and rewarding thereof.

In the period under review, there were 
continued the works on a draft legislative act 
on establishment of trademark notoriety, ap-
proved by Parliament at the second reading. 
It should be noted that the said draft covers 
some aspects favorable to persons seeking 
recognition of trademark notoriety through the 
court, namely: these trademarks need not be 
registered or filed for registration in the Repub-
lic of Moldova, be recognized as notorious, be 
registered or filed for registration in any other 
State than the Republic of Moldova, or be well-
known by the general public of the Republic of 
Moldova.

It should also be noted the importance 
of the Draft Government Decision on the Ap-
proval of Amendments Made in some Govern-
ment Decisions (GD no. 1496 of 29.12.2008, no. 
295 of 16.04.2009, no. 488 of 13.08.2009, no. 
528 of 01.09.2009 and no. 610 of 05.07.2010) 
developed by AGEPI to regulate the procedures 
for introduction of amendments and correction 
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şi de rectificare a erorilor în materialele cererilor 
de acordare a protecţiei sau în datele titlurilor de 
protecţie eliberate. 

Perioada de bilanţ a fost marcată şi 
de demararea unor iniţiative normative cu un 
impact deosebit pentru întregul sistem de pro-
tecţie a proprietăţii intelectuale din Republica 
Moldova, şi anume proiectele Legii cu privire 
la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală şi Hotărârii Guvernului privind aprobarea 
Strategiei Naţionale în domeniul Proprietăţii 
Intelectuale pentru anii 2012-2020. 

Proiectul Legii cu privire la AGEPI, elabo-
rat în temeiul art. 71 lit. a) din Legea nr. 139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, are drept scop reglementarea expresă 
a principiilor generale ce ţin de statutul juridic, 
competenţele, organizarea activităţii Oficiului 
naţional de proprietate intelectuală al Repu-
blicii Moldova, activităţile de bază în domeniul 
proprietăţii intelectuale, examinarea pe cale 
extrajudiciară a litigiilor din domeniul PI, precum 
şi reprezentarea în domeniul vizat. 

La rândul său, Proiectul Strategiei Naţiona-
le în domeniul Proprietăţii Intelectuale pentru anii 
2012-2020 a fost elaborat reieşind din importanţa 
domeniului proprietăţii intelectuale şi a benefici-
ilor pe care le oferă societăţii un sistem integru, 
echilibrat, funcţional şi dinamic de PI, precum şi 
în vederea gestionării acestor active şi identificării 
mecanismelor care să asigure buna lor valorificare. 
De remarcat faptul că aprobarea acestui docu-
ment de politici, inclusiv a Planului de acţiuni pen-
tru anii 2012-2014 privind implementarea Strate-
giei menţionate, va contribui la crearea condiţiilor 
necesare pentru dezvoltarea şi consolidarea unui 
cadru juridic, instituţional şi social adecvat dezvol-
tării, protecţiei, gestionării şi valorificării plenare a 
potenţialului PI, care să corespundă standardelor 
internaţionale şi să contribuie la dezvoltarea unei 
economii naţionale competitive, bazată pe cunoaş-
tere şi inovare. 

O altă iniţiativă în domeniul normativ-le-
gislativ realizată în anul 2011 o constituie Proiectul 
Legii pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (Legea nr. 1409-XIII din 17.12.1997 
cu privire la medicamente, Legea nr. 1456-XII din 
25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică şi 
Legea nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la pro-
dusele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi), ce vizea-
ză protecţia şi asigurarea confidenţialităţii datelor 
în cadrul procedurilor de înregistrare, testare sau 
omologare a produselor farmaceutice, agrochi-
mice şi fitosanitare care conţin compuşi chimici 

of errors in the application materials for the 
grant of protection or issued titles of protec-
tion.

The period under review was also 
marked by the initiation of legal initiatives 
with an exquisite impact for the entire intel-
lectual property protection system of the 
Republic of Moldova, namely Draft Law on 
the State Agency on Intellectual Property and 
Draft Government Decision on approval of 
the National Intellectual Property Strategy 
for 2012-2020.

The Draft Law on AGEPI, developed 
under Article 71 letter a) of the Law no. 139 of 
02.07.2010 on Copyright and Related Rights, 
aims to expressly regulate the general princi-
ples related to the legal statute, competences, 
organization of activity of the National Intellec-
tual Property Office of the Republic of Moldova, 
main activities in the field of intellectual prop-
erty, extrajudicial examination of disputes in the 
field of intellectual property, and representation 
in the given field.

In turn, the Draft National Intellectual 
Property Strategy for 2012-2020 was developed 
proceeding from on the importance of intel-
lectual property field and benefits offered to 
the society by an integral, balanced, functional 
and dynamic IP system, and to manage these 
assets   and identify the mechanisms to ensure 
their proper utilization. It should be noted that 
approval of this policy document, including 
the Action Plan for 2012-2014 on implemen-
tation of the mentioned Strategy, will help 
create the conditions necessary to develop and 
strengthen a legal, institutional framework, 
socially adequate to the development, protec-
tion, management and plenary exploitation 
of IP potential, that meets the international 
standards and contributes to the development 
of a competitive national economy based on 
knowledge and innovation.

Another initiative on the legal and 
regulatory field undertaken in 2011 is the Draft 
Law Amending and Supplementing Certain 
Legislative Acts (Law no. 1409-XIII of 17.12.1997 
on Medicines, Law no. 1456-XII of 25.05.1993 
on Pharmaceutical Activity and Law no. 119-XV 
of 22.04.2004 on Phytosanitary Products and 
Fertilizers) that aims at data protection and pri-
vacy in the procedures for registration, testing 
and approval of pharmaceutical, agrochemical 
and phytosanitary products containing new 
chemical compounds. This draft is developed 
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noi. Proiectul menţionat este elaborat întru 
executarea Planului de acţiuni pentru realizarea 
Recomandărilor Comisiei Europene în vederea 
instituirii Zonei de Liber Schmb Aprofundat şi 
Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1125 din 14.12.2010. 

De asemenea, în scopul stimulării activi-
tăţii inventive şi inovaţionale în Republica Mol-
dova, a fost elaborat şi coordonat cu autorităţile 
de resort Proiectul Hotărârii Guvernului cu pri-
vire la decernarea Premiului anual al Guvernului 
pentru Cel mai dotat inventator al anului. 

La capitolul activitate în cadrul Comuni-
tăţii Statelor Independente, menţionăm partici-
parea AGEPI la elaborarea şi inţierea proceduri-
lor de aprobare a Acordului privind colaborarea 
în domeniul protecţiei juridice şi apărării 
proprietăţii intelectuale şi crearea Consiliului 
Interstatal pe problemele protecţiei juridice 
şi apărării proprietăţii intelectuale (Hotărârea 
Guvernului nr. 442 din 16.06.2011). Obiectivele 
de bază ale acordului constau atât în extinderea 
competenţelor Consiliului Interstatal pentru 
problemele protecţiei proprietăţii industriale 
asupra domeniului dreptului de autor şi dreptu-
rilor conexe, cât şi comasarea acestui consiliu 
cu Comisia mixtă de lucru privind realizarea 
prevederilor Acordului de colaborare pentru 
combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale din 6 martie 1998 într-un 
singur organ, denumit Consiliul Interstatal pe 
problemele protecţiei juridice şi apărării proprie-
tăţii intelectuale. 

În scopul stabilirii principiilor şi abor-
dărilor uniforme ce ţin de identificarea şi 
prevenirea răspândirii produselor contrafăcute 
în cadrul Comunităţii Statelor Independente, 
AGEPI a participat la elaborarea şi coordonarea 
cu autorităţile de resort a Proiectului Hotărârii 
Guvernului vizând aprobarea Hotărârii Consi-
liului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor 
Independente privind Planul de acţiuni pentru 
combaterea infracţiunilor în domeniul propri-
etăţii intelectuale, destinat să sprijine etapele 
de realizare a Strategiei de dezvoltare econo-
mică a Comunităţii Statelor Independente până 
în anul 2020.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii 
nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe, în anul 2011 procesul de 
perfecţionare a cadrului juridic în domeniul PI s-a 
axat pe elaborarea mai multor proiecte de acte 
normative. 

for the fulfilment of the Action Plan on imple-
mentation of the European Commission Rec-
ommendations on Establishment of a Deep and 
Comprehensive Free Trade Area between the 
Republic of Moldova and the European Union, 
approved by Government Decision no. 1125 of 
14.12.2010.

Also, to stimulate inventive and innova-
tive activity in the Republic of Moldova, it was 
developed and coordinated with the relevant 
authorities the Draft Government Decision on 
Government’s Annual Prize Award for the Most 
Gifted Inventor of the Year.

In chapter Activity within the Common-
wealth of Independent States, we should men-
tion the participation of AGEPI in the develop-
ment and initiation of procedures for approval 
of the Agreement on Cooperation in the Field 
of Legal Protection and Defense of Intellectual 
Property and Creation of the Interstate Council 
on the Legal Protection and Defense of Intellec-
tual Property (Government Decision no. 442 of 
16.06.2011). The main objectives of the agree-
ment consist both in extending the powers of 
the Interstate Council on Industrial Property 
Protection Issues to the field of copyright and 
related rights and merging of this council with 
the Joint Working Commission on implemen-
tation of the provisions of the Agreement on 
Cooperation for Prevention of the Intellectual 
Property Rights Infringements of March 6, 1998 
in a single body called the Interstate Council on 
the Legal Protection and Defense of Intellectual 
Property.

In order to establish uniform principles 
and approaches related to identification and 
prevention of counterfeit products within the 
Commonwealth of Independent States, AGEPI 
participated in the development and coordina-
tion with the competent authorities of the Draft 
Government Decision approving the Decision 
of the Council of Heads of Governments of the 
Commonwealth of Independent States on the 
Action Plan for Combating Intellectual Property 
Offences, designed to support the stages of 
implementation of the Economic Development 
Strategy of the Commonwealth of Independent 
States until 2020.

Following the entry into force of Law 
no. 139 of 02.07.2010 on Copyright and Related 
Rights, in 2011 the process for improvement of 
the legal framework in the IP field was focused 
on the development of several draft normative 
acts.
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Astfel, în scopul perfecţionării norme-
lor stabilite în legislaţia naţională în raport cu 
actele internaţionale în domeniu, al evitării 
interpretărilor diferite ale unor prevederi simi-
lare din diverse acte normative, precum şi în 
vederea consolidării cadrului normativ existent 
în domeniul dreptului de autor şi drepturilor co-
nexe, au fost elaborate proiectele Legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislati-
ve şi Hotărârii Guvernului cu privire la modifi-
carea, completarea şi abrogarea unor hotărâri 
ale Guvernului, prin care se modifică un şir de 
acte normative ce conţin prevederi referitoare 
la dreptul de autor şi/sau drepturile conexe sub 
diferite aspecte. 

Necesitatea creării şi utilizării unor meca-
nisme eficiente de protecţie a proprietăţii intelec-
tuale, inclusiv prin oferirea persoanelor interesate 
a libertăţii de a alege modul de reglementare a 
litigiilor apărute în procesul de aplicare a dreptu-
rilor asupra OPI, a determinat elaborarea Pro-
iectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului Comisiei de Mediere a AGEPI. 
Comisia în cauză va contribui la promovarea şi 
soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor, inclusiv a 
celor din domeniul gestiunii colective a dreptului 
de autor şi drepturilor conexe. 

În vederea înregistrării obiectelor drep-
tului de autor şi drepturilor conexe în Registrul 
de Stat corespunzător, ca mijloc de probă în 
favoarea autorului, a fost elaborat Proiectul 
Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la înregistrarea obiectelor 
dreptului de autor şi drepturilor conexe, care  
stabileşte condiţiile de depunere a cererii, modul 
de completare a formularului cererii, normele 
aplicate documentelor ce urmează a fi anexate 
la cerere şi procedura de înregistrare a obiecte-
lor respective în Registrul de Stat. 

În scopul organizării eficiente a activită-
ţii organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptu-
rilor patrimoniale de autor, în perioada de bilanţ 
a fost elaborat Proiectul Hotărârii Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale 
de autor şi conexe. Acest act normativ are drept 
scop stabilirea condiţiilor şi procedurii de elibe-
rare a avizului pentru desfăşurarea activităţii or-
ganizaţiei de gestiune colectivă (OGC), precum 
şi a procedurii privind desemnarea OGC care va 
elibera beneficiarilor licenţe pentru valorificarea 
dreptului de autor şi/sau drepturilor conexe. 

Totodată, în vederea asigurării realizării 
eficiente a protecţiei dreptului de autor şi drep-

Thus, with the purpose of improving 
the standards established in the national legis-
lation in relation to the relevant international 
acts, avoiding the different interpretations of 
similar provisions in various normative acts and 
strengthening the existing legal framework 
on copyright and related rights, there have 
been developed the Draft Law Amending and 
Supplementing Certain Legislative Acts and 
Draft Government Decision Amending, Supple-
menting and Repealing Certain Government 
Decisions, through which are amended a series 
of normative acts containing provisions related 
to copyright and/or related rights in different 
aspects.

The need for creation and use of ef-
ficient intellectual property protection mecha-
nisms, including by providing interested parties 
with the freedom to choose the way of set-
tlement of disputes arising in the process of 
enforcement of IP rights, has led to the develop-
ment of the Draft Government Decision approv-
ing the Regulations of the Mediation Board of 
AGEPI. The Board in question will contribute to 
the promotion and amicable settlement of dis-
putes, including those in the field of collective 
management of copyright and related rights.

For the registration of objects of 
copyright and related rights in the correspond-
ing State Register, as means of evidence in 
the author’s favor, it was developed the Draft 
Government Decision approving the Regula-
tions on Registration of Objects of Copyright 
and Related Rights, which establishes the condi-
tions for submission of the application, the way 
of completing the application form, the rules 
applied to documents to be annexed to the ap-
plication and the procedure for registration of 
those objects in the State Register.

With the view of efficiently organizing 
the activity of the organizations for collec-
tive management of economic rights, in the 
period under review was developed the Draft 
Government Decision approving the Regula-
tions on Collective Management of Copyright 
and Related Rights. This normative act aims to 
establish the conditions and procedure for issu-
ing the notice on the conduct of activity of the 
collective management organization (CMO) and 
the procedure for designating the CMO that will 
issue to beneficiaries licenses for exploitation of 
copyright and/or related rights.

However, to ensure the efficient im-
plementation of protection of copyright and 
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turilor conexe, în special în domeniul gestiunii 
colective a drepturilor, a fost elaborat Proiectul 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. 

2.2. Contencios

În anul 2011, la Comisia de contestaţii din 
cadrul AGEPI au fost depuse 135 de contestaţii, 
cu 19 (16%) mai multe decât în anul precedent. 
Toate contestaţiile depuse se referă la mărci, 
inclusiv 74 (55%) – la mărci naţionale şi 61 (45%) 
la mărci internaţionale. 

După provenienţa lor, contestaţiile se 
distribuie în modul următor: 49 (36%) provin 
de la solicitanţi naţionali, 4 (3%) – de la persoa-
ne terţe naţionale, 70 (52%) – de la solicitanţi 
străini, 12 (9%) – de la persoane terţe străine. În 
comparaţie cu anul precedent, numărul contes-
taţiilor depuse de solicitanţi naţionali s-a mărit 
cu 16 (48%), numărul contestaţiilor depuse de 
solicitanţi străini a rămas acelaşi, iar numărul 
contestaţiilor depuse de persoane terţe străine 
şi persoane terţe naţionale s-a mărit cu 2 (20%) 
şi, respectiv, cu 1 (33%).

Pe parcursul anului 2011, Comisia de con-
testaţii a organizat 19 şedinţe, fiind înaintate spre 
examinare 214 dosare, dintre care 78 de dosare 
au fost amânate, 8 contestaţii au fost considera-
te ca nedepuse şi nu s-au admis spre examinare 
în legătură cu unele iregularităţi, iar 136 de con-
testaţii au fost examinate şi finalizate cu adopta-
rea a 136 de hotărâri şi încheieri, inclusiv:
• 95 de hotărâri de acceptare - totală (83) sau 

parţială (12) - a revendicărilor contestatarilor; 
• 26 de hotărâri de respingere a revendicărilor 

contestatarilor; 
• 15 încheieri (13 – privind transmiterea dosa-

relor spre reexaminare, 2 – privind încetarea 
procedurii de examinare a contestaţiilor).

Majoritatea absolută a hotărârilor şi 
încheierilor adoptate - 131 (96,3%) se referă la 
mărci, 2 (1,5%) hotărâri – la desene şi modele 
industriale şi 3 hotărâri (2,2%) – la invenţii exami-
nate din stocul anilor precedenţi.

Pe data de 31 decembrie 2011, la Comisia 
de contestaţii se aflau în curs de examinare 64 
de contestaţii.

În anul de referinţă, specialiştii AGEPI au 
participat la 379 de şedinţe de judecată pe ca-
zuri referitoare la OPI (cu 6,4% mai puţine decât 
în anul precedent), dintre care: 322 - la Curtea de 

related rights, particularly in the area of   collec-
tive management of rights, it was developed 
the Draft Law Amending and Supplementing 
the Law no. 139 of 02.07.2010 on Copyright and 
Related Rights.

2.2. Contentious matter

In 2011, the Board of Appeals of AGEPI 
received 135 appeals, with 19 (16%) more than 
the previous year. All lodged appeals relate to 
trademarks, including 74 (55%) – to national 
trademarks and 61 (45%) to international trade-
marks.

By their origin, appeals shall be distrib-
uted as follows: 49 (36%) come from national 
applicants, 4 (3%) – from national third parties, 
70 (52%) – from foreign applicants, 12 (9%) – 
from foreign third parties. Compared with the 
previous year, the number of appeals lodged by 
national applicants increased by 16 (48%), the 
number of appeals lodged by foreign applicants 
remained the same and the number of appeals 
lodged by foreign third parties and national 
third parties increased by 2 (20% ) and, respec-
tively, by 1 (33%).

During 2011, the Board of Appeals organ-
ized 19 meetings, being submitted for considera-
tion 214 cases, of which 78 cases were post-
poned, 8 appeals were deemed not to have been 
filed and were not admitted for consideration in 
connection with some irregularities, and 136 ap-
peals were examined and finalized with the adop-
tion of 136 decisions and conclusions, including:

 • 95 decisions of acceptance - total (83) or 
partial (12) – of the claims of appellants;

 • 26 decision of refusal of claims of appel-
lants;

 • 15 conclusions (13 – on transmission of cas-
es to reexamination, 2 – on closure of the 
appeal hearing procedure).

The absolute majority of adopted 
decisions and conclusions – 131 (96.3%) refer 
to trademarks, 2 (1.5%) decisions – to industrial 
designs and 3 decisions (2.2%) – to examined 
inventions from the stock of previous years.

On December 31, 2011, 64 appeals  
were pending with the Board  
of Appeals.

In the year under review, AGEPI spe-
cialists participated in 379 hearings on cases 
related to IPO (6.4% less than the previous 
year), of which: 322 – at the Chisinau Court of 
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Apel Chişinău, 52 - la Curtea Supremă de Justiţie, 
4 - la Judecătoria Economică de Circumscripţie, 
1 – la Curtea de Apel Economică de Circumscrip-
ţie. În cadrul acestora au fost examinate 56 de 
dosare (cu 21 mai puţine faţă de anul 2010), in-
clusiv 36 - la Curtea de Apel, 18 - la Curtea Supre-
mă de Justiţie, 1 - la Judecătoria Economică de 
Circumscripţie şi 1 – la Curtea de Apel Economică 
de Circumscripţie. Ca şi în anii precedenţi, în ma-
joritatea cazurilor (90%) obiecte ale litigiilor le-au 
constituit mărcile de produse şi/sau de servicii. 

Specialiştii AGEPI au participat, de aseme-
nea, la 22 de şedinţe ale instanţelor judecătoreşti 
pe litigii referitoare la încălcări ale dreptului de 
autor şi drepturilor conexe (în 2010 – la 13 şedinţe), 
în cadrul acestora fiind examinate 7 dosare civile.

În urma examinării dosarelor, instanţele 
judecătoreşti au emis 38 de hotărâri definitive şi 18 
decizii irevocabile. Cu scopul de a asigura accesul 
publicului la informaţia legală şi cea de jurispru-
denţă în domeniul PI, în anul 2011 pe pagina web 
AGEPI (www.agepi.md/md/decizii_judecata/index.
php) au fost publicate în continuare hotărârile şi 
deciziile instanţelor judecătoreşti referitoare la 
litigiile din domeniul PI. Astfel, au fost publicate 88 
de hotărâri şi decizii, numărul lor total ajungând 
la 266, dintre care 180 se referă la mărci, 19 - la 
invenţii, 60 - la drepturi de autor şi conexe şi 7 - la 
desene şi modele industriale. 

În anul de bilanţ, au fost atestaţi şi 
înscrişi în Registrul oficial 4 mandatari autorizaţi 
noi, numărul total al acestora la sfârşitul anului 
fiind de 109.

2.3. Transmiterea drepturilor asupra OPI

În anul 2011, la AGEPI au fost înregistrate 
242 de contracte de transmitere a drepturilor 
de PI şi de gaj al OPI, cu 65% mai multe decât în 
anul precedent, inclusiv 219 (90,5%) contracte 
de cesiune, 20 (8,27%) - de licenţă, 1 (0,41%) – de 
gaj, 2 (0,82%) – de franchising. Din numărul total 
al contractelor de licenţă înregistrate în anul de 
bilanţ, 9 le-au constituit licenţele exclusive, iar 11 
-  neexclusive. În perioada 1994-2011 la AGEPI au 
fost înregistrate 1880 de contracte de transmi-
tere a drepturilor şi de gaj, inclusiv 1636 (87,02%) 
de contracte de cesiune, 212 (11,27%) - de licenţă, 
19 (1,01%) - de franchising şi 13 (0,70%) - de gaj.

Tabloul general al înregistrării de către 
AGEPI a contractelor de transmitere a dreptu-
rilor de PI şi de gaj al OPI în ultimii 6 ani este 
reflectat în tabelul 2.1.

Appeal, 52 – at the Supreme Court of Justice, 
4 – at the District Economic Court, 1 – at the 
District Economic Court of Appeal. Within 
these were examined 56 cases (21 fewer than 
in 2010), including 36 – at the Court of Ap-
peal, 18 – at the Supreme Court of Justice, 1 – 
at the District Economic Court and 1 – at the 
District Economic Court of Appeal. As in the 
previous years, in most cases (90%) objects 
of disputes have been product and/or service 
trademarks.

AGEPI specialists also participated in 22 
court sessions on litigations relating to infringe-
ments of copyright and related rights (in 2010 
– in 13 sessions), within these being heard seven 
civil cases.

Following the examination of cases, the 
courts have issued 38 final and 18 irrevocable 
decisions. In order to ensure public access to 
legal and case law information in the IP field, 
the court judgements and decisions on disputes 
in the IP field continued to be published on the 
AGEPI website (www.agepi.md/md/decizii_ju-
decata/index.php) in 2011. Thus, 88 judgments 
and decisions have been published, their total 
number amounting to 266, of which 180 relate 
to trademarks, 19 – to inventions, 60 – to 
copyright and related rights and 7 – to industrial 
designs.

In the year under review, four patent at-
torneys were attested and entered in the official 
Register, their total number at the end of the 
year being of 109.

2.3. Transfer of rights in IPO

In 2011, AGEPI registered 242 IP rights 
transfer and IPO pledge contracts, by 65% more 
than in the previous year, including 219 (90.5%) 
assignment contracts, 20 (8.27%) – license, 1 
(0.41%)  – pledge, 2 (0.82%) – franchise ones. 
Of the total number of license agreements 
registered in the year under review, 9 have 
been exclusive licenses, and 11 – nonexclusive. 
During the period 1994-2011, 1880 rights trans-
fer and pledge contracts were registered with 
the AGEPI, including 1636 (87.02%) assignment 
contracts, 212 (11.27%) – license, 19 (1.01 %) – 
franchise and 13 (0.70%) – pledge ones.

The general picture of registration by 
AGEPI of IP rights transfer and IPO pledge con-
tracts in the last six years is reflected in Table 
2.1.
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Tab. 2.3. Structura părţilor contractante Tab. 2.3. Structure of contracting parties

Agenţi economici
Licenţiar Licenţiat Cedent Cesionar

Economic agents
Licensor Licensee Assignor Assignee

Persoane fizice 2 0 14 9 Natural persons 

Persoane juridice, inclusiv: 18 20 205 210 Legal persons, including: 

- întreprinderi de stat 0 0 1 0 - state enterprises 

- societăţi pe acţiuni 1 1 2 6 - joint-stock companies 

- societăţi cu răspundere limitată 2 5 29 13 - limited companies (Ltd.) 

- companii străine 15 14 173 191 - foreign companies

Total: 20 20 219 219 Total: 

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

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

Obiecte de proprietate 
industrială

Contracte 
de licenţă

Contracte
de cesiune

Industrial property 
objects

License contracts Assignment contracts

Invenţii 1 0 Inventions 

Mărci 19 219 Trademarks 

Desene şi modele industriale 0 0 Industrial designs 

Total: 20 219 Total: 

Tab. 2.1. Dinamica înregistrării 
contractelor la AGEPI

Tab. 2.1. Dynamics of registration 
of contracts with the AGEPI

Contracte 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Contracts
Cesiune 115 111 134 131 134 219 Assignment

Licenţă 21 14 17 17 13 20 License

Gaj 1 1 1 0 0 1 Pledge

Franchising 3 1 2 4 0 2 Franchise

Total: 140 127 154 152 147 242 Total:

Contractele înregistrate în anul 2011 au 
cuprins 336 de OPI (ca şi în anul precedent), dintre 
care 332 (98,8%) de mărci de produse şi servicii, 2 
(0,6%) desene şi modele industriale, un model de 
utilitate (0,3%) şi o invenţie (0,3%) (tabelul 2.2.).

Din numărul total de licenţiari şi 
cedenţi, 16 (6,7%) sunt persoane fizice, iar 223 
(93,3%) - persoane juridice. În acelaşi timp, din 
categoria licenţiaţilor şi cesionarilor 9 (3,76%) 
sunt persoane fizice, iar 230 (96,24%) - persoa-
ne juridice  (tabelul 2.3.). Ponderea cea mai 
mare a părţilor contractante revine companiilor 
străine (câte 85,77%, respectiv, licenţiari/ce-
denţi şi licenţiaţi/cesionari), urmate de societă-
ţile cu răspundere limitată  (7,53%) şi  societăţi-
le pe acţiuni (6,7%).

Contracts registered in 2011 included 
336 IPOs (as in the previous year), of which 
332 (98.8%) product and service trademarks, 
2 (0.6%) industrial designs, one utility model 
(0.3%) and one invention (0.3%) (Table 2.2.).

Of the total number of licensors and 
assignors, 16 (6.7%) are natural persons and 
223 (93.3%) – legal persons. At the same time, 
from the category of licensees and assignees 9 
(3.76%) are natural persons and 230 (96.24%) – 
legal persons (Table 2.3.). The largest share of 
the contracting parties belongs to foreign com-
panies (85.77%, respectively, licensors/assignors 
and licensees/assignees), followed by limited 
companies (7.53%) and joint-stock companies 
(6.7%).
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promovarea proprietăţii intelectuale

promoting intellectual property

La momentul actual, putem constata cu 
toată certitudinea că în Republica Moldova are 
loc conştientizarea tot mai profundă a rolului 
proprietăţii intelectuale ca factor-cheie al creşte-
rii economice, valorificării activelor necorporale 
şi impulsionării creativităţii în vederea soluţio-
nării problemelor stringente ale ţării, atragerii 
investiţiilor, dezvoltării produselor cu valoare 
adăugată şi fond creativ. 

În această ordine de idei, în anul 2011 
AGEPI a continuat activităţile ce ţin de promova-
rea sistemului naţional de protecţie a proprietă-
ţii intelectuale (PPI), de comunicarea şi disemi-
narea cunoştinţelor şi informaţiei din domeniu, 
destinate să stimuleze interesul societăţii faţă 
de drepturile de proprietate intelectuală (DPI), 
susţinerea şi remunerarea autorilor şi inovatori-
lor, creşterea economică bazată pe cunoaştere, 
crearea noilor locuri de muncă, dezvoltarea 
resurselor umane etc. 

Diseminarea informaţiei se derulează 
în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor privind 
procesul inovaţional, protecţia şi valorificarea 
obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), 
evoluţia cadrului legislativ în domeniu, urmărin-
du-se totodată extinderea ariei şi diversificarea 
formelor de difuzare a informaţiei de PI şi impac-
tul acesteia asupra publicului-ţintă. 

At present, we can ascertain with 
certainty that in the Republic of Moldova there 
is more profound awareness of the role of intel-
lectual property as a key driver of economic 
growth, exploitation of intangible assets and 
impelling of creativity with the view of solv-
ing urgent problems of the country, attracting 
investment, developing value-added products 
with creative background.

In this context, in 2011 AGEPI  
continued its activities related to promotion  
of the national intellectual property protection 
(IPP) system, communication and dissemina-
tion of knowledge and information in the  
field, intended to stimulate the interest of 
society in intellectual property rights (DPI), 
support and remuneration of authors and in-
novators, knowledge-based economic growth, 
creation of new jobs, development of human 
resources, etc.

Dissemination of information is carried 
out in concordance with users’ demands on the 
innovation process, protection and exploitation 
of intellectual property objects (IPO), evolution 
of the legal framework in the field, while pursu-
ing the extension of area and diversification 
of IP information dissemination forms and its 
impact on the target public.

III
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Pentru a eficientiza conlucrarea cu in-
stituţiile din sfera cercetare-dezvoltare-inovare, 
antreprenoriat/servicii, cu mediul universitar, cu 
mass-media, antrenate în procesul de informare 
şi comunicare în domeniul PI, AGEPI a desfăşu-
rat în mod sistematizat următoarele activităţi: 
• elaborarea şi editarea publicaţiilor sale perio-

dice, a lucrărilor metodice şi de popularizare 
a domeniului de PI pe suport hârtie şi elec-
tronic, care pot fi abonate sau consultate 
la Biblioteca AGEPI sau accesate pe site-ul  
www.agepi.md;

• şcolarizarea diverselor categorii de beneficiari 
în domeniul PI în cadrul unor ateliere tematice, 
seminare naţionale, regionale şi internaţiona-
le pe cele mai actuale probleme de protecţie 
şi realizare a DPI (reprezentanţi ai autorităţilor 
publice centrale învestite cu responsabilităţi 
în domeniul asigurării şi respectării DPI, ai in-
stanţelor judecătoreşti, ai instituţiilor acade-
mice şi universităţilor, ai businessului, manda-
tari autorizaţi, inventatori etc.); 

• diseminarea informaţiei de PI, inclusiv prin in-
termediul site-ului www.agepi.md, activităţi de 
marketing şi consultanţă în cadrul expoziţiilor 
naţionale, organizate la Chişinău şi în teritoriu, 
precum şi în cadrul expoziţiilor internaţionale;

• organizarea cursurilor de instruire „Protecţia 
proprietăţii intelectuale” la solicitarea per-
soanelor interesate; 

• colaborarea activă cu mass-media în vede-
rea informării publicului privind cele mai im-
portante evoluţii ale sistemului de PI, creării 
unei culturi moderne de PI în societate, pu-
blicarea diverselor studii, articole, interviuri, 
analize, comentarii, difuzarea comunicatelor 
de presă, organizarea conferinţelor de presă, 
a emisiunilor Radio şi TV etc.

O parte din activităţile menţionate a 
fost organizată de AGEPI în comun cu diverse 
autorităţi ale administraţiei publice centrale, 
instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovă-
rii, precum şi în baza acordurilor de colaborare 
semnate pe parcursul ultimilor ani. În 2011 au 
fost semnate noi acorduri de colaborare cu 

In order to improve cooperation with the 
institutions in the research-development-innova-
tion, entrepreneurship/service sphere, universi-
ties, mass media, involved in the information and 
communication process in the IP field, AGEPI 
systematically conducted the following activities:

 • elaboration and publication of its periodi-
cals, methodical and popularization works in 
the IP field on paper and electronic carrier, 
that can be subscribed or consulted in the 
AGEPI Library or accessed on the website  
www.agepi.md;

 • training of various categories of beneficiaries 
in the IP field within the framework of the-
matic workshops, national, regional and in-
ternational seminars on the most current IPR 
protection and enforcement issues (repre-
sentatives of central public authorities vested 
with responsibilities in ensuring and respect-
ing IPR, of the courts, academic institutions 
and universities, business, patent attorneys, 
inventors, etc.);

 • dissemination of IP information, including by 
means of the website www.agepi.md, mar-
keting and consulting activities in the national 
exhibitions, organized in Chisinau and the ter-
ritory, as well as in international exhibitions;

 • organization of training courses “Protection 
of Intellectual Property” at the request of in-
terested persons;

 • active collaboration with mass media to in-
form the public on the most important devel-
opments of the IP system, create a modern IP 
culture in the society, publication of various 
studies, articles, interviews, analyses, com-
ments, dissemination of press releases, or-
ganization of press conferences, Radio and 
TV broadcasts, etc.

Some of the referred activities  
were organized by AGEPI jointly with vari-
ous central public administration authorities, 
institutions and organizations in science and 
innovation, and on the basis of cooperation 
agreements signed in recent years. In 2011, there 
were signed new cooperation agreements with 

Semnarea Acordului de colaborare în domeniul PI  
între AGEPI şi ASEM
Signing of the Cooperation Agreement in the IP  
field between AGEPI and AESM
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Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) din 
cadrul Ministerului Economiei, cu Instituţia 
medico-sanitară publică Centrul Naţional 
Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă (IMSP 
CNŞPMU) şi cu Academia de Studii Economice 
din Moldova (ASEM).

3.1. Publicaţiile AGEPI

În anul 2011, AGEPI a continuat activi-
tatea de editare a publicaţiilor sale periodice, 
a elaborat sau actualizat noi lucrări pe suport 
hârtie şi electronic în vederea informării promp-
te şi complexe a societăţii privind sistemul de 
protecţie a OPI, modernizarea cadrului norma-
tiv-legislativ specializat, ultimele evoluţii din do-
meniul PI la nivel naţional şi internaţional. Toate 
aceste publicaţii pot fi abonate sau consultate la 
Biblioteca AGEPI ori accesate pe site-ul Agenţiei.

În perioada de referinţă AGEPI a ela-
borat, a publicat şi a difuzat Buletinul Oficial de 
Proprietate Industrială (BOPI), care apare cu o 
periodicitate lunară, pe suport de hârtie (ISSN 
1810-7095), pe CD-ROM (ISSN 1857-050X) şi on-
line pe www.agepi.md. 

BOPI include informaţia oficială, a cărei 
publicare este prevăzută de legile referitoare la 
protecţia OPI în Republica Moldova, inclusiv da-
tele privind cererile de brevetare/înregistrare a 
OPI şi titlurile de protecţie acordate, modificările 
intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlu-
rilor de protecţie a OPI, rezultatele examinării 
contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, 
deciziile definitive ale instanţelor judecătoreşti 
privind litigiile legate de OPI, precum şi informa-
ţii de ordin general: acte emise de Preşedintele, 
Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova, 
care reglementează protecţia PI, ordine ale 
Directorului general al AGEPI, note informative 
privind convenţiile şi tratatele internaţionale în 
domeniu la care Republica Moldova este parte, 
comunicate ale OMPI şi UPOV etc.

În procesul de publicare a BOPI, se 
aplică normele OMPI şi codurile numerice inter-
naţionale de identificare a datelor bibliografice 
(INID) referitoare la OPI. Pe parcursul anului, în 
BOPI au fost actualizate conform normei ST. 3 
OMPI codurile normalizate ale organizaţiilor şi 
ţărilor care eliberează sau înregistrează titluri de 
PI, au fost unificate codurile utilizate la publica-
rea datelor privind invenţiile (conform normelor 
ST. 9 OMPI, ST. 16 OMPI) şi soiurile de plante 
(conform normei ST. 17 OMPI). 

Pe parcursul anului de bilanţ, în cele 
12 numere ale BOPI au fost publicate în total 

the Small and Medium Enterprises Development 
Organization (SMEDO) within the Ministry of 
Economy, with the Public Medical-Sanitary Insti-
tution National Scientific and Practical Center of 
Emergency Medicine (PMSI NCPCEM) and with 
the Academy of Economic Studies of Moldova 
(AESM).

3.1. AGEPI Publications 

In 2011, AGEPI continued publishing its 
periodical publications, issued or updated new 
works on paper and electronic carrier in order to 
promptly and comprehensively inform the soci-
ety of the IPO protection system, modernization 
of the specialized regulatory and legal frame-
work, the latest developments in the IP field at 
national and international level. All these publica-
tions can be subscribed or consulted at the AGEPI 
Library or accessed on the Agency website.

In the period under review, AGEPI de-
veloped, published and distributed the Official 
Bulletin of Industrial Property (BOPI), which 
appears with a monthly periodicity, on paper 
carrier (ISSN 1810-7095), on CD-ROM (ISSN 1857-
050X) and on-line on www.agepi.md.

BOPI includes official information whose 
publication is prescribed by the laws on the 
protection of IPO in the Republic of Moldova, 
including data on IPO patenting/ registration 
applications and granted titles of protection, 
amendments made in the legal status of ap-
plications and titles of protection of IPO, results 
of the examination of appeals with the AGEPI 
Board of Appeals, final decisions of the courts 
on disputes related to IPO and general informa-
tion: acts issued by the President, Parliament 
and Government of the Republic of Moldova, 
governing IP protection, orders of the Director 
General of AGEPI, informative notes on relevant 
international conventions and treaties to which 
the Republic of Moldova is party, communica-
tions of WIPO and UPOV, etc. 

WIPO standards and international 
numerical codes for bibliographic data identifi-
cation (INID) concerning the IPO are applied in 
the process of publication of BOPI. During the 
year in BOPI were updated according to WIPO 
Standard ST. 3 the standardized codes of organi-
zations and countries issuing or registering IP ti-
tles, were unified the codes used for publication 
of data on inventions (according to standards 
WIPO ST. 9, WIPO ST. 16) and plant varieties (ac-
cording to WIPO Standard ST. 17).

During the year under review, 8380 
official information on IPO, including 2039 ap-
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8380 de informaţii oficiale referitoare la OPI, 
inclusiv 2039 de cereri de protecţie, 2170 de 
titluri de protecţie înregistrate şi 4171 de infor-
maţii privind modificările intervenite în statutul 
juridic al cererilor sau titlurilor de protecţie a OPI 
(reînnoiri, modificări, cesiuni, licenţe, decăderi, 
revalidări, anulări etc.). 

În tabelul 3.1. este prezentată dinamica 
publicării informaţiilor oficiale în BOPI în ultimii 
6 ani. Aceste date atestă o creştere uşoară a 
numărului de cereri de protecţie publicate în 
BOPI în anul de referinţă în raport cu perioada 
precedentă. 

Prin intermediul BOPI, utilizatorii au 
avut acces la 25 de indexuri semestriale siste-
matizate ale titlurilor de protecţie acordate în 
Republica Moldova şi la Indexul anual al actelor 
normative şi al materialelor de informare publi-
cate în BOPI pe parcursul anului 2011. 

Revista de proprietate intelectuală 
„Intellectus” (ISSN 1810-7079 – pe suport hârtie 
şi ISSN 1857-0496 – pe CD-ROM) a fost fondată 
de AGEPI în anul 1995. Apare de patru ori pe an, 
fiind acreditată în categoria „B”, la profilurile 
drept, tehnică, biologie, chimie, economie. În 
calitate de coeditor evoluează Consiliul Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), care susţi-
ne o rubrică din domeniul de referinţă. 

În revista “Intellectus” sunt reflectate 
aspectele multilaterale ale domeniului propri-
etăţii intelectuale, evoluţia cadrului legislativ 
naţional şi internaţional de specialitate, sunt 
publicate studii şi materiale metodologice de 
referinţă, se promovează creativitatea, inovarea 
şi transferul tehnologic în Republica Moldova 
etc. Persoanele interesate pot găsi pe paginile 
revistei informaţia privind procedurile de do-
bândire a protecţiei juridice a OPI, mecanismele 
apărării şi respectării drepturilor, valorificării 

plications for protection, 2170 registered titles 
of protection and 4171 information on amend-
ments made in the legal status of applications 
or titles of protection of IPO (renewals, amend-
ments, assignments, licenses, forfeitures, rein-
statements, cancellations, etc.) were published 
in the 12 numbers of BOPI in all.

The dynamics of publication of of-
ficial information in BOPI in the last six years 
is presented in Table 3.1. These data attest a 
slight increase in the number of applications for 
protection published in BOPI in the reference 
period compared with the previous period.

Through BOPI, users had access to 25 
systematized 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 2011.

Journal of intellectual property “Intel-
lectus” (ISSN 1810-7079 – on paper carrier and 
ISSN 1857-0496 – on CD-ROM) was founded by 
AGEPI in 1995. It appears four times a year, being 
accredited in the category “B”, on profiles law, 
mechanical engineering, biology, chemistry, and 
economics. As co-publisher evolves the National 
Council for Accreditation and Attestation (CNAA),  
which supports a column in the field.

Journal “Intellectus” reflects the multi-
lateral aspects of intellectual property field, the 
evolution of the national and international spe-
cialized legal framework, publishes reference 
methodological studies and materials, promotes 
creativity, innovation and technology transfer 
in the Republic of Moldova, etc. Interested 
persons can find in the columns of the journal 
information on procedures for obtaining legal 
protection of IPO, the mechanisms of protec-
tion and enforcement of rights, exploitation of 
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OPI, precum şi articole ştiinţifice din domeniile 
de profil. Din Consiliul ştiinţific al revistei fac 
parte 23 de savanţi şi cercetători notorii atât din 
ţara noastră, cât şi din România, Franţa, Ucraina, 
Rusia şi Polonia. 

Cele patru numere ale revistei, editate 
în anul 2011, cuprind 78 de articole ştiinţifice, cu 
un volum total de 476 de pagini. Din ansamblul 
materialelor publicate,
• 26% sunt semnate de autori din cadrul AGEPI,
• 74% - de autori din exterior, inclusiv:
• 4% - de autori din străinătate.

Cele mai multe publicaţii aparţin auto-
rilor de la USM – 13 articole, AŞM – 10 articole, 
USMF „N. Testemiţanu” – 7 articole, CNAA – 6 
articole, UTM, Institutul de Pedologie, Agro-
chimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, ASEM 
– câte 3 articole, UASM, Institutul Internaţional 
de Management „IMI-NOVA”, Institutul de Dez-
voltare a Societăţii Informaţionale, Institutul de 
Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătă-
ţii Mamei şi Copilului, Liceul „Gaudeamus”, BC 
„Moldincombank” S.A. – câte 2 articole.

În scopul diseminării cât mai extinse a 
informaţiei din domeniul PI, revista “Intellectus” 
se distribuie la bibliotecile Parlamentului, Guver-
nului, AŞM, la cele universitare, republicane spe-
cializate în diferite ramuri ale ştiinţei, raionale, 
municipale etc., precum şi la unele instituţii de 
peste hotare, prin schimb bilateral de publicaţii 
ştiinţifice de specialitate (OMPI, OEB, OEAB, 
ROSPATENT, OSIM, ORDA etc.).

În 2011 autorii de la AGEPI au deţinut 
întâietatea la rubricile: Editorial, Proprietate 
industrială, Drept de autor şi drepturi conexe, 
Apărarea drepturilor de PI, Practica interna-
ţională, Jurisprudenţă. Cei străini au publicat 
mai frecvent la rubricile: Tehnologii inovative, 
Comunicări ştiinţifice, Economia PI, Inovarea şi 
transferul tehnologic, La Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare, Proprietatea intelectuală şi 
factorul uman.

Tipul informaţiei
oficiale

Type of official  
information

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Cereri de protecţie 1589 1762 3299 2113 1975 2039 Applications for protection
Titluri de protecţie 2062 2004 2519 2455 2248 2170 Titles of protection
Informaţii privind statutul 
juridic al cererilor/titlurilor  
de protecţie

3802 4119 4035 3707 4159 4171
Information on the legal status 

of applications/titles  
of protection

Total informaţii oficiale 7453 7885 9853 8275 8382 8380 Total official information

IPO and scientific articles in the specialized ar-
eas. The Scientific Council of the journal includes 
23 notorious scientists and researchers both 
from our country and Romania, France, Ukraine, 
Russia and Poland.

The four issues of the journal, pub-
lished in 2011, include 78 scientific articles, with 
a total volume of 476 pages. Of all published 
materials,

 • 26% are signed by authors of AGEPI,
 • 74% - by authors from outside, including:
 • 4% - by authors from abroad.

Most publications belong to authors 
from SUM - 13 articles, ASM - 10 articles, 
SUMP “N. Testemitanu” – 7 articles, CNAA – 6 
articles, TUM, Institute of Pedology, Agro-
chemistry and Soil Protection “N. Dimo”, 
AESM - 3 articles each, SAUM, International 
Management Institute “IMI-NOVA”, Informa-
tion Society Development Institute, Research 
Institute of Mother and Child Health Care, 
Lyceum “Gaudeamus”, CB “Moldincombank” 
J.S.C. - 2 articles each.

With a view to extensive dissemination 
of information in the IP field, journal “Intel-
lectus” is distributed to libraries of Parliament, 
Government, ASM, to republican, university 
ones specialized in different branches of sci-
ence, district, municipal, etc., and to some 
foreign institutions, by bilateral exchange of 
specialized scientific publications (WIPO, EPO, 
EAPO, ROSPATENT, OSIM, ORDA, etc.).

In 2011, authors from AGEPI held the 
primacy under the headings: Editorial, Industrial 
Property, Copyright and Related Rights, Protec-
tion of IP Rights, International Practice, and 
Jurisprudence. Foreign authors published more 
frequently under the headings: Innovative Tech-
nologies, Scientific Communications, IP Economy, 
Innovation and Technology Transfer, At the Na-
tional Council for Accreditation and Attestation, 
Intellectual Property and Human Factor.

Tab. 3.1. Dinamica publicării informaţiei 
în BOPI pe ultimii 6 ani

Tab. 3.1. Dynamics of publication of information 
in BOPI in the last six years



50

r a p o r t  a n u a l  \  2 0 1 1

a g e n ţ i a  d e  s t a t  p e n t r u  p r o p r i e t a t e a  i n t e l e c t u a l ă  a  r e p u b l i c i i  m o l d o v a

Revista „Intellectus” a fost expusă 
la Salonul Internaţional de Carte, consacrat 
Anului Grigore Vieru, organizat de Biblioteca 
Naţională a Moldovei, la Târgul Internaţional de 
Carte Ştiinţifică şi Didactică, organizat de AŞM, 
Biblioteca Naţională a Moldovei şi BŞC „A. Lu-
pan”, fiind menţionată cu diplome de excelen-
ţă. Membrii redacţiei au organizat o întâlnire cu 
studenţii şi reprezentanţii corpului profesoral 
de la UPS „I. Creangă”.

Diseminarea informaţiei din domeniul 
PI se efectuează şi prin intermediul digestului 
„AGEPI-Info”, supliment al revistei „Intellectus”. 
Pe paginile sale au fost abordate în mod cât se 
poate de atractiv aspectele multilaterale ale PPI, 
mecanismul dobândirii şi realizării drepturilor de 
PI, au fost publicate succinte informaţii privind 
participarea specialiştilor AGEPI la acţiunile 
organizate de OMPI, UPOV, OEB, OEAB etc., 
evenimentele derulate din iniţiativa sau cu 
participarea AGEPI, fiind reproduse şi cele mai 
relevante apariţii din presa naţională cu referire 
la domeniul PI. 

Cele 4 numere ale digestului “AGEPI-In-
fo”, editate în 2011, au cuprins 130 de materiale, 
fiind distribuite în cadrul principalelor acţiuni 
de promovare organizate de AGEPI: seminare, 
expoziţii, cursuri, întâlniri cu reprezentanţii insti-
tuţiilor şi întreprinderilor etc. La rubrica „Bursa 
invenţiilor” s-au publicat în total 68 de invenţii 
susceptibile de implementare, semnate de 230 
de autori: (în 2010 – 70 de invenţii, semnate de 
circa 240 de autori). Cel mai frecvent au fost 
publicate informaţii privind invenţiile elaborate 
în cadrul UTM, USM, USMF „N. Testemiţanu”, 
la Institutul de Genetică, Institutul de Fiziolo-
gie a Plantelor, Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie, Institutul de Chimie, Institutul de 
Zoologie şi Institutul de Fizică Aplicată ale AŞM, 
Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinifica-
ţie, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, 
precum şi lucrări ale inventatorilor individuali.

De asemenea, a fost elaborată  
şi editată publicaţia „AGEPI-Expo-2011”, 
supliment al revistei „Intellectus”, consacra-
tă rezultatelor ediţiei a XII-a a EIS „INFOIN-
VENT”. Suplimentul a inclus 10 interviuri cu 
expozanţii acestui for al inventicii din ţară şi 
de peste hotare. La rubrica „Ecouri „INFOIN-
VENT-2011” au fost reproduse 4 articole consa-
crate evenimentului apărute în alte publicaţii 
naţionale.

În afară de publicaţiile periodice nomi-
nalizate, pe parcursul anului de referinţă au fost 
elaborate şi editate circa 20 de lucrări tematice 

The journal “Intellectus” was exhibited 
at the International Book Exhibition, dedicated 
to the Year of Grigore Vieru, organized by the 
National Library of Moldova, at the International 
Scientific and Didactic Book Fair, organized by 
ASM, National Library of Moldova and CSL “A 
Lupan”, being mentioned with diplomas of excel-
lence. The editorial staff organized a meeting 
with students and representatives of the teach-
ing staff from SPU “I. Creanga”.

Dissemination of information in the IP 
field is also performed by means of the digest 
“AGEPI-INFO”, a supplement of the journal “Intel-
lectus”. In its pages were addressed as attractive 
as possible the multilateral aspects of IPP, the 
mechanism of acquisition and enforcement of IP 
rights, were published summary information on 
participation of AGEPI specialists in actions or-
ganized by WIPO, UPOV, EPO, EAPO, etc., events 
conducted on the initiative or with the participa-
tion of AGEPI, being also reproduced the most 
relevant appearances in the national press with 
reference to the IP field.

The four issues of the digest “AGEPI-
INFO”, published in 2011, included 130 materials, 
being distributed in the main promotion actions 
organized by AGEPI: seminars, exhibitions, cours-
es, meetings with representatives of institutions 
and enterprises, etc. Under the heading “Stock 
of Inventions” there were published in total 68 
inventions susceptible of implementation, signed 
by 230 authors (in 2010 - 70 inventions, signed 
by about 240 authors). Most frequently was pub-
lished the information on inventions developed 
within the TUM, SUM, SUMP “N. Testemitanu”, 
Institute of Genetics, Institute of Plant Physiolo-
gy, Institute of Microbiology and Biotechnology, 
Institute of Chemistry, Institute of Zoology and 
Institute of Applied Physics of ASM, National In-
stitute for Viticulture and Winemaking, Institute 
of Agricultural Machinery “Mecagro”, as well as 
works of individual inventors.

It was also developed and edited the 
publication “AGEPI-EXPO-2011”, a supplement 
of the journal “Intellectus”, dedicated to the 
results of the twelfth edition of the ISE “INFOIN-
VENT”. The supplement included 10 interviews 
with exhibitors of this forum of inventive-
ness from the country and abroad. Under the 
heading “Echoes “INFOINVENT-2011” were 
reproduced four articles dedicated to this event 
having appeared in other national publications. 

In addition to the mentioned periodi-
cals, during the reference year there were de-
veloped and published about 20 thematic works 
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care au completat fondul de literatură din dome-
niul PI al Bibliotecii AGEPI. Printre acestea – acte 
normative, lucrări metodice şi de popularizare a 
domeniului de PI, culegeri de materiale, broşuri, 
prospecte, inclusiv: 
• Raportul anual AGEPI-2010 - în 2 limbi (româ-

nă şi engleză), editat pe suport hârtie şi pe 
CD;

• Culegerea de acte normative în domeniul PI, 
actualizată: Volumul I „Desene şi modele in-
dustriale”; Volumul II „Soiuri de plante”; Vo-
lumul III „Invenţii”; Volumul IV „Mărci”;

• Culegerea de rezumate “Rapoarte de cerce-
tare din sfera ştiinţei şi inovării: 2007-2009”, 
Volumul III;

• Culegerea de materiale “Lecturi AGEPI-2011”, 
care a inserat comunicările prezentate în ca-
drul ediţiei a XIII-a a Simpozionului ştiinţifi-
co-practic consacrat protecţiei proprietăţii 
intelectuale; 

• Catalogul EIS „INFOINVENT-2011” .

În Colecţia Biblioteca de proprietate 
intelectuală a fost reeditată o serie de broşuri, 
completate şi actualizate, inclusiv: 
• „Protecţia proprietăţii intelectuale în Repu-

blica Moldova”;
• «Охрана интеллектуальной собственности 

в Республике Молдова»;
• „ABC-ul proprietăţii intelectuale”;
•  «Азбука интеллектуальной собственности»;
• «Как получить патент на изобретение в 

Республике Молдова»;
• „Servicii AGEPI”;
• «Услуги AGEPI»;
• „Laureaţii Medaliei de Aur OMPI” (completa-

tă şi actualizată, inclusiv cu schiţele-portrete 
ale laureaţilor Medaliei de Aur OMPI „Pentru 
Creativitate”);

• Pliantul „Bine aţi venit la AGEPI”/«Добро 
пожаловать в AGEPI»;

• Pliantul „Primul pas contează”;
• Catalogul „Abonarea la publicaţiile AGEPI-2012” 

– în limbile română şi rusă.

3.2. Proprietatea intelectuală şi mass-media

În contextul informării publicului privind 
evoluţia sistemului naţional de PI, evenimentele 
şi acţiunile desfăşurate de AGEPI sau cu parti-
ciparea sa, diversificării formelor şi extinderii 
grupurilor-ţintă pentru diseminarea informaţiei 
de PI, pe parcursul anului de bilanţ au fost orga-
nizate 4 conferinţe de presă consacrate urmă-
toarelor activităţi:
• „26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Inte-

lectuale”, cu genericul „Conturând viitorul”;
• „Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului-2011”;

that have completed the collection of literature 
in the IP field of the AGEPI Library. Among 
them – normative acts, methodical and IP field 
popularization works, collections of materials, 
brochures, booklets, including:

 • Annual Report AGEPI-2010 - in two languages   
(Romanian and English), published on paper 
carrier and on CD;

 • Collection of normative acts in the IP field, 
updated: Volume I “Industrial Designs”; Vol-
ume II “Plant Varieties”; Volume III “Inven-
tions”; Volume IV “Trademarks”;

 • Collection of summaries “Research Re-
ports in Science and Innovation: 2007-
2009”, Volume III;

 • Collection of materials “AGEPI Read-
ings-2011”, which inserted the communica-
tions presented in the thirteenth edition of 
the Scientific and Practical Symposium dedi-
cated to intellectual property protection;

 • Catalog of ISE “INFOINVENT-2011”.

In the Collection Library of Intellectual 
Property was reprinted a number of brochures, 
completed and updated, including:

 • “Intellectual Property Protection in the Re-
public of Moldova”;

 • “Ohrana Intellectualinoi Sobstvennosti v 
Respublike Молдова”;

 • “The ABC of Intellectual Property”;
 • “Azbuka intellectualinoi sobstvennosti”;
 • “Kak poluchiti patent na izobretenie v Re-

spublike Moldova”;
 • “AGEPI Services”;
 • “Uslughi AGEPI”;
 • “WIPO Gold Medal Winners” (completed 

and updated, including with sketches- por-
traits of winners of WIPO Gold Medal “For 
Creativity”);

 • Folder “Welcome to AGEPI” / “Dobro 
pozhalovati v AGEPI”;

 • Folder “The First Step Counts”;
 • Catalogue “Subscription to AGEPI Publica-

tions-2012” – in Romanian and Russian

3.2. Intellectual property and mass media

In the context of public information 
on the development of the national IP system, 
events and actions conducted by AGEPI or with 
its participation, diversification of forms and ex-
pansion of target groups for dissemination of IP 
information, during the year under review were 
organized four press conferences dedicated to 
the following activities:

 • “26 April - World Intellectual Property Day”, 
entitled “Designing the Future”;

 • “Inventor’s and Raţionalizer’s Day-2011”;
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• „Concursul pentru crearea simbolurilor naţi-
onale asociate IGP, DOP şi STG”;

• „Inaugurarea EIS „INFOINVENT-2011”.

AGEPI a elaborat şi difuzat 25 de comu-
nicate de presă, care s-au expediat pe adresele a 
peste 35 de medii de informare, inclusiv: „Rezul-
tatele activităţii AGEPI în anul 2010”, „Seminarul 
„Pirateria televizată – diagnostic şi remedii”, „La 
AGEPI se află în curs de elaborare regulamente-
le în domeniul dreptului de autor şi drepturilor 
conexe”, „Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectua-
le-2011”, „Campania de informare în domeniul PI”, 
„Simpozionul ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, 
„Seminarul „Indicaţiile geografice, denumirile 
de origine şi specialităţile tradiţionale garanta-
te - oportunităţi pentru promovarea produselor 
autohtone pe piaţa internă şi cea externă”, „Ziua 
Inventatorului şi Raţionalizatorului-2011”, „Semi-
narul regional „Politicile de inovare şi sistemele 
de brevete”, „Expoziţia „INFOINVENT-2011”, 
„Lansarea Concursului pentru crearea simbolurilor 
naţionale asociate IGP, DOP şi STG” etc.

Presa a fost invitată la toate evenimen-
tele organizate de AGEPI, fiind difuzate diverse 
informaţii şi publicaţii, s-au acordat consultaţii 
la telefon, s-a monitorizat şi înregistrat infor-
maţia despre sistemul naţional de PI şi activi-
tatea AGEPI, publicată în mass-media. Cele mai 
reprezentative din totalul de circa 80 de artico-
le, interviuri, informaţii etc., publicate în presa 
naţională, au fost reproduse în digestul “AGEPI-
Info”. Şi în anul de bilanţ AGEPI a colaborat cu 
agenţiile „Moldpres”, „Basa-press”, „Infotag”, 
„Logos-press”; „Infomarket”, Buletinul Infor-
mativ al Delegaţiei UE în Republica Moldova, 
săptămânalul „Экономическое обозрение”, 
„Komersant.md”, Compania Publică „Teleradio-
Moldova” - emisiunile „Actualităţi”, „Moldova 
Internaţional”, „Ştirile serii”, „Accente econo-

 • “Contest for the Creation of National Sym-
bols Associated with PGI, PAO and TSG”;

 • “Inauguration of ISE “INFOINVENT-2011”.

AGEPI developed and distributed 25 
press releases that were sent to the addresses 
of more than 35 information media, includ-
ing: “AGEPI Activity Results in 2010”, “Seminar 
“Television Piracy - Diagnosis and Remedies”, “At 
the AGEPI is under Development the Regulations 
in the Field of Copyright and Related Rights”, 
“World Intellectual Property Day -2011”, “Infor-
mation Campaign in the IP Field”, “Scientific and 
Practical Symposium “AGEPI Readings”, “Semi-
nar “Geographical Indications, Appellations of 
Origin and Traditional Specialties Guaranteed 
- Opportunities for Promoting Local Products on 
Domestic and Foreign Market”, “Inventor’s and 
Rationalizer’s Day-2011”, “Regional Seminar “In-
novation Policies and Patent Systems”, “Exhibi-
tion “INFOINVENT- 2011”, “Launching the Contest 
for the Creation of National Symbols Associated 
with PGI, PAO and TSG”, etc. 

The press was invited to all events or-
ganized by AGEPI, being disseminated different 
information and publications, there were given 
consultations over the phone, it was monitored 
and recorded the information about the national IP 
system and AGEPI activity, published in mass media. 
The most representative of the total of about 80 
articles, interviews, information etc., published in 
the national press, were reproduced in the digest 
“AGEPI-INFO”. In the year under review as well, 
AGEPI collaborated with the agencies “Moldpres”, 
“Basa-press”, “Infotag”, “Logos-press”, “Info-
market”, Newsletter of the EU Delegation to the 
Republic of Moldova, the weekly “Ekonomicheskoe 
obozrenie”, “Komersant.md”, Public Company 
“Teleradio-Moldova” – broadcasts “Actualitati”, 
“Moldova Interenational”, “Stirile serii”, “Accente 

Conferinţa de presă cu ocazia lansării Concursului pentru 
crearea simbolurilor naţionale asociate IGP, DOP şi STG
Press conference on the occasion of launch  
of the Contest for the creation of national symbols  
associated with PGI, PAO and TSG

Conferinţa de presă consacrată deschiderii  
EIS „INFOINVENT-2011”
Press conference devoted to the opening  
of ISE “INFOINVENT-2011”
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mice”; cu companiile „Jurnal TV”, „Publica TV”, 
www.agenda.md, www.stireazilei.md, www.
itmoldova.md, www.allmoldova.com, www.
facebook.com ş.a.

Pe parcursul perioadei de raport, specia-
liştii AGEPI au difuzat 93 de materiale, inclusiv 64 
de ştiri, 9 articole, 11 emisiuni radiofonice „Evri-
ca”, 6 emisiuni tematice la Radio sau TV („Ziua 
Mondială a PI”, „Pirateria, cel mai mare duşman 
al cinematografelor”, „Concursul pentru crearea 
simbolurilor naţionale asociate IGP, DOP şi STG”, 
„INFOINVENT-2011” etc.). 

În anul 2011 s-au făcut totalurile Concur-
sului jurnalistic „Să făurim viitorul ţării cu propri-
etatea intelectuală”, relansat de AGEPI în cadrul 
festivităţii consacrate Zilei Mondiale a Proprie-
tăţii Intelectuale-2010. La concurs au participat 
15 jurnalişti de la diferite medii de informare, în 
calitate de laureaţi fiind desemnaţi:
• Irina Covalenco (săptămânalul 

„Экономическое обозрение”) - premiul I;
• echipa de creaţie a postului de televiziune 

„Jurnal TV” - premiul II; 
• Nicolae Roibu (Cotidianul „Timpul”) - premiul III. 

Alte 3 premii speciale au fost acordate:
• Irinei Spoială (Compania Publică „Teleradio-

Moldova”); 
• Tatianei Fişer (Compania Publică „Teleradio-

Moldova”);
• Olgăi Colari (Agenţia de Noutăţi de Afaceri 

„INFOMarket”).

economice”; with the companies “Journal TV”, 
“Publica TV”, web sites: www.agenda.md, www.
stireazilei.md, www.itmoldova.md, www.allmoldo-
va.com, www.facebook.com, etc.

During the period under review, AGEPI 
specialists broadcasted 93 materials, including 
(64 news, 9 articles, 11 radiobroadcasts “Eu-
reka”, 6 thematic broadcasts over Radio and TV 
(“World IP Day”, “Piracy, the Greatest Enemy of 
Cinemas”, “Contest for the Creation of National 
Symbols Associated with PGI, PAO and TSG”, 
“INFOINVENT-2011”, etc.).

In 2011 was summed up the Journalistic 
Contest “Building the Future of the Country 
with Intellectual Property”, relaunched by 
AGEPI in the solemnity dedicated to the World 
Intellectual Property Day-2010. The contest was 
attended by 15 journalists from different mass 
media, as winners being designated:

 • Irina Covalenco (weekly “Ekonomicheskoe 
obozrenie”) – first prize;

 • Creative team of the television station “Jur-
nal TV” – second prize;

 • Nicolae Roibu (Daily “Timpul”) – third prize.

Other 3 special prizes were awarded to:
 • Irina Spoiala (Public Company “Teleradio-

Moldova”);
 • Tatiana Fiser (Public Company “Teleradio-

Moldova”);
 • Olga Colari (Business News Agency “INFO-

Market)”.

Laureaţii Concursului jurnalistic „Să făurim viitorul ţării 
cu proprietatea intelectuală”, ediţia a VIII-a
Laureates of the journalistic Contest “Building the 
Country’s Future with Intellectual Property”, eighth 
edition



54

r a p o r t  a n u a l  \  2 0 1 1

a g e n ţ i a  d e  s t a t  p e n t r u  p r o p r i e t a t e a  i n t e l e c t u a l ă  a  r e p u b l i c i i  m o l d o v a

În mod tradiţional, AGEPI  a contribuit 
la premierea a 5 jurnalişti-participanţi ai Concur-
sului „Pârghia lui Arhimede”, organizat de AŞM, 
după cum urmează:
• Nicolae Becciu (Compania Publică „Telera-

dio-Moldova”);
• Eleonora Culac (Compania Publică „Telera-

dio-Moldova”);
• Tatiana Fişer (Compania Publică „Teleradio-

Moldova”);
• Dumitru Ţîra (Compania „Publika TV”);
• Mihai Fusu (Compania „Publika TV”).

În perioada de referinţă, s-au realizat 
acorduri de colaborare cu Agenţia Naţională de 
Ştiri „Moldpes”, Agenţia de Presă „Infotag”, 
Compania Publică „Teleradio-Moldova” (emisiu-
nea „Evrica”).  

Mediatizarea informaţiei de PI s-a 
realizat şi prin intermediul paginii web www.
agepi.md. Astfel, la rubrica Noutăţi (Legislaţie, 
Seminare, Expoziţii, Festivităţi, Cursuri,  
Concursuri etc.) au fost difuzate peste 110 
informaţii. 

Pe site-ul AGEPI s-au organizat dezbateri 
publice pe marginea proiectului Strategiei Naţio-
nale în domeniul Proprietăţii Intelectuale pentru 
anii 2012-2020, Planului de Dezvoltare Strategică 
a AGEPI, modificărilor la legislaţia din domeniu, în 
special cu referire la dreptul de autor şi drepturi-
lor conexe, inclusiv la programele de calculator, 
gestionarea pe principii colective a drepturilor 
patrimoniale de autor, modalităţile de combatere 
a contrafacerii şi pirateriei, activitatea Comisiei Na-
ţionale de PI, depunerea electronică a cererilor de 
protecţie şi a documentelor aferente la AGEPI etc. 

3.3. Prestarea serviciilor

Pe parcursul perioadei de referinţă, 
beneficiarii sistemului naţional de proprietate 
intelectuală au solicitat la AGEPI diverse servicii 
ce ţin de obţinerea drepturilor de PI - cercetări 
documentare, consultaţii privind perfectarea ce-
rerilor de protecţie, utilizarea bazelor de date în 
domeniu, dar şi servicii ce ţin de realizarea drep-
turilor - întocmirea şi înregistrarea contractelor 
de licenţă, cesiune şi gaj, evaluarea şi punerea la 
evidenţa contabilă a OPI etc.

În contextul dat, pe parcursul anului 2011 
AGEPI a acordat 11949 (în 2010 - 11553) de consul-
taţii (cu 3,5% mai multe decât în anul precedent), 
inclusiv 2185 - persoanelor fizice, 7698 - persoa-
nelor juridice şi 2066 - reprezentanţilor în PI. 

La cererea agenţilor economici, dar şi 
a autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

Traditionally, AGEPI contributed to the 
rewarding of five journalists-participants in the 
Contest “Lever of Archimedes”, organized by 
ASM, as follows:

 • Nicholae Becciu (Public Company “Teleradio-
Moldova”);

 • Eleonora Culac (Public Company “Teleradio-
Moldova”);

 • Tatiana Fiser (Public Company “Teleradio-
Moldova”); 

 • Dumitru Tira (Company “Publika TV”);
 • Mihai Fusu (Company “Publika TV”).

During the reporting period, there were 
concluded collaboration agreements with the 
National News Agency “Moldpes”, Press Agency 
“Infotag”, Public Company “Teleradio-Moldova” 
(broadcast “Eureka”). 

The mediatization of IP information 
was also achieved through the web page www.
agepi.md. Thus, under the heading News 
(Legislation, Seminars, Exhibitions, Colemnities, 
Courses, Contests, etc.) there were broadcasted 
over 110 information materials. 

On the AGEPI site were organized 
public debates on the Draft National Intellec-
tual Property Strategy for 2012-2020, AGEPI 
Strategic Development Plan, amendments to 
legislation in the field, especially with respect 
to copyright and related rights, including 
computer programs, collective management 
of economic copyrights, methods of combat-
ing counterfeiting and piracy, activity of the 
National Commission on IP, electronic filing of 
applications for protection and related docu-
ments with AGEPI, etc.

3.3. Provision of services

During the reference period, beneficiar-
ies of the national intellectual property system 
applied to the AGEPI for various services related 
to the acquisition of IP rights - documentary 
searches, consultations on drafting applications 
for protection, use of databases in the field, 
and also services related to the enforcement of 
rights – drawing up and registration of license, 
assignment and pledge contracts, evaluation 
and accounting of IPO etc.

In the given context, AGEPI provided 
11,949 (in 2010 -11,553) consultations (3.5% more 
than in the previous year) during 2011, including 
2185 – to natural persons, 7698 – to legal enti-
ties and 2066 – to representatives in IP.

At the request of economic agents, 
but also of central and local public administra-
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locale, în anul de bilanţ AGEPI a efectuat 532 de 
rapoarte de cercetare documentară (cu 21% mai 
multe decât în anul 2010) referitoare la 2281 de 
OPI (invenţii, mărci, desene/modele industriale) - 
de 3 ori mai multe decât în 2010. Ca şi în anii prece-
denţi, majoritatea cercetărilor s-a referit la mărci. 

Activităţile de promovare a cunoştin-
ţelor privind avantajele oferite de sistemul de 
protecţie a OPI realizate în perioada de bilanţ, 
inclusiv cele desfăşurate la întreprinderi, institu-
ţii şi organizaţii, au generat depunerea a 480 de 
cereri de protecţie a OPI (cu 48% mai multe de-
cât în 2010), inclusiv 44 de cereri de brevetare a 
invenţiilor, 403 (cereri de înregistrare a mărcilor 
şi 33 de cereri de înregistrare a desenelor/mode-
lelor industriale, cu 29 şi, respectiv, 65 mai multe 
şi cu 30% mai puţine faţă de anul precedent. În 
2011 numărul solicitanţilor noi a crescut cu 32,5% 
în raport cu 2010.

În perioada de bilanţ, specialiştii AGEPI 
au contactat telefonic 710 (în 2010 – 460) 
întreprinderi din diverse ramuri ale economiei 
naţionale şi au efectuat mai multe vizite de lucru 
în scopul sensibilizării şi acordării consultanţei în 
domeniul PI. Activitatea dată s-a soldat cu depu-
nerea a 92 (în 2010 - 65) de cereri de înregistrare 
a OPI, 24 de cereri de brevet de invenţie, 66 de 
cereri de înregistrare a mărcilor şi 2 cereri de 
înregistrare a desenelor/modelelor industriale. 

tion authorities, in the year under review AGEPI 
drew up 532 documentary search reports (21% 
more than in 2010) on 2281 IPOs (inventions, 
trademarks, industrial designs) - three times 
more than in 2010. As in the previous years, 
most searches concerned the trademarks.

Activities promoting knowledge on the 
benefits of the IPO protection system carried 
out during the period under review, including 
those carried out at enterprises, institutions and 
organizations, have generated the filing of 480 
applications for the protection of IPO, including 
44 patent applications for inventions, 403 ap-
plications for the registration of trademarks and 
33 applications for the registration of industrial 
designs, by 29 and, respectively, 65 percent more 
and by 30% less than in the previous year. In 2011 
the number of new applicants increased by 32.5% 
compared to 2010.

During the period under review, AGEPI 
specialists contacted by telephone 710 (in 2010 - 
460) enterprises from various branches of national 
economy and made more working visits with the 
view of raising awareness and providing consul-
tancy in IP field. This activity ended with the filing 
of 92 (in 2010 - 65) applications for the registration 
of IPO, 24 patent applications, 66 applications for 
the registration of trademarks and 2 applications 
for the registration of industrial designs.

La standul AGEPI din cadrul Expoziţiei naţionale  
 „Fabricat în Moldova”
By the AGEPI stand within the National  
Exhibition “Made in Moldova”

Seminarul „IG – oportunităţi noi pentru promovarea produselor agroalimentare de calitate”,  
organizat în cadrul Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”

Seminar “GI – New Opportunities to Promote Quality Agro-Food Products”,  
organized within the National Exhibition “Made in Moldova”
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Serviciul de prediagnoză a proprietăţii 
intelectuale a fost promovat de către AGEPI prin 
intermediul web site-ului www.agepi.md, pre-
cum şi în cadrul seminarelor, meselor rotunde şi 
expoziţiilor la care a participat Agenţia în comun 
cu Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dez-
voltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
(ODIMM), Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi 
Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), Ca-
mera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. 

În anul 2011, AGEPI a semnat acorduri de 
colaborare cu ODIMM şi cu Proiectul de Asistenţă 
Tehnică „Entranse 2 Your Business” în vederea pre-
stării serviciului de prediagnoză pentru 14 agenţi 
economici din cadrul Incubatorului de Afaceri de 
la Soroca, care are în calitate de rezidenţi 17 agenţi 
economici înregistraţi în zona de nord a ţării. Ser-
viciul s-a finalizat cu elaborarea de către specialiştii 
AGEPI a rapoartelor de prediagnoză a proprietăţii 
intelectuale pentru fiecare întreprindere în parte.

3.4. Colecţia de literatură şi documente  
în domeniul proprietăţii intelectuale

3.4.1. Dezvoltarea şi consolidarea Colecţiei

La data de 1 ianuarie 2012 Colecţia de 
documente în domeniul proprietăţii intelectuale 
a Bibliotecii AGEPI constituia 26494122 de exem-
plare, inclusiv:
• cărţi şi broşuri - 5708 ex. 
• publicaţii periodice (reviste, ziare) -  

19239 ex. 
• buletine oficiale - 22965 ex. 
• documente pe suport electro-

nic (BD) - 26437223 doc. 
• documente naţionale (cereri de brevet,
• brevete, modele de utilitate,  

soiuri de plante ş.a.) - 8987 doc. 
• CD ROM, DVD ROM - 18514 ex.

În anul 2011, numărul total de docu-
mente noi intrate a crescut din contul tuturor 
categoriilor de documente, în special din contul 
noilor intrări pe suport electronic - cu 161403 
exemplare. 

Sursele principale de completare curen-
tă a colecţiei de documente, ca şi în anii prece-
denţi, au fost:
• schimbul bilateral cu oficiile de profil din alte 

ţări,
• abonarea la ediţiile periodice,
• achiziţionarea literaturii din librării, agenţii 

de distribuire a cărţii etc.,
• donaţiile din partea unor autori sau instituţii 

ştiinţifice.

The intellectual property prediagnosis 
service was promoted by AGEPI through  
www.agepi.md website, and in seminars, 
roundtables and exhibitions attended by 
the Agency in common with the Ministry of 
Economy, Small and Medium Enterprises De-
velopment Organization (SMEDO), Moldova In-
vestment and Export Promotion Organization 
(MIEPO), Chamber of Commerce and Industry 
of the Republic of Moldova.

In 2011, AGEPI signed cooperation 
agreements with SMEDO and with the Technical 
Assistance Project “Entranse 2 Your Business” in 
order to provide the prediagnosis service to 14 
stakeholders from the Business Incubator from 
Soroca, which has as residents 17 stakeholders 
registered in the north of the country. The serv-
ice ended with the drafting by AGEPI experts of 
intellectual property prediagnosis reports for 
each enterprise individually.

3.4. Collection of literature and documents  
in intellectual property field

3.4.1. Development and consolidation of Collection

On January 1, 2012, the Collection of 
documents in the field of intellectual property 
of the AGEPI Library constituted 26,494,122 cop-
ies, including:

 • books and pamphlets - 5,708 copies
 • periodicals (magazines, newspapers) -  

19,239 copies
 • official bulletins - 22,965 copies
 • documents on electronic  

carrier (DB) - 26,437,223 doc.
 • national documents (patent applications, 

patents, utility models, plant varieties, etc.) 
- 8,987 doc.

 • CD ROM, DVD ROM - 18,514 copies.

In 2011, the total number of acquired 
new documents increased at the expense of 
all categories of documents, particularly at the 
expense of new acquisitions on electronic car-
rier - with 161,403 copies.

The main sources of current completion 
of the collection of documents, as in previous 
years, were:

 • Bilateral exchange with the specialized of-
fices of other countries,

 • Subscription to periodicals,
 • Purchase of literature from bookshops, book 

distribution agencies, etc.,
 • Donations from several authors or scientific 

institutions.
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O sursă constantă de completare au 
constituit-o şi publicaţiile editate de AGEPI, atât pe 
suport hârtie, cât şi în format electronic (CD, DVD). 

Colecţia de literatură de specialitate 
include 47912 exemplare de cărţi, reviste, 
buletine oficiale, ziare din diferite domenii: 
proprietate intelectuală, drept, economie, 
ştiinţă şi tehnică etc. Acest compartiment al 
fondului documentar s-a mărit cu 579 de unităţi 
de evidenţă, dar în comparaţie cu anul 2010 se 
constată, totuşi, o scădere. Aceasta se explică 
prin faptul că o parte din publicaţii (buletine 
oficiale, seriale), pe care Biblioteca AGEPI o 
recepţiona pe suport hârtie, a fost transferată 
pe suport electronic. Catalogul electronic al 
cărţilor şi articolelor din publicaţii periodice, 
expus pe Intranet, a fost completat cu 333 de 
intrări noi. 

În tabelul 3.2. sunt prezentate datele ce 
reflectă procesul de achiziţionare după categoria 
de documente, în dinamică pe ultimii 6 ani.

Comparativ cu anul 2010, numărul de 
documente intrate în Colecţie s-a micşorat, ceea 
ce se explică prin faptul că majoritatea oficiilor de 
proprietate intelectuală au înlocuit publicaţiile pe 
suport hârtie cu echivalentul lor pe suport elec-
tronic, fiind amplasate on-line pe web paginile lor.

Astfel, pe parcursul anului de bilanţ, 
Colecţia Bibliotecii s-a completat sistematic atât 
în aspect tipologic, cât şi din punctul de vedere 
al diversităţii tematice, dându-se prioritate do-
meniului proprietăţii intelectuale şi punându-se 
accent pe aprofundarea acestui specific.

Pe parcursul anului 2011, a continuat ar-
hivarea, inclusiv în format electronic, a dosarelor 
OPI, transmise în Fondul documentelor de ar-
hivă al AGEPI (mărci, invenţii, desene şi modele 
industriale).

A constant source of completion was 
also the publications edited by AGEPI on both 
paper carrier and in electronic format (CD, DVD).

The collection of specialized literature 
includes 47,912 copies of books, journals, of-
ficial bulletins, newspapers in different areas: 
intellectual property, law, economics, science 
and technology etc. This compartment of the 
documentary fund increased with 579 book-
keeping units, but in comparison with 2010 
there is still a decrease. This is explained by 
the fact that some publications (official bul-
letins, serials), received by AGEPI Library on 
paper carrier, was transferred on electronic 
carrier. The electronic catalog of books and 
articles from periodicals, exposed on the In-
tranet, was completed with 333 new  
acquisitions.

Data reflecting the acquisition by the 
category of documents, in dynamics for the last 
six years, are presented in Table 3.2.

Compared with 2010, the number of 
documents acquired in the Collection decreased, 
which is explained by the fact that most intellectual 
property offices have replaced the publications on 
paper carrier with their equivalent on electronic 
carrier, being placed on-line on their Web pages.

Thus, during the year under review, the 
Library Collection was systematically completed 
both in the typological aspect and in terms of 
thematic diversity, giving priority to intellectual 
property field and focusing on intensification of 
this specificity.

During 2011, AGEPI continued the 
archiving, including in electronic format, of IPO 
files, transmitted to the Fund of archive docu-
ments of AGEPI (trademarks, patents, industrial 
designs). 

Tab. 3.2. Intrări în Colecţia Bibliotecii AGEPI Tab. 3.2. Acquisitions in the Collection of AGEPI Library 

Categoria  
documentelor 2006 2007 2008 2009 2010 2011  Category  

of documents 

Documente pe suport 
electronic ( BD)

935676 1110140 2843983 2019381 519200 159.797 Documents on 
electronic carrier (DB)

Buletine oficiale 
(exemplare) 641 223 722 143 50 43 Official bulletins 

(copies)
Cărţi (exemplare) 873 243 1173 211 77 146 Books (copies)
Periodice  
(exemplare) 2925 3325 1213 1179 1480 390 Periodicals (copies)

Publicaţii AGEPI 
(exemplare) 711 256 1498 193 74 224 AGEPI publications

(copies)
Alte documente  
(brevete naţionale, 
cereri de brevet)

187 - 324 420 297 803
Other documents 

(national patents, patent 
applications)

Total intrări 
(exemplare) 941013 1114187 2848913 2021527 522392 161403 Total acquisitions 

(copies)
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3.4.2. Servicii informaţional-bibliotecare  
şi asistenţă metodologică

O direcţie prioritară în activitatea Biblio-
tecii AGEPI a continuat să fie acordarea asistenţei 
informaţionale şi prestarea serviciilor bibliotecar-
bibliografice tuturor persoanelor interesate. 

Astfel, contingentul de cititori cuprinde 
inventatori şi inovatori, experţi în probleme teh-
nologice din toate domeniile economiei naţionale, 
cercetători, manageri şi jurişti, cadre didactice, 
studenţi de la specialităţile de profil economic 
şi tehnic, mandatari autorizaţi, reprezentanţi în 
domeniul proprietăţii intelectuale etc. La dispoziţia 
beneficiarilor au fost puse două săli de lectură – o 
sală comună şi una automatizată, precum şi cata-
logul electronic al cărţilor şi articolelor ştiinţifice 
din domeniul proprietăţii intelectuale. Fondul de 
referinţă şi colecţia de periodice s-au aflat în regim 
de acces liber pe rafturi.

Personalul Bibliotecii a acordat citito-
rilor asistenţa metodologică necesară pentru 
regăsirea informaţiei în bazele de date electro-
nice, diferite consultaţii, referinţe tematice şi 
bibliografice. 

Pe parcursul anului 2011, au fost înregis-
traţi 215 cititori noi din numărul total de 1245 de 
persoane. Împrumutul de documente a consti-
tuit 3988 de exemplare. Totodată, beneficiari-
lor li s-au acordat 350 de consultaţii în vederea 
utilizării bazelor de date electronice, căutărilor 
în masivul de documente, aplicării prevederilor 
Clasificării internaţionale de brevete (CIB) etc.

Indicii principali la acest capitol la scară 
comparativă pe ultimii 5 ani sunt prezentaţi în 
tabelul 3.3. 

Datele prezentate ne arată că, în compa-
raţie cu anii 2009 şi 2010, majoritatea indicilor pri-
vind prestarea serviciilor este în scădere, fapt care 
poate fi explicat prin oferirea accesului on-line la 
bazele de date pe OPI şi la documentele normati-
ve din domeniu prin intermediul site-ului AGEPI. 

O activitate importantă a AGEPI a con-
stituit-o promovarea şi diseminarea informaţiei 
din domeniul PI prin intermediul expoziţiilor de 
carte, cursurilor de perfecţionare, seminarelor 
specializate, concursurilor etc., organizate atât 
în incinta AGEPI, cât şi în exterior – la sediul unor 
biblioteci, instituţii de învăţământ, întreprinderi. 
Astfel, s-a colaborat fructuos cu bibliotecile 
universitare şi cu mai multe biblioteci publice, 
precum şi cu Asociaţia Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova. În cadrul acestei colaborări, un 
şir de biblioteci publice a primit în calitate de 
donaţie seturi de publicaţii ale AGEPI, pe această 

3.4.2. Library-information services  
and methodological assistance

A priority direction in the work of AGEPI 
Library continued to be rendering of informa-
tion assistance and provision of library-biblio-
graphic services to all interested persons.

Thus, the contingent of readers includes 
inventors and innovators, technological experts 
in all fields of national economy, researchers, 
managers and lawyers, teachers, students from 
technical and economic specialties, patent at-
torneys, representatives in intellectual prop-
erty, etc. At the disposal of beneficiaries were 
put two reading halls - a common hall and an 
automated one, as well as the electronic catalog 
of books and scientific articles in the field of in-
tellectual property. The reference fund and the 
collection of periodicals have been under free 
access on the shelves.

Library staff rendered to readers the 
methodological assistance necessary for retrieval 
of information in electronic databases, various 
consultations, thematic and bibliographic refer-
ences.

During 2011, there were registered 215 
new readers of the total number of 1245 people. 
Borrowing of documents was 3988 copies. How-
ever, beneficiaries were given 350 consultations 
on the use of electronic databases, searches in 
the document massif, application of the provi-
sions of the International Patent Classification 
(IPC), etc.

The main indexes in this chapter on 
a comparative scale for the last five years are 
shown in Table 3.3.

Presented data show that compared 
with 2009 and 2010 most service provision 
indexes are declining, fact which can be ex-
plained by providing online access to databases 
of IPO and to normative documents in the field 
through the AGEPI site.

An important activity of AGEPI was the 
promotion and dissemination of IP information 
in the IP field by means of book exhibitions, 
training courses, specialized seminars, competi-
tions, etc., organized both inside and outside 
the AGEPI – within the premises of several 
libraries, educational institutions, and enter-
prises. Thus, we have cooperated fruitfully with 
university libraries and several public libraries, 
as well as with the Association of Librarians of 
the Republic of Moldova. In this collaboration, a 
number of public libraries have received as do-
nation sets of AGEPI publications, thus contrib-
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cale contribuindu-se la informarea persoanelor 
pasionate de inventică din teritoriu.

În anul 2011, AGEPI a organizat 91 de acti-
vităţi de promovare şi diseminare a informaţiei din 
domeniul de referinţă, dintre care vom menţiona:
• Ziua uşilor deschise la Biblioteca AGEPI, mani-

festare consacrată Zilei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale, Zilei Mondiale a Cărţii şi Zilei Mon-
diale a Bibliotecarului;

• Ediţia a XX-a a Salonului Internaţional de Car-
te, consacrată Anului Grigore Vieru, organizat 
de Biblioteca Naţională a Moldovei, precum şi 
ediţia I-a a Târgului Internaţional de Carte Ştiin-
ţifică şi Didactică, consacrat aniversării a 575 de 
ani ai oraşului Chişinău şi 65 de ani de activitate 
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei - participa-
rea cu standuri informaţionale; 

• Expoziţia de carte cu genericul „Proprietatea 
intelectuală – cheie în lumea cunoaşterii” şi un 
seminar de informare în domeniul PI pentru 
studenţii Universităţii Tehnice a Moldovei şi 
Universităţii de Studii Europene din Moldova, 
în cadrul „Zilelor dreptului de a şti”, organizate 
anual, în ultima săptămână a lunii septembrie, 
de Asociaţia obştească Centrul de Promovare 
a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Infor-
maţie “Acces-Info”. 

3.5. Activitatea expoziţională, organizarea  
de concursuri şi manifestări

Pe parcursul activităţii AGEPI, promova-
rea sistemului naţional de proprietate intelec-
tuală prin intermediul expoziţiilor şi-a dovedit 
de fiecare dată oportunitatea şi eficienţa sa. În 
anul 2011, AGEPI a continuat această tradiţie, 
participând activ la 26 de expoziţii, dintre care 
10 - internaţionale şi 16 - naţionale, majoritatea 
acestora desfăşurându-se la CIE „Moldexpo” SA. 

AGEPI a prezentat standuri informaţi-
onale în cadrul a 8 expoziţii naţionale, cele mai 
importante fiind „Fabricat în Moldova”, Expoziţia-
For a ÎMM, „Moldagroteh”, „Food&Drinks. Food 
Technology” ş.a., organizate la Chişinău, „Con-
sum Expo”, „Agroteh” – la Bălţi, „Kasîm Expo”, 
„Expo-Târg” – la Ceadîr-Lunga. Specialiştii AGEPI 
au participat, de asemenea, la acţiunile aferente 

uting to the information of people interested in 
inventiveness from the territory.

In 2011, AGEPI organized 91 information 
promotion and dissemination activities in the 
reference field, of which we should mention:

 • Open Doors Day at the AGEPI Library, 
event dedicated to the World Intellectual 
Property Day, World Book Day and World 
Librarian Day;

 • Twentieth edition of the International Book 
Exhibition, dedicated to the Year of Grigore 
Vieru, organized by the National Library of 
Moldova, as well as the first edition of the 
International Scientific and Didactic Book 
Fair, dedicated to the 575th anniversary of 
Chisinau City and the 65th anniversary of the 
Academy of Sciences of Moldova;

 • Book exhibition entitled “Intellectual Prop-
erty – A Key in the World of Knowledge” and 
an information seminar in the IP field for stu-
dents of the Technical University of Moldova 
and the University of European Studies of 
Moldova, in the "Right to Know Days", an-
nually organized in the last week of Septem-
ber by the Public Association the Center for 
Promotion of Freedom of Expression and Ac-
cess to Information “Acces-info”.

3.5. Exhibition activity, organization  
of competitions and events

Throughout AGEPI activity, promo-
tion of national intellectual property system 
through exhibitions has proved every time its 
opportunity and effectiveness. In 2011, AGEPI 
continued this tradition, actively participating 
in 26 exhibitions, of which 10 - international and 
16 - national, most of them taking place at IEC 
“Moldexpo” JSC.

AGEPI presented information stands in 
eighth national exhibitions, the most important 
being “Made in Moldova”, Exhibition-Forum 
of SME, “Moldagroteh”, “Food & Drinks. Food 
Technology”, etc., organized in Chisinau, “Con-
sum Expo”, “Agroteh” - in Balti, “Kasim Expo”, 
“Expo-Targ” - in Ceadir-Lunga. AGEPI specialists 
also participated in actions afferent to these ex-

Indici 2007 2008 2009 2010 2011 Indexes

Cititori 996 1263 1039 1024 1245 Readers

Vizite/Frecvenţe 3923 3092 2626 1224 1305  Visits/Frequencies

Materiale împrumutate 23716 27995 16590 4042 3988 Borrowed materials

Consultaţii 530 556 397 281 350 Consultations

Activităţi de promovare 74 122 59 89 91 Promotion activities

Tab. 3.3 Servicii informaţional-bibliotecare Tab. 3.3. Library-information services
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acestor expoziţii (seminare, mese rotunde) cu 
comunicări privind legislaţia naţională în domeniul 
PI, procedurile de protecţie a mărcilor şi desene-
lor/modelelor industriale, avantajele protecţiei 
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate pentru pro-
ducătorii autohtoni, evaluarea OPI, rolul mărcii în 
promovarea mărfurilor şi serviciilor ş.a. 

O amplă activitate de diseminare a 
informaţiei şi de consultanţă a fost desfăşurată 
în cadrul altor 8 expoziţii naţionale: „Beau-
ty”, „Moldconstruct. Moldenergy”, ”Tourism. 
Leasure. Hotels”, „MoldMedizin. MoldDent”, 
„Reclama&Design”, „Black Sea Letex” etc.

În anul 2011, cercetătorii şi inventatorii din 
ţară şi din statele învecinate au avut prilejul să-şi 
demonstreze realizările de ultimă oră în cadrul 
celei de-a XII-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale 
Specializate “INFOINVENT”. Organizatorii aceste-
ia – AGEPI, AŞM şi CIE “Moldexpo” SA – au reuşit 
să le ofere cadrul necesar pentru promovarea 
realizărilor lor inovaţionale în atmosfera specială 
a unui eveniment ce s-a bucurat de atenţia sporită 
a reprezentanţilor mass-media, a publicului şi 
a oamenilor de afaceri interesaţi să-şi dezvolte 
businessul pe o bază inovaţională modernă, 
să pună în aplicare cele mai interesante şi mai 
solicitate active necorporale, care le pot oferi o 
creştere sesizabilă a productivităţii. Anume acesta 
a fost şi scopul pe care şi l-au propus organizatorii 
expoziţiei - promovarea obiectelor de proprieta-
te industrială, a produselor şi tehnologiilor noi, 
stimularea activităţii inovaţionale, schimbul de 
informaţii tehnico-ştiinţifice şi normativ-legislative, 
atragerea investiţiilor, crearea condiţiilor pentru 
încheierea şi realizarea contractelor de transmite-
re a drepturilor de proprietate industrială.

La EIS „INFOINVENT-2011” au participat 
peste 70 de instituţii şi întreprinderi, inventatori 
din Republica Moldova, România, Ucraina şi 

hibitions (seminars, round tables) with reports 
on national IP legislation, procedures for protec-
tion of trademarks and industrial designs, ben-
efits of protection of geographical indications, 
appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed for local producers, IPO evalua-
tion, brand role in the promotion of goods and 
services, etc.

An ample information dissemination 
and consultancy activity was carried out in 
eight other national exhibitions: “Beauty”, 
“Moldconstruct. Moldenergy”, “Tourism. 
Leasure. Hotels”, “MoldMedizin. MoldDent”, 
“Reclama&Design”, “Black Sea Letex”, etc.

In 2011, researchers and inventors in the 
country and neighboring states had the opportu-
nity to demonstrate their latest achievements in 
the twelfth edition of the International Special-
ized Exhibition “INFOINVENT”. Its organizers 
- AGEPI, ASM and IEC “Moldexpo” JSC – have 
managed to offer them the framework neces-
sary to promote their achievements in the special 
atmosphere of an event that has received the in-
creased attention of mass media representatives, 
public and businessmen interested to develop 
their business on a modern innovation basis, 
implement the most interesting and required 
intangible assets, that can offer them a notice-
able increase in productivity. It was precisely this 
purpose the exhibition organizers have set them-
selves – promotion of industrial property objects, 
new products and technologies, stimulation of 
innovation activity, scientific and technical and 
regulatory and legal information exchange, at-
traction of investment, creation of conditions for 
the conclusion and implementation of contracts 
for transfer of industrial property rights.

The ISE “INFOINVENT-2011” was at-
tended by over 70 institutions and enterprises, 
inventors of the Republic of Moldova, Romania, 

Expoziţii de carte din domeniul PI, desfăşurate în cadrul Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale  
şi Târgului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică

Book exhibitions in the IP field, held within the framework of the World Intellectual Property Day  
and International Scientific and Didactic Book Fair
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Federaţia Rusă cu circa 400 de noi elaborări teh-
nico-ştiinţifice. În mod tradiţional, şi-au prezentat 
lucrările institutele de cercetări ale AŞM, univer-
sităţile, parcurile tehnologice, întreprinderile din 
sfera ştiinţei şi inovării. De asemenea, au fost 
prezenţi cu standuri informaţionale reprezentan-
ţii Oficiului European de Brevete (OEB), Oficiului 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România 
(OSIM), Forumului Inventatorilor Români de la 
Iaşi, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvolta-
re pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti, Univer-
sităţii din Oradea, Universităţii Naţionale „V.N. 
Karazin” din or. Harkov, Academiei Militare de 
Comunicaţii din or. Sankt-Petersburg, Universită-
ţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova ş.a.

Evaluarea lucrărilor prezentate în cadrul 
EIS „INFOINVENT-2011” a fost efectuată de 
Comisia de experţi şi Juriul internaţional (pre-
şedinte – I. Tighineanu, membru corespondent, 
Vicepreşedinte al AŞM), cele peste 400 de inven-
ţii fiind apreciate cu cca. 200 de medalii de aur, 
argint şi bronz.

Una din cele mai valoroase distincţii ale 
EIS „INFOINVENT”, Premiul Guvernului Republi-
cii Moldova „Cel mai dotat inventator al anului”, 
instituit prin HG nr. 291 din 28 martie 2000, 
a fost acordată lui Ion Hăbăşescu, membru 
corespondent al AŞM, Director al Institutului de 
Tehnică Agricolă „MECAGRO”, pentru ciclul de 
invenţii Maşini de stropit şi utilaje pentru sectorul 

Ukraine and the Russian Federation with about 
400 new technical and scientific developments. 
Traditionally, research institutes of ASM, universi-
ties, technological parks, science and innovation 
enterprises have presented their developments. 
Also, representatives of the European Patent Of-
fice (EPO), State Office for Inventions and Trade-
marks of Romania (OSIM), Romanian Inventors 
Forum from Iasi, National Research and Develop-
ment Institute for Biological Sciences from Bu-
charest, University of Oradea, National University 
“V.N. Karazin” from Kharkov, Military Academy 
of Communications from Sankt-Petersburg, Mos-
cow State University “M.V. Lomonosov”, etc., 
were present with information stands.

Evaluation of works presented in the 
ISE “INFOINVENT-2011” was conducted by 
the Commission of Experts and International 
Jury (President – I. Tighineanu, corresponding 
member, Vice-President of ASM), those over 
400 inventions being appreciated with circa 200 
gold, silver and bronze medals.

One of the most valuable awards of 
ISE “INFOINVENT”, Government Award of the 
Republic of Moldova “The Most Gifted Inventor 
of the Year”, established by Government Deci-
sion no. 291 of March 28, 2000, was granted to 
Ion Habasescu, corresponding member of ASM, 
Director of the Institute of Agricultural Machin-
ery “MECAGRO”, for the cycle of inventions 

Seminar ştiinţifico-practic organizat de AGEPI pentru studenţii de la UTM  
şi USEM în cadrul campaniei „Zilele dreptului de a şti”

Scientific and practical seminar organized by AGEPI for students from TUM and UESM  
in the campaign “Days of the Right to Know”

Vizita la AGEPI a unui grup de studenţi în cadrul  
Programului de transparenţă instituţională  
„Tinerii Guvernează”
Visit to AGEPI of a group of students within  
the framework of the Institutional Transparency  
Program “Youth Govern”
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zootehnic, iar Premiul Mare al AGEPI „Cel mai 
activ inventator” – profesorului Victor Covaliov, 
autorul a peste 300 de brevete de invenţie, şeful 
Laboratorului procese electrochimice şi teh-
nologii ecologic pure al Centrului de Cercetări 
Ştiinţifice „Chimia Aplicată şi Ecologică” al USM. 
Ludmila Batîr, doctorandă la USM, a fost distinsă 
cu premiul „Cea mai bună invenţie prezentată 
de o femeie inventator” – pentru Procedee 
de obţinere a preparatelor antimicrobiene din 
biomasă de alge, iar elevul Nadir Ceban de la 
Centrul de Creaţie „Politehnica”, în vârsta de 14 
ani, a devenit laureat al premiului „Cea mai bună 
invenţie prezentată de un tânăr inventator” - 
pentru un Analizator al liniei telefonice. 

Membrul corespondent al AŞM Ion 
Tighineanu, Vicepreşedinte al AŞM, a devenit 
laureat al Medaliei de Aur OMPI „Inventator 
Remarcabil”. Înalta distincţie i-a fost acordată 
pentru un ciclu de lucrări în domeniul nanoteh-
nologiilor. Trofeul OMPI „Întreprindere Ino-
vatoare” a fost acordat Institutului Ştiinţifico-
Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare 
- pentru un ciclu de lucrări în domeniul selecţiei 
soiurilor de viţă-de-vie, culturi pomicole şi arbuşti 
fructiferi. Trofeul în cauză va fi înmânat în luna 
aprilie 2012, în cadrul şedinţei festive consacrate 
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.

Cupa AGEPI a fost acordată Agenţi-
ei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din 

Sprayers and equipment for the livestock sector, 
and the Grand Prix of AGEPI “The Most Active 
Inventor” – to Professor Victor Covaliov, author 
of over 300 patents, head of the Laboratory of 
electrochemical processes and clean technolo-
gies of the Scientific Research Center “Applied 
and Environmental Chemistry” of SUM. Ludmila 
Batir, doctoral candidate at SUM, was awarded 
the prize “The Best Invention Presented by a 
Woman Inventor” – for Processes for obtaining 
antimicrobial preparations from algal biomass, and 
the pupil Nadir Ceban from the Creative Center 
“Politehnica”, aged 14, became laureate of the 
award “The Best Invention Presented by a Young 
Inventor” – for a Telephone line analyzer.

The Corresponding Member of ASM 
Ion Tighineanu, Vice-President of ASM, became 
winner of the WIPO Gold Medal “Outstanding 
Inventor”. The high distinction was awarded to 
him for a cycle of works in the field of nanotech-
nologies. WIPO Trophy “Innovative Enterprise” 
was awarded to the Scientific and Practical 
Institute of Horticulture and Food Technologies 
– for a cycle of works in the selection of grapevine 
varieties, fruit-growing crops and shrubs. The 
trophy in question will be awarded in April 2012, 
in the festive meeting dedicated to the World 
Intellectual Property Day.

AGEPI Cup was awarded to the Agency 
for Innovation and Technology Transfer under 

Secvenţe de la inaugurarea EIS „INFOINVENT-2011”
Snapshots of the inauguration of ISE “INFOINVENT-2011”
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cadrul AŞM - pentru sprijinul oferit rezidenţilor 
Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” în 
realizarea proiectelor inovaţionale şi transferului 
de tehnologii.

AGEPI a menţionat cu Medalia sa speci-
ală Oficiul European de Brevete (OEB) - pentru 
asistenţa acordată în dezvoltarea şi promovarea 
sistemului de protecţie a invenţiilor în Republica 
Moldova. De asemenea, cu Medalia specială 
AGEPI a fost menţionat Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci din România (OSIM) - pentru 
activitatea de promovare a protecţiei proprietăţii 
industriale şi colaborarea bilaterală fructuoasă.

În baza datelor statistice privind activi-
tatea de brevetare/înregistrare a obiectelor de 
proprietate intelectuală pentru anii 2010–2011, 
AGEPI a decernat „Trofeul pentru inovare şi 
creativitate” Universităţii de Stat din Moldova şi 
Companiei „BUCURIA” SA.

ASM – for the support offered to residents of the 
Scientific and Technological Park “Academica” in 
the implementation of innovation and technology 
transfer projects.

AGEPI has awarded with its Special 
Medal to the European Patent Office (EPO) – for 
assistance rendered in developing and promoting 
the inventions protection system in the Republic 
of Moldova. Also, the Special Medal of AGEPI 
was awarded to the State Office for Inventions 
and Trademarks of Romania (OSIM) – for its 
activity on promotion of industrial property pro-
tection and fruitful bilateral cooperation.

Based on statistical data on intellec-
tual property objects patenting/registration 
activity for 2010-2011, AGEPI awarded the 
“Trophy for Innovation and Creativity” to the 
State University of Moldova and Company 
“BUCURIA” JSC.

Secvenţe de la festivitatea de premiere a laureaţilor EIS „INFOINVENT-2011”
Snapshots of the ceremony of awarding the laureates of the ISE “INFOINVENT-2011”

Membrul corespondent, Vicepreşedintele AŞM,  
Ion Tighineanu, Laureat al Medaliei de Aur OMPI  
„Inventator Remarcabil”
Corresponding Member, Vice-President of ASM,  
Ion Tighineanu, Laureate of the WIPO Gold Medal “Out-
standing Inventor”

Prof. Victor Covaliov, Laureat al Marelui Premiu AGEPI 
„Cel mai activ inventator”
Prof. Victor Covaliov, Laureate of the AGEPI Grand Prix 
“The Most Active Inventor”
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Şi la ediţia din 2011 EIS „INFOINVENT” 
şi-a reconfirmat statutul de for ştiinţifico-tehnic 
de o importanţă majoră pentru procesul de cer-
cetare-dezvoltare-inovare din ţara noastră. Pe 
parcursul celor 12 ediţii, la eveniment au partici-
pat peste 1000 de expozanţi care au prezentat 
circa 4000 de invenţii şi cicluri de invenţii din 
toate domeniile prioritare ale ştiinţei şi tehnicii. 
Atât personalităţile care au luat cuvântul la cere-
monia de deschidere a expoziţiei, cat şi cele care 
au vorbit la festivitatea de bilanţ, au reiterat 
ideea unanim exprimată că Republica Moldova 
dispune de un considerabil potenţial de cerce-
tare-inovare, care poate sta la baza dezvoltării 
social-economice a ţării, în condiţiile în care va fi 
implementat şi valorificat cu maximă eficienţă.

În anul 2011, AGEPI a promovat şi 
stimulat activitatea inovaţională din Republica 
Moldova asigurând prezentarea a circa 200 de 
lucrări ale inventatorilor naţionali la 10 saloane 
internaţionale, şi anume: 
• Salonul Internaţional de Invenţii,  

Tehnici şi Produse Noi de la Geneva,  
Elveţia;

•  Salonul Internaţional al Cercetă-
rii, Inovării şi Inventicii „Proinvent” 
de la Cluj-Napoca, România;

•  Salonul Internaţional de Proprie-
tate Industrială “ARCHIMEDES” de 
la Moscova, Federaţia Rusă;

•  Salonul Internaţional al Creativităţii şi Inovă-
rii „EuroInvent” de la Iaşi, România;

•  Salonul Internaţional de Inovaţii de la Mos-
cova, Federaţia Rusă;

•  Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehno-
logii Noi “Новое Время” de la Sevastopol, 
Ucraina;

• Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetare 
Ştiinţifică şi Tehnologii Noi “Inventika-2011” 
de la Bucureşti, România;

In the 2011 edition as well, ISE “INFOIN-
VENT” has reconfirmed its status of scientific-tech-
nical forum of major importance for the research-
development-innovation process in our country. 
Throughout the 12 editions, in the event partici-
pated over 1000 exhibitors who have exhibited 
about 4000 inventions and cycles of inventions in 
all priority fields of science and technology. Both 
the persons who spoke at the opening ceremony 
of the exhibition and those who spoke at the cer-
emony of review, have reiterated the unanimously 
expressed idea that the Republic of Moldova has 
a considerable research and innovation potential 
that can be the basis of socio- economic develop-
ment of the country, if it will be implemented and 
exploited with maximum efficiency.

In 2011, AGEPI promoted and stimu-
lated the innovative activity in the Republic of 
Moldova providing the presentation of circa 200 
works of national inventors at 10 international 
exhibitions, namely:

 • International Exhibition of Inventions,  
Techniques and New Products in Geneva,  
Switzerland;

 • International Exhibition of Research, 
Innovation and Inventiveness “Proin-
vent” in Cluj-Napoca, Romania;

 • International Salon of Industrial 
Property “ARCHIMEDES” in Mos-
cow, Russian Federation;

 • International Exhibition of Creativity and In-
novation “Euroinvent” in Iasi, Romania;

 • International Exhibition of Innovations in 
Moscow, Russian Federation;

 • International Exhibition of Inventions and 
New Technologies “New Time” in Sevas-
topol, Ukraine;

 • International Exhibition of Inventions, Scien-
tific Research and New Technologies “Inven-
tika-2009” in Bucharest, Romania;

Reprezentanţii USM şi ai Companiei „BUCURIA” SA, menţionate de către AGEPI  
cu „Trofeul pentru inovare şi creativitate”

Representatives of SUM and Company “BUCURIA” JSC, mentioned by AGEPI  
with the “Trophy for Innovation and Creativity”
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• Salonul Internaţional al Inovaţiei, Cercetării 
şi Noilor Tehnologii ”Brussels-Innova” din 
Belgia;

• Expoziţia de Invenţii „IWIS” de la Varşovia, 
Polonia;

• Târgul Internaţional de Invenţii şi Idei Practi-
ce „Invest-Invent” de la Baia Mare, România.

Coordonatorii naţionali ai saloanelor 
internaţionale nominalizate au acordat Meda-
lia de aur şi Cupa AGEPI unor inventatori din 
România, Federaţia Rusă, Polonia, Ucraina, Iran, 
participanţi la expoziţiile nominalizate. Repre-
zentanţii acestor ţări au fost premiaţi pentru 
realizări inedite în domeniul medicinii, chimiei, 
ocrotirii mediului etc. sau pentru merite deose-
bite în promovarea proprietăţii intelectuale prin 
intermediul saloanelor de inventică. 

 • International Exhibition of Innovation, Re-
search and New Technologies “Brussels-In-
nova” in Belgium;

 • Exhibition of Inventions “IWIS” in Warsaw, 
Poland;

 • International Exhibition of Inventions and Practi-
cal Ideas “Invest-Invent” in Baia Mare, Romania.

National coordinators of the nominated 
international salons awarded the Gold Medal 
and Cup of AGEPI to some inventors from 
Romania, Russian Federation, Poland, Ukraine, 
Iran, participants in the nominated exhibi-
tions. Representatives of these countries were 
awarded for unique achievements in medicine, 
chemistry, environmental protection, etc. or for 
outstanding service in promoting intellectual 
property through salons of inventiveness.

Delegaţia AGEPI printre participanţii Expoziţiei intersta-
tale „20 de ani ai CSI: noi orizonturi ale parteneriatului”
AGEPI delegation among the participants  
of the Interstate Exhibition “20 Years of CSI:  
New Horizons of Partnership”

Reprezentanta AGEPI, împreună cu inventatori din RM,  
la Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi 
„Novoe Vremea”
AGEPI representative together with the inventors  
of RM at the International Exhibition of Inventions  
and New Technologies “New Time”

Reprezentanţii RM la Salonul Internaţional al Cercetării, 
Inovării şi Inventicii „ProInvent-2011”
RM representatives at the International Exhibition  
of Research, Innovation and Inventiveness  
“ProInvent-2011”

Inventatori din RM la Salonul Internaţional al Creativităţii 
şi Inovării „EuroInvent-2011”
Inventors of RM at the International Exhibition  
of Creativity and Innovation “EuroInvent-2011”
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Valorizarea tradiţiei iniţiate în anul 2001 
de Adunarea Generală a statelor membre ale 
OMPI de a sărbători în fiecare an, pe 26 Apri-
lie, Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, 
întruneşte un ansamblu de acţiuni desfăşurate 
de OMPI şi de oficiile naţionale de PI în preajma 
acestei zile care au un scop comun în întreaga 
lume: de a aprecia creativitatea umană, de a 
încuraja şi mai mult capacitatea omului de a 
visa, de a concepe noi idei, utile şi originale, de a 
inventa viitorul şi, în mod primordial, de a întări 
şi mai mult solidaritatea universală în domeniul 
creaţiei, de natură tehnică sau artistică. 

Marcarea Zilei Mondiale a Proprietăţii In-
telectuale în anul 2011 a fost concepută ca o ma-
nifestare a respectului, admiraţiei şi recunoaşterii 
pe plan mondial a rolului desenelor şi modelelor 
industriale pe piaţa de produse şi servicii şi în 
societate în general, a capacităţii lor de a ne face 
viaţa mai frumoasă, de a da formă viitorului. De 
aceea, genericul proclamat de OMPI pentru 2011 
a fost: „Conturând Viitorul”, iar în mesajul adre-
sat de către Francis GURRY, Directorul General 
OMPI, cu această ocazie se subliniază: „Designul 
vizează toate aspectele creativităţii umane. Aces-
ta conturează lucrurile pe care le apreciem, de la 
produse meşteşugăreşti tradiţionale - la aparate 
electronice, de la edificii şi biciclete - la articole ce 
ţin de modă şi mobilier. Despre design s-a spus 
că ar face inteligenţa vizibilă”. 

 Şi în ţara noastră Ziua Mondială a Pro-
prietăţii Intelectuale s-a sărbătorit prin diverse 
acţiuni destinate să pună în valoare potenţialul 
şi rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea 
social-economică. În acest sens, menţionăm 
organizarea tradiţională a seminarelor ştiin-
ţifico-practice, informaţional-metodice şi de 
şcolarizare a specialiştilor şi managerilor din 
întreprinderi, precum şi a corpului profesoral-
didactic şi studenţilor din cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior şi mediu de specialitate din 
republică privind sistemul naţional şi internaţio-
nal de protecţie a proprietăţii intelectuale. 

O şedinţă festivă consacrată Zilei Mon-
diale a Proprietăţii Intelectuale a fost organi-
zată de AGEPI pe 26 aprilie. La eveniment au 
participat reprezentanţi ai autorităţilor publice 
centrale, ai corpului diplomatic acreditat la 
Chişinău, cercetători şi inventatori, specialişti 
în domeniul proprietăţii intelectuale. În cadrul 
şedinţei au rostit mesaje de felicitare Lilia Bo-
locan, Director general AGEPI, acad. Gheorghe 
Duca, Preşedinte al AŞM, Oleg Efrim, Ministru al 
Justiţiei, Octavian Calmîc, Viceministru al Econo-
miei, Gheorghe Cucu, Preşedinte al Camerei de 
Comerţ şi Industrie, ş.a.

Valuation of tradition initiated in 2001 
by the General Assembly of WIPO Member 
States to celebrate every year, on April 26, 
the World Intellectual Property Day, meets 
a set of actions undertaken by WIPO and 
national IP offices around this day that have a 
common goal all around the world: to appre-
ciate human creativity, to further encourage 
human capacity to dream, to conceive new 
ideas, useful and original, to invent the future 
and, primarily, to further strengthen universal 
solidarity in the technical or artistic creation 
field.

Marking of the World Intellectual Prop-
erty Day in 2011 was conceived as a manifes-
tation of respect, admiration and worldwide 
recognition of the role of industrial designs 
on the market of products and services and in 
the society in general, their capacity to make 
our life more beautiful, to shape the future. 
Therefore, the title proclaimed by WIPO in 2011 
was “Designing the Future”, and the mes-
sage addressed by Francis GURRY, Director 
General of WIPO, on this occasion is empha-
sized: “Design touches every aspect of human 
creativity. It shapes the things we appreciate 
from traditional crafts to consumer electron-
ics; from buildings and bicycles to fashion and 
furniture. Design has been called intelligence 
made visible”.

In our country the World Intellectual 
Property Day was also celebrated through vari-
ous activities intended to valuate the potential 
and role of intellectual property in social and 
economic development. In this respect, we 
should mention the organization of traditional 
scientific-practical, information-methodical 
and training seminars for specialists and 
managers of enterprises, as well as teaching 
staff and students from higher education and 
vocational institutions of the country on the 
national and international intellectual property 
protection system.

A festive meeting dedicated to the 
World Intellectual Property Day was organized 
by AGEPI on April 26. The event was attended 
by representatives of central public authorities, 
the diplomatic corps accredited in Chisinau, 
researchers and inventors, specialists in intel-
lectual property. At the meeting congratulatory 
messages were addressed by Lilia Bolocan, 
Director General of AGEPI, Acad. Gheorghe 
Duca, President of ASM, Oleg Efrim, Minister 
of Justice, Octavian Calmic, Deputy Minister 
of Economy, Gheorghe Cucu, President of the 
Chamber of Commerce and Industry etc.
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În cadrul manifestării, au fost înmânate 
4 medalii de aur, 4 – de argint şi 3 - de bronz, 
obţinute de inventatorii din Republica Moldo-
va la cea de-a 39-a ediţie a Salonului Interna-
ţional de Invenţii, Tehnici şi Produse Noi de la 
Geneva. 

Cu ocazia sărbătorii, mandatarul 
autorizat în proprietatea industrială, Nicolae 
Glazunov, a fost desemnat drept Cel mai bun 
mandatar al anului 2010, contribuind la depune-
rea celui mai mare număr de cereri de protecţie 
a OPI.

 În contextul evenimentelor menţio-
nate, s-a înscris şi Ziua Mondială a Cărţii şi a 

During the event, there were awarded 
four gold, four silver and three bronze med-
als, obtained by inventors from the Republic of 
Moldova in the 39th edition of the International 
Exhibition of Inventions, Techniques and New 
Products in Geneva.

On the occasion of the holiday, the 
patent attorney in industrial property, Nicolae 
Glazunov, was designated as the Best Patent 
Attorney of the Year 2010, contributing to the 
submission of the largest number of applica-
tions for the protection of IPO.

In the context of mentioned events 
also enrolled the World Book and Copyright 

Secvenţe de la Şedinţa festivă consacrată  
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale-2011
Snapshots of the Festive Meeting dedicated  
to the World Intellectual Property Day-2011

Nicolae Glazunov, laureat al Trofeului AGEPI  
„Cel mai activ mandatar autorizat al anului 2010”
Nicolae Glazunov, laureate of the AGEPI Trophy  
“The Most Active Patent Attorney of the Year 2010”

Înmânarea distincţiilor obţinute de inventatorii  
moldoveni la cea de-a 39-a ediţie a Salonului  
Internaţional de Invenţii, Tehnici şi Produse Noi de la Geneva 
Handing of distinctions obtained by Moldovan inventors 
at the 39th edition of the International Exhibition of 
Inventions, New Techniques and Products in Geneva
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Dreptului de Autor, marcată la iniţiativa 
UNESCO. În această zi Ministerul Culturii al 
Republicii Moldova, în colaborare cu Biblioteca 
Naţională şi AGEPI, au organizat diverse mani-
festări consacrate dreptului de autor, cărţii, scrii-
torilor, editorilor, librarilor, bibliotecarilor etc. 

În mod tradiţional, la sfârşitul lunii iunie 
într-o ambianţă festivă a fost marcată Ziua 
Inventatorului şi Raţionalizatorului, instituită 
prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 
nr. 193 din 19.06.1995. Şi în anul de referinţă 
manifestarea a fost organizată de Uniunea 
Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovatorul” 
în colaborare cu AGEPI, în incinta Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor. La manifestare au fost 
prezenţi cercetători, inventatori şi raţionali-
zatori, reprezentanţi ai autorităţilor publice 
centrale, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesta-
re, instituţiilor de învăţământ superior, antre-
prenoriatului, mandatari autorizaţi. În cadrul 
şedinţei a fost efectuat tradiţionalul bilanţ al 
rezultatelor obţinute de inventatorii şi raţiona-
lizatorii din Republica Moldova, al impactului 
economic al acestor lucrări. 

AGEPI a făcut totalurile Concursului 
„Invenţia anului-2010”, care se organizează 
anual în scopul popularizării, promovării şi 
stimulării activităţii inventive în Republica 
Moldova. La ediţia curentă au participat autorii 
invenţiilor protejate, în vigoare pe teritoriul Re-
publicii Moldova, obţinute în ultimii 3 ani, care 
s-au soldat cu un impact economic real. Urmare 
examinării dosarelor înaintate la concurs, 
Comitetul organizatoric a desemnat următorii 
învingători:
• la nominalizarea „Invenţia anului-2010”: Ion 

Hăbăşescu, Victor Schibiţchi, Boris Chicu, Bo-
ris Zadorojnîi - pentru invenţia Rampă a maşi-
nii de stropit, brevet de invenţie nr. 3550;

• la nominalizarea „Invenţia anului-2010 creată 
de un tânăr inventator”: Iana Zubrilina - pen-
tru invenţia Procedeu de preparare a ameste-
curilor de construcţie activate pe bază de liant 
mineral, brevet de invenţie nr. 3318;

• cu premii şi diplome de merit au fost menţio-
naţi: Svetlana Popel, Elena Draganova, Lidia 
Parşacova, Lidia Demcenco, Dmitrii Draganov 
- pentru invenţia Procedeu de fabricare a pâinii 
de grâu şi secară, brevet de invenţie nr. 3551; 
Elena Molodoi - pentru invenţia Tulpină de 
drojdie Saccharomyces carlsbergensis - sursă 
de steroli, brevet de invenţie nr. 3538; Nicolae 
Donică - pentru invenţia Procedeu de tăiere a 
pomilor fructiferi de vişin, cireş şi cais, brevet 
de invenţie de scurtă durată nr. 178.

Day, marked on the initiative of UNESCO. On 
this day the Ministry of Culture of the Republic 
of Moldova, in cooperation with the National 
Library and AGEPI, organized various events 
devoted to copyright, book, writers, publishers, 
booksellers, librarians, etc.

Traditionally, at the end of June was 
marked in a festive atmosphere the Inventor’s 
and Rationalizer’s Day, established by Presi-
dential Decree of the Republic of Moldova no. 
193 of 19.06.1995. In the reference year as well, 
the manifestation was organized by the Union 
of Inventors and Rationalizers “Innovator” in 
collaboration with AGEPI, within the premises 
of the National Confederation of Trade Unions. 
The event was attended by researchers, inven-
tors and rationalizers, representatives of central 
public authorities, Academy of Sciences of 
Moldova, National Council for Accreditation and 
Attestation, institutions of higher education, 
entrepreneurship, patent attorneys. During the 
meeting was conducted the traditional bal-
ance sheet of results obtained by inventors and 
rationalizers of the Republic of Moldova, of the 
economic impact of those works.

AGEPI summed up the Contest “Inven-
tion of the Year-2010”, organized annually with 
the purpose of popularizing, promoting and 
stimulating the inventive activity in the Republic 
of Moldova. In the current edition participated 
authors of protected inventions, in force in the 
Republic of Moldova, obtained in the last three 
years, which ended with a real economic impact. 
Following the examination of files submitted 
to the contest, the Organizing Committee has 
designated the following winners:

 • in the nomination “Invention of the Year-
2010”: Ion Habasescu, Victor Schibitchi, Bo-
ris Chicu, Boris Zadorojnii – for the invention 
Spray Boom, patent no. 3550;

 • in the nomination “Invention of the Year 
Created by a Young Inventor”: Iana Zubri-
lina - for the invention Process for preparing 
activated building mixes on base of mineral 
binder, patent no. 3318;

 • with prizes and diplomas were mentioned: 
Svetlana Popel, Elena Draganov, Lidia Par-
sacova, Lidia Demcenco Dmitrii Draganov 
– for the invention Process for producing 
wheat-rye bread, patent no. 3551; Elena 
Molodoi – for the invention Strain of Sac-
charomyces carlsbergensis yeast - source of 
sterols, patent no. 3538; Nicolae Donica – for 
the invention Process for pruning of sweet 
cherry, sour cherry and apricot fruit trees, 
short-term patent no. 178.



69

r a p o r t  a n u a l  \  2 0 1 1

a g e n ţ i a  d e  s t a t  p e n t r u  p r o p r i e t a t e a  i n t e l e c t u a l ă  a  r e p u b l i c i i  m o l d o v a

În anul de raport a fost lansat Concur-
sul republican „Cel mai bun raţionalizator al 
anului”, organizat de către UIR „Inovatorul” în 
colaborare cu AGEPI şi Confederaţia Naţională 
a Sindicatelor. La nominalizarea „Cel mai bun 
raţionalizator al anului” a învins Mihail Senineţ, 
maistru la „CET-NORD” SA, mun. Bălţi, iar la no-
minalizarea „Cel mai bun tânăr raţionalizator al 
anului” - Hristiana Caproş, doctorandă la USMF 
„N. Testemiţanu”. 

Pentru a susţine şi stimula creativi-
tatea în rândul elevilor, Academia de Ştiinţe 

In the year under review was launched 
the Republican Contest “The Best Rationalizer of 
the Year”, organized by the UIR “Inovatorul” in 
cooperation with AGEPI and the National Confed-
eration of Trade Unions. In the nomination “The 
Best Rationalizer of the Year” won Mihail Seninet, 
master at the “CET-Nord” JSC, Balti municipality, 
and in the nomination “The Best Young Ration-
alizer of the Year” – Hristiana Capros, doctoral 
candidate at the SUMP “N. Testemitanu”.

To support and encourage creativity and 
inventiveness among pupils, the Academy of Sci-

Şedinţa festivă consacrată Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului, organizată  
de UIR „Inovatorul” în comun cu AGEPI

Festive Meeting dedicated to the Inventor’s and Rationalizer’s Day, organized  
by the UIR “Inovatorul” in common with AGEPI

Laureaţii ediţiei a VII-a  
a Concursului „Invenţia anului”
Laureates of the seventh edition  
of the Contest “Invention of the Year”
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a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Trans-
fer Tehnologic, Universitatea Academică, în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi AGEPI, au 
organizat în anul 2011 ediţia a IV-a a Concursului 
naţional „Cel mai bun elev inovator”, la care au 
fost înaintate 70 de lucrări (autori – elevi ai cl. 
II-XII). Spectrul ideilor inovaţionale propuse de 
participanţi a vizat domeniile tehnicii, biologi-
ei, ecologiei, educaţiei (diverse soluţii tehnice 
pentru sfera agricolă şi gospodăria casnică, 
valorificarea resurselor alternative de energie, 
obiecte modernizate de asistare a procesului 
educaţional ş.a.).

Pentru a face cunoştinţă cu noile ta-
lente şi a aprecia ingeniozitatea tinerilor din Re-
publica Moldova, la eveniment a fost prezent 
Vlad Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova, 
care a rămas profund impresionat de lucrările 
tinerilor inovatori. Juriul a nominalizat următo-
rii laureaţi ai Concursului naţional „Cel mai bun 
elev inovator”:
• Premiul I – cupa, diploma şi un premiu în va-

loare de 3000 de lei au revenit elevilor clasei 
a XI-a Valeriu Mazăre şi Alexandru Căliman 
de la Liceul Teoretic „Ştefan-Vodă” din ora-
şul Ştefan-Vodă, pentru lucrarea „Fumeco 2 
(soluţie pentru fumătorii pasivi)”;

• Premiul II – cupa, diploma şi un premiu în va-
loare de 2000 de lei - elevilor clasei a X-a Cris-
tian Melenciuc şi Vasile Andrieş de la Liceul 
AŞM, pentru lucrarea „Green Energy”; elevu-
lui clasei a XI-a Veaceslav Creţu de la Liceul Te-
oretic din localitatea Zîmbreni, r-nul Ialoveni, 
pentru lucrarea „Generator de energie electri-
că bazat pe principiul întâi al termodinamicii”;

• Premiul III – cupa, diploma şi un premiu în va-
loare de 1000 de lei – elevului clasei a XII-a 
Victor Nedealcov de la Liceul Teoretic „Dumi-
tru Caraciobanu” din Comrat, pentru lucra-
rea „Staţie eoliană pentru condiţii casnice”; 
elevului clasei a XI-a Gheorghe Cibotari de 
la Liceul Teoretic „Universul” din satul Sco-
reni, r-nul Călăraşi, pentru lucrarea „Aparat 
de obţinere a cernelii în baza gazului metan 

ences of Moldova, the Agency for Innovation and 
Technology Transfer, the Academic University, in 
partnership with the Ministry of Education and 
AGEPI, organized in 2011 the fourth edition of the 
National Contest “The Best Innovative Pupil”, 
to which were submitted 70 works (authors – 
second to twelfth-grade pupils). The spectrum 
of innovative ideas proposed by the participants 
concerned the fields of engineering, biology, 
ecology, education (different technical solutions 
for agricultural and household sphere, exploita-
tion of alternative sources of energy, modernized 
objects to assist the educational process, etc.).

In order to familiarize with the new 
talents and to appreciate the ingenuity of young 
people from the Republic of Moldova, the event 
was attended by Vlad Filat, Prime Minister 
of the Republic of Moldova, who was deeply 
impressed by the work of young innovators. The 
Jury has nominated the following winners of the 
National Contest “The Best Innovative Pupil”:

 • First Prize – the cup, diploma and a prize to 
the value of 3000 lei have been won by the 
eleventh-grade pupils Valeriu Mazare and Al-
exandru Caliman from the Theoretical Lyceum 
“Stefan-Voda” from Stefan Voda, for the work 
“Fumeco 2 (solution for passive smokers)”;

 • Second Prize – the cup, diploma and a prize to 
the value of 2000 lei – by the tenth-grade pu-
pils Cristian Melenciuc and Vasile Andries from 
ASM Lyceum, for the work “Green Energy”; by 
the eleventh-grade pupil Veaceslav Cretu from 
the Zimbreni Theoretical Lyceum, Ialoveni dis-
trict, for his work “Electric power generator 
based on first principle of thermodynamics”;

 • Third Prize – the cup, diploma and a prize to 
the value of 1000 lei – by the twelfth-grade pu-
pil Victor Nedealcov from the Theoretical Lyc-
eum “Dumitru Caraciobanu” from Comrat, for 
the work “Wind station for household condi-
tions”; by the eleventh-grade pupil Gheorghe 
Cibotari from the Theoretical Lyceum “Univer-
sul” from the village of Scoreni, Calarasi dis-
trict, for the work “Apparatus for obtaining ink 

Directorul general AGEPI, dr. L. Bolocan, anunţă bilanţul 
Concursului republican „Cel mai bun elev inovator”, 
ediţia a IV-a
Director General of AGEPI, Dr. L. Bolocan, announcing  
the balance sheet of the Republican Contest  
“The Best Innovative Pupil”, fourth edition
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(CH4)”; elevului clasei a XI-a Dumitru Balan 
de la Liceul Teoretic „B.P. Haşdeu” din mun. 
Chişinău, pentru lucrarea „Vitezometru şi ac-
celerometru pentru experimentele şcolare la 
mecanică”. 

Premii speciale au acordat tinerilor 
inovatori Institutul de Zoologie, Institutul de Chi-
mie, Institutul de Energetică ale AŞM, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Societatea 
Fizicienilor din Republica Moldova etc.

AGEPI a acordat o Cupă şi un Premiu 
special elevelor clasei a XI-a Doina Ropot şi Mihaela 
Boboc de la Liceul Teoretic „Principesa Natalia Da-
diani” din Chişinău, pentru lucrarea „Procedeu nou 
de extracţie şi stabilizare a coloranţilor din sfeclă 
roşie cu aplicaţii alimentare şi cosmetice”. 

Unul dintre cele mai importante eveni-
mente ale perioadei de referinţă a fost Concur-
sul naţional “Marca comercială a anului”, ediţia 
a VIII-a. Concursul a fost iniţiat în anul 2003 de 
către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova şi AGEPI cu scopul de a facilita identifi-
carea şi a pune în valoare experienţa titularilor 
naţionali de mărci privind crearea şi promovarea 
acestor OPI în calitate de instrument strategic 
de marketing, de a evidenţia liderii în acest 
domeniu şi de a influenţa comportamentul şi 
cultura consumatorilor în materie de proprietate 
intelectuală în general şi de mărci în particular. 

Pe 3 februarie 2011, în cadrul unei cere-
monii festive, a avut loc înmânarea distincţiilor 
Concursului „Marca comercială a anului-2010”, 
la care au participat 69 de întreprinderi cu 86 de 
mărci comerciale. Concursul a inclus 7 nominali-
zări: „Debutul anului” - cea mai reuşită lansare a 
mărcii comerciale pe piaţa naţională, „Export” 
- cea mai eficientă strategie de asimilare a pieţe-
lor externe, „Inter” - marca comercială care se 
dezvoltă intens pe piaţa autohtonă, „Profi” - cea 
mai reuşită utilizare de lungă durată a mărcii 
(peste 5 ani) pe piaţa Moldovei, „Marca comer-
cială responsabilă social”, „Aprecierea consu-
matorilor”, nominalizarea închisă „Reputaţie şi 
Încredere”, la care nu se depun cereri, câştigă-
torii fiind desemnaţi de Comitetul organizatoric, 
precum şi o nominalizare nouă - „Rebranding”. 

La ceremonia de premiere au fost pre-
zenţi reprezentanţii autorităţilor publice centrale, 
corpului diplomatic acreditat în Republica Mol-
dova, asociaţiilor de producători şi participanţii 
diverselor proiecte de susţinere a businessului, 
agenţii economici, mass-media etc. 

La nominalizarea „Reputaţie şi Încrede-
re” premiile au fost înmânate de Marian Lupu, 

based on methane gas (CH4)” ; by the eleventh-
grade pupil Dumitru Balan from the Theoreti-
cal Lyceum “B.P. Hasdeu” from Chisinau, for 
the work “Speedometer and accelerometer for 
mechanical experiments at school”.

Special awards were given to young in-
novators by the Institute of Zoology, Institute of 
Chemistry, Institute of Energy of the ASM, Min-
istry of Agriculture and Food Industry, Society of 
Physicists of the Republic of Moldova, etc.

AGEPI gave a Cup and a Special Award to 
eleventh-grade pupils Doina Ropot and Mihaela 
Boboc from the Theoretical Lyceum “Princess Na-
talia Dadiani” from Chisinau, for the work “Proc-
ess for extraction and stabilization of dyes from 
red beet with food and cosmetic applications”.

One of the most important events of 
the reference period was the National Contest 
“Trademark of the Year”, eighth edition. The 
contest was initiated in 2003 by the Chamber 
of Commerce and Industry of the Republic of 
Moldova and AGEPI in order to facilitate the 
identification and valuation of the national 
owners experience in creating and promoting 
such IPO as strategic marketing tool, to high-
light the leaders in this field and to influence 
the consumer behavior and culture in terms of 
intellectual property in general and trademarks 
in particular.

On February 3, 2011, during a festive 
ceremony took place the handing of distinctions 
of the Contest “Trademark of the Year”, attended 
by 69 companies with 86 trademarks. The contest 
included 7 nominations: “Debut of the Year” - the 
most successful launch of the trademark on the 
national market, “Export” - the most efficient 
strategy for the assimilation of foreign markets, 
“Inter” – the trademark intensely developing on 
the domestic market, “Profi” - the most success-
ful long-term use of trademark (over five years) 
on the Moldovan market, “Socially Responsible 
Trademark”, “Consumer Appreciation”, the 
closed nomination “Reputation and Trust”, for 
which no applications are filed, the winners being 
designated by the Organizing Committee, as well 
as a new nomination – “Rebranding”.

The awarding ceremony was attended 
by representatives of central public authorities, 
the diplomatic corps accredited in the Republic 
of Moldova, associations of producers and par-
ticipants of various business support projects, 
economic agents, mass media, etc.

In the nomination “Reputation and 
Trust” awards were presented by Marian 
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Preşedinte interimar al Republicii Moldova, 
Preşedinte al Parlamentului. În mesajul adre-
sat învingătorilor, dânsul a subliniat ca aceste 
persoane reprezintă baza economiei ţării, care 
asigură cetăţenii cu locuri de muncă. „Vă aduc un 
omagiu profund pentru activităţile desfăşurate 
pe parcursul anului 2010, pentru faptul că menţi-
neţi calitatea înaltă a produselor şi serviciilor pe 
care le acordaţi, pentru că promovaţi imaginea 
Republicii Moldova peste hotare”. 

Premiile la nominalizarea „Profi” au 
fost înmânate de Vlad Filat, Prim-ministrul 
Republicii Moldova, care a accentuat ca acest 
eveniment reprezintă o oportunitate de evalua-
re şi apreciere a agenţilor economici ce produc 
mărfuri şi servicii de calitate. „Fiecare om are 
nevoie să fie apreciat, să-i fie recunoscute 
rezultatele muncii. Vă felicit cu aceste realizări 
şi la ediţiile viitoare sper să fim mai mulţi”, a 
subliniat Premierul. 

Înmânând premiile la nominalizarea 
„Aprecierea consumatorilor”, Viceprim-ministrul 
Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, a afirmat ca 
cel mai exigent juriu este consumatorul. „Faptul 
ca avem laureaţi din diferite regiuni ale ţării, 
inclusiv din stânga Nistrului, demonstrează că 
„Marca comercială a anului” este un concurs ce 
reprezintă economia întregii ţări”. 

Marele premiu „Mercuriul de Aur” a 
fost acordat titularilor a 43 de mărci comerciale, 

Lupu, Interim President of the Republic of 
Moldova and Chairman of the Parliament. In 
its message to the winners, he emphasized 
that these persons are the basis of country’s 
economy, who provide citizens with jobs.  
“I pay profound tribute to the activities con-
ducted by you during the year 2010, to the fact 
that you maintain the high quality of products 
and services you offer, promoting Moldova’s 
image abroad”.

Awards in the nomination “Profi” were 
presented by Vlad Filat, Prime Minister of the 
Republic of Moldova, who stressed that this 
event is an opportunity for evaluation and ap-
preciation of economic agents that produce 
quality goods and services. “Everyone needs to 
be appreciated, to have his labor results recog-
nized. I congratulate you on these achievements 
and hope to be more at the future editions”, 
outlined the Prime Minister.

Handing the awards in the nomination 
“Consumer Appreciation” the Deputy Prime Min-
ister Valeriu Lazar, Minister of Economy, asserted 
that the most demanding jury is the consumer. “The 
fact that we have winners from different regions 
of the country, including the left bank of Dniester, 
shows that “Trademark of the Year” is a contest 
representing the economy of the entire country”.

The Grand Prix “Golden Mercury” was 
awarded to owners of 43 trademarks, 18 trade-

Festivitatea de premiere a laureaţilor ediţiei a VIII-a  
a Concursului „Marca comercială a anului - 2010”
Ceremony of awarding the laureates of the eighth  
edition of the Contest “Trademark of the Year-2010”
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18 titulari de mărci au obţinut medalii de aur, 8 - 
medalii de argint, iar 7 mărci au fost distinse cu 
Medalia de Aur „Patrimoniul Republicii”. 

 3.6. Simpozioane, conferinţe, seminare, cursuri

Pe parcursul anului 2011, informarea şi 
şcolarizarea societăţii civile, instruirea, pregă-
tirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul PI 
s-au materializat prin multiple activităţi: simpozi-
oane, conferinţe şi seminare ştiinţifico-practice, 
informaţional-metodice, de şcolarizare etc. Pu-
blicul-ţintă l-au constituit specialiştii din dome-
niul PI, oamenii de afaceri, mandatarii autorizaţi, 
evaluatorii OPI, judecătorii, lucrătorii Serviciului 
Vamal, specialiştii din cadrul Ministerului Afaceri-
lor Interne, Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, cercetătorii, studenţii şi elevii etc. 

Pe agenda manifestărilor desfăşurate 
cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelec-
tuale un punct aparte l-a constituit Simpozi-
onul ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI-2011”, 
ediţia a XIII-a, cu genericul „Probleme actuale 
ale protecţiei şi realizării drepturilor asupra 
obiectelor de proprietate intelectuală”. La 
lucrările simpozionului au participat specialişti 
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectu-
ale din Republica Moldova, Federaţia Rusă şi 
România, cercetători şi practicieni, antrenaţi 
în procesul de creare, protecţie juridică şi 
implementare a inovaţiilor, în promovarea 
produselor noi, combaterea contrafacerii şi 
pirateriei etc. 

Printre alte importante acţiuni realizate 
la acest capitol se înscrie Seminarul „Pirateria 
televizată – diagnostic şi remedii” - o primă acţi-
une din cadrul Campaniei naţionale „Priveşte cu 
încredere”. Seminarul a fost organizat de către 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţi-
ei Drepturilor de Autor şi Conexe “APOLLO”, în 
parteneriat cu AGEPI. La eveniment au partici-
pat reprezentanţii societăţii civile, radiodifuzori-
lor, autorităţilor publice din Republica Moldova, 
precum şi ai corpului diplomatic acreditat în 
Republica Moldova. 

În cadrul seminarului au fost puse în 
discuţie problemele legate de pirateria televizată, 
respectarea de către radiodifuzori a cadrului nor-
mativ-legislativ, lupta împotriva utilizării produ-
selor piratate şi nelicenţiate, respectarea dreptu-
rilor producătorilor de filme şi programe TV. Cu 
această ocazie, a fost lansat un spot publicitar 
antipiraterie, precum şi Pactul Naţional Antipira-
terie, un document cu valoare etico-deontologică 
de angajament în vederea renunţării la încălcarea 
drepturilor de autor şi conexe şi sprijinirii acţiu-

mark owners have obtained gold medals, eight - 
silver medals and seven trademarks were award-
ed the Gold Medal “Heritage of the Republic”.

3.6. Symposia, conferences, seminars, courses

During 2011, information and educa-
tion of civil society, training and upgrading of 
personnel in the IP field have materialized by 
multiple activities: scientific-practical, informa-
tion-methodical, educational symposia, confer-
ences and seminars, etc. The target audience 
was constituted by specialists in IP, business-
men, patent attorneys, IPO evaluators, judges, 
employees of the Customs Service, specialists 
from the Ministry of Internal Affairs, Ministry 
of Agriculture and Food Industry, researchers, 
students and pupils etc.

On the agenda of events conducted on 
the occasion of the World Intellectual Prop-
erty Day a special point was the Scientific and 
Practical Symposium “AGEPI Readings-2011”, 
thirteenth edition, entitled “Current Issues of 
Protection and Enforcement of Intellectual 
Property Rights”. In the works of the sym-
posium participated specialists in intellectual 
property protection field from the Republic 
of Moldova, Russian Federation and Romania, 
researchers and practitioners, involved in the 
process of creation, legal protection and imple-
mentation of innovations, in the promotion of 
new products, fight against counterfeiting and 
piracy, etc.

Among other important actions con-
ducted in this chapter fits in the Thematic 
Seminar “Television Piracy - Diagnosis and 
Remedies” - a first action of the national Cam-
paign “Look with Confidence”. The seminar was 
organized by the Association for the Develop-
ment of Culture and Protection of Copyright and 
Related Rights “APOLLO”, in partnership with 
AGEPI. The event was attended by representa-
tives of civil society, broadcasters, public author-
ities of the Republic of Moldova, as well as of 
the diplomatic corps accredited in Moldova.

During the seminar participants dis-
cussed issues related to televised piracy, broad-
casters’ compliance with the regulatory and legal 
framework, fight against use of pirated and unli-
censed products, respect for rights of producers 
of films and TV programs. On this occasion, it 
was released an anti-piracy advertising reel and 
the National Anti-piracy Covenant, a document of 
ethical-deontological value of commitment with 
a view to renounce the infringement of copy-
right and related rights and to support actions to 
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nilor de combatere a acestui ameninţător flagel 
care afectează în egală măsură statul şi titularii de 
drepturi. Pactul este deschis pentru semnare de 
către toţi radiodifuzorii din Republica Moldova. 

Masa rotundă „Asigurarea drepturi-
lor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova”, organizată de AGEPI în colaborare 
cu Asociaţia Companiilor din domeniul Tehnolo-
giilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (ATIC) şi 
Asociaţia Business Software Alliance (BSA), a în-
trunit reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor 
publice abilitate cu responsabilităţi în domeniul 
protecţiei drepturilor de PI: AGEPI, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

combat this threatening scourge, which equally 
affects the state and right owners. The covenant 
is open for signature by all broadcasters of the 
Republic of Moldova.

Round table “Enforcement of Intellec-
tual Property Rights in the Republic of Moldova”, 
organized by AGEPI in cooperation with the 
Association of Information Technology and Com-
munications Companies (AITC) and the Associa-
tion of Business Software Alliance (BSA), brought 
together representatives of public institutions 
and authorities vested with responsibilities for the 
protection of IP rights: AGEPI, Ministry of Justice, 
Ministry of Communications and Information 

Seminarul de instruire în domeniul respectării drepturilor de PI pentru reprezentanţii MAI
Training seminar in the field of enforcement of IP rights for MIA representatives 

Secvenţe de la Simpozionul internaţional ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI-2011”
Snapshots of the International Scientific-Practical Symposium “AGEPI Readings-2011”

Seminarul „Pirateria televizată – diagnostic şi remedii”, 
organizat de Asociaţia  pentru Dezvoltarea Culturii  
şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” 
şi AGEPI
Seminar “Televised Piracy – Diagnosis and Remedies”, 
organized by the Association for the Development  
of Culture and Protection of Copyright and Related 
Rights “APOLLO” and AGEPI
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Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, 
Curtea Supremă de Justiţie, Serviciul Vamal, Pro-
curatura Generală, Cancelaria de Stat, precum şi 
ai Ambasadei SUA în RM, titularilor de drepturi, 
Camerei de Comerţ Moldo-Americane etc.

Evenimentul a fost organizat în contex-
tul angajamentului ferm al Republicii Moldova 
de a se ralia practicilor şi standardelor europene 
în scopul îmbunătăţirii comunicării şi cooperări 
instituţiilor guvernamentale şi organismelor 
responsabile de protecţia drepturilor de proprie-
tate intelectuală în ţara noastră.

În anul de bilanţ, specialiştii din sfera 
cercetare-dezvoltare, antreprenoriat şi pre-
stări servicii s-au aflat în continuare în atenţia 
AGEPI, fiind familiarizaţi cu prevederile noii 
legislaţii naţionale în domeniul protecţiei in-
venţiilor, mărcilor, soiurilor de plante, desene-
lor şi modelelor industriale, indicaţiilor geo-
grafice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate, armonizată cu acquis-ul 
comunitar. În acest scop, AGEPI a organizat în 
mun. Chişinău şi în teritoriu (Bălţi, Ceadîr-Lun-
ga şi Soroca) 16 acţiuni - de sine stătător sau în 
comun cu unele instituţii şi organizaţii, precum 
şi 13 seminare cu participarea experţilor inter-
naţionali.

Majoritatea acţiunilor menţionate au 
fost seminare de şcolarizare şi informare pentru 
cercetători, inventatori, cadre didactice, docto-
ranzi, studenţi şi elevi de la următoarele instituţii 
de cercetare-dezvoltare-inovare şi de învăţă-
mânt superior:
• Academia de Studii Economice din Moldova
• Universitatea Tehnică a Moldovei 
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farma-

cie „N. Testemiţanu”
• Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
• Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
• Universitatea de Studii Europene din Moldova

Technology, Ministry of Internal Affairs, Supreme 
Court of Justice, Customs Service, Prosecutor 
General’s Office, State Chancellery, and represent-
atives of the U.S. Embassy in RM, right owners, 
Moldovan-American Chamber of Commerce, etc.

The event was organized in the con-
text of strong commitment of the Republic 
of Moldova to rally to European practices and 
standards to improve communication and 
cooperation of governmental institutions and 
organizations responsible for the protection of 
intellectual property rights in our country.

In the year under review, the special-
ists in the field of research and development, 
entrepreneurship and provision of services 
continued to be the object of AGEPI attention, 
being familiarized with the provisions of the 
new national legislation on the protection of in-
ventions, trademarks, plant varieties, industrial 
designs, geographical indications, appellations 
of origin and traditional specialties guaranteed, 
harmonized with the acquis communautaire. 
To this end, AGEPI organized in Chisinau and 
the territory (Balti, Ceadar-Lunga and Soroca) 
16 actions - independently or jointly with some 
institutions and organizations, and 13 seminars 
with the participation of international experts.

Most mentioned actions were training 
and information seminars for researchers, inven-
tors, teachers, doctoral candidates, students 
and pupils from the following research-develop-
ment-innovation, higher education and voca-
tional institutions:

 • Academy of Economic Studies of Moldova
 • Technical University of Moldova
 • State University of Medicine and Pharmacy 

“N. Testemitanu”
 • State University of Physical Education and Sports
 • Free International University of Moldova
 • University of European Studies of Moldova

Masa rotundă „Asigurarea drepturilor de PI în Republica Moldova”, organizată de AGEPI în cooperare cu ATIC şi BSA

Roundtable “Enforcement of IP Rights in the Republic of Moldova”, organized by AGEPI  
in cooperation with AITC and BSA
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• Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
• Incubatorul de Afaceri de la Soroca.

Vom menţiona aici Seminarul „Protecţia 
proprietăţii intelectuale şi influenţa sa asupra 
dezvoltării economice a Republicii Moldova”, 
organizat la solicitarea Facultăţii de Economie 
Generală şi Drept a ASEM pentru studenţii an. II-
III, viitori specialişti în domeniul managementu-
lui proprietăţii intelectuale, Seminarul „Protec-
ţia proprietăţii intelectuale” organizat pentru 
studenţii Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, cu desfăşurarea unei expoziţii de carte 
incluzând cele mai relevante publicaţii şi prezen-
tarea bazelor de date în domeniul PI, Seminarul 
„Protecţia dreptului de autor şi drepturilor co-
nexe în Republica Moldova”, organizat pentru 
studenţii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică 
şi Sport. 

În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 
139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, AGEPI a organizat, în colaborare cu 
Biblioteca Universităţii de Stat „A. Russo” din 
Bălţi, Seminarul „Modificări recente în legis-
laţia de PI din Republica Moldova”, consacrat 
bibliotecarilor din zona de nord a republicii. De 
menţionat faptul că Biblioteca AGEPI organi-
zează sistematic expoziţii tematice de carte în 
incinta bibliotecilor universitare din Chişinău şi 
din teritoriu.

Pe parcursul anului, au fost organiza-
te, de asemenea, 4 seminare şi mese rotunde 
tematice în cadrul Expoziţiei naţionale „Fabricat 
în Moldova”, Expoziţiei-for a ÎMM, expoziţiilor 
„Food&Drinks”, „Food Technology”, desfăşu-
rate la CIE „Moldexpo” sub egida Ministerului 
Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, în comun cu Camera de Comerţ şi 
Industrie a Republicii Moldova.

În cadrul EIS „INFOINVENT-2011”, AGEPI 
a organizat cu sprijinul OEB şi al OMPI Semina-
rul naţional “Ziua informaţiei de brevet”, iar 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
din cadrul AŞM a organizat „Bursa invenţiilor şi 
tehnologiilor” şi „Standul tinerilor elevi inven-
tatori”, toate acestea fiind preconizate să vină 
în ajutorul inventatorilor cu experienţă, dar şi al 
celor aflaţi la început de cale, ca aceştia să poată 
beneficia pe deplin de resursele informaţionale 
oferite de organizatori.

Pe parcursul anului 2011, a continuat ac-
tivitatea de sensibilizare a corpului profesoral-
didactic al instituţiilor de învăţământ superior 
din republică cu privire la necesitatea includerii 
în programele universitare şi în planurile de 
studii a Cursului opţional „Introducere în 
proprietatea intelectuală” la toate formele de 

 • State University “A. Russo” from Balti
 • Business Incubator from Soroca

We should mention here the Seminar 
“Protection of Intellectual Property and its 
Influence on Economic Development of the 
Republic of Moldova”, organized at the request 
of the General Economics and Law Faculty of 
AESM for the second and third-year students, 
future specialists in intellectual property man-
agement, Seminar “Protection of Intellectual 
Property” organized for students of the Free 
International University, with the conduct of an 
exhibition of books including the most relevant 
publications and presentation of databases in 
the IP field, Seminar “Protection of Copyright 
and Related Rights in the Republic of Moldo-
va”, organized for students of the State Univer-
sity of Physical Education and Sports.

In the context of entry into force of Law 
no. 139/2010 on Copyright and Related Rights, 
AGEPI organized, in cooperation with the 
Library of the State University “A. Russo” from 
Balti, the Seminar “Latest Amendments in the 
IP Legislation of the Republic of Moldova”, ded-
icated to librarians from the northern region of 
the country. It should be noted the fact that the 
AGEPI Library systematically organizes thematic 
book exhibitions inside the university libraries 
from Chisinau and the territory.

During the year, there were also organ-
ized four thematic seminars and round tables with-
in the framework of the National Exhibition “Made 
in Moldova”, Exhibition-Forum of SME, exhibitions 
“Food & Drinks”, “Food Technology”, held at the 
IEC “Moldexpo” under the aegis of the Ministry of 
Economy, Ministry of Agriculture and Food Indus-
try, in common with the Chamber of Commerce 
and Industry of the Republic of Moldova.

In the ISE “INFOINVENT-2011”, AGEPI or-
ganized with the support of EPO and WIPO the 
National Seminar “Patent Information Day”, 
and the Agency for Innovation and Technology 
Transfer under the ASM organized the “Stock of 
Inventions and Technologies” and the "Stand 
of Young Inventive Pupils", all of which are 
expected to help the experienced inventors, but 
also those at the beginning of the way, as they 
can fully benefit from the information resources 
offered by the organizers.

During 2011, it was continued the 
activity on awareness of the teaching staff 
of higher education institutions in the coun-
try on the need to include in the university 
curricula and syllabuses the Optional Course 
“Introduction to Intellectual Property” for all 
forms of training and upgrading, to enhance 
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instruire şi perfecţionare, în scopul sporirii nive-
lului de pregătire în domeniul PI. În acest sens, 
AGEPI a semnat un acord de colaborare cu Aca-
demia de Studii Economice a Moldovei, care 
prevede atât şcolarizarea corpului didactic, 
a studenţilor, doctoranzilor şi masteranzilor, 
cât şi acordarea asistenţei pentru crearea unui 
centru de PI în incinta ASEM, inclusiv dotarea 
acestuia cu literatură de specialitate.

O atenţie deosebită a fost acordată de 
către AGEPI instruirii specialiştilor din cadrul insti-
tuţiilor responsabile de respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, aceasta fiind o acţiune 
cu caracter permanent. Astfel, pe parcursul anului 
2011 a continuat instruirea angajaţilor Serviciului 
Vamal în cadrul Cursului de perfecţionare „Drep-
tul de proprietate intelectuală” (4 ore lunar). 

De asemenea, în anul de referinţă 17 per-
soane au urmat Cursul „Protecţia proprietăţii inte-
lectuale”, organizat de AGEPI, obţinând calificarea 
„Consilier în proprietate intelectuală” (în anul 2010 
– 15 persoane, în anul 2009 – 22 de persoane). 

the level of training in the IP field. In this 
respect, AGEPI signed a cooperation agree-
ment with the Academy of Economic Studies 
of Moldova, which provides for both training 
of teachers, students, candidates for doctor’s 
and master’s degree and rendering of assist-
ance in creating an IP center inside the AESM, 
including its equipment with specialized 
literature.

AGEPI paid special attention to training 
of specialists in the institutions responsible for 
the enforcement of intellectual property rights, 
this being a permanent action. Thus, during 
2011, training of Customs Service employees was 
continued within the framework of the Training 
Course “Intellectual Property Right” (4 hours 
per month).

Also, in the reference period, 17 persons 
attended the Course “Protection of Intellectual 
Property”, organized by AGEPI, obtaining the 
qualification “Counselor in Intellectual Proper-
ty” (in 2010 - 15 persons, in 2009 - 22 persons).

Seminarul „IG, DO şi STG – oportunităţi pentru promovarea produselor autohtone pe piaţa internă  
şi cea externă”, organizat în cadrul Expoziţiei „Food&Drinks”

Seminar “GI, AO and TSG – Opportunities to Promote Local Products on Domestic and Foreign Market”  
organized within the Exhibition “Food & Drinks”

Seminarul „Rolul mărcii şi al designului industrial în promovarea imaginii întreprinderii  
pe piaţa internă şi cea externă”, organizat în cadrul Expoziţiei „Fabricat în Moldova”

Seminar “The Role of Trademark and Industrial Design in Promoting the Image of Enterprise  
on Domestic and Foreign Market”, organized within the Exhibition “Made in Moldova”
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La solicitarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, în anul de referinţă 
AGEPI a organizat un curs de iniţiere (8 ore) în do-
meniul proprietăţii intelectuale pentru un grup de 
19 persoane neîncadrate în câmpul muncii, asoci-
at unui curs de instruire profesională continuă.

În vederea informării mandatarilor au-
torizaţi în proprietate intelectuală din Republica 
Moldova cu cele mai actuale aspecte ale pro-
tecţiei proprietăţii industriale, la AGEPI au fost 
organizate întruniri la care s-au pus în discuţie 
probleme precum: aprobarea Regulamentului 
privind activitatea mandatarilor autorizaţi, pro-
cedura de înregistrare a mărcilor prin Sistemul 
de la Madrid, depunerea cererilor de protecţie a 
OPI în format electronic etc.

Informaţia privind mandatarii autorizaţi 
şi evaluatorii în domeniul PI a fost în permanen-
ţă actualizată pe web site-ul AGEPI, respectiv, la 
adresele: http://agepi.md/md/patentattorneys/ 
şi http://agepi.md/md/evaluators/.

At the request of the National Employ-
ment Agency, in the reference year AGEPI 
organized an initiation course (8 hours) in the 
field of intellectual property for a group of 19 
unemployed persons, associated with a continu-
ous professional training course.

In order to inform patent attorneys in 
intellectual property of the Republic of Moldova 
of the most urgent aspects of industrial prop-
erty protection, AGEPI organized meetings 
wherein were discussed issues such as: approval 
of the Regulations on the Activity of Patent 
Attorneys, the procedure for registration of 
trademarks under the Madrid System, filing of 
IPO protection applications in electronic format, 
etc.

Information on patent attorneys and 
evaluators in the IP field was constantly updated 
on AGEPI website, respectively, at: http://agepi.
md/md/patentattorneys/ and http://agepi.md/
md/evaluators /.

Secvenţe de la cursurile de proprietate intelectuală, organizate de AGEPI
Snapshots of the courses in intellectual property, organized by AGEPI

Profesorii şi absolvenţii cursurilor de PI-2011,  
organizate de AGEPI
Professors and graduates of IP-2011 courses,  
organized by AGEPI

Cursul de iniţiere în domeniul protecţiei PI, organizat 
de AGEPI pentru beneficiarii Agenţiei  Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă
Initiation course in IP protection, organized by AGEPI 
for beneficiaries of the National Employment Agency
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IV
automatizarea proceselor 

informaţionale şi tehnologice

automation of information  
and technological processes

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor 
informaţionale, utilizarea pe scară largă a calcula-
toarelor personale de către tot mai multe persoa-
ne antrenate în procesul de cercetare-inovare, 
transfer tehnologic, antreprenoriat inovaţional, 
învăţământ universitar etc. se răsfrânge în mod 
implicit şi asupra sistemului naţional de propri-
etate intelectuală. Asigurarea informaţională a 
sistemului de proprietate intelectuală al Republicii 
Moldova şi automatizarea proceselor tehnologice, 
economico-financiare şi manageriale fac parte din 
preocupările permanente ale AGEPI, fiind orienta-
te spre satisfacerea cerinţelor în continuă creştere 
ale utilizatorilor reţelei interne şi ale persoanelor 
care accesează în mod regulat informaţia oferită 
de AGEPI prin intermediul Internetului. 

4.1. Dezvoltarea şi exploatarea reţelei  
informatice

Pe parcursul anului 2011, la AGEPI au fost 
actualizate sistemele de operare a serverelor, care 
îndeplinesc funcţiile de bază în reţeaua sa de cal-
culatoare, până la versiunea Microsoft Server 2003 
R2. Serverele CDServer, Biblioserver şi Archiveser-
ver au fost combinate în unul singur, urmărindu-se 
scopul de a minimiza cheltuielile de energie elec-
trică şi cele pentru procurarea licenţelor software 
suplimentare. A fost, de asemenea, modernizat 
sistemul de creare a cópiilor de rezervă şi RAID.

The rapid development of information 
technologies, widespread use of personal  
computers by more people involved in the 
research and innovation, technology transfer, 
innovative entrepreneurship, higher education 
process, etc. implicitly affect the national  
intellectual property system as well. Informa-
tion support of intellectual property system of 
the Republic of Moldova and automation of 
technological, financial-economic and man-
agement processes are the major concerns of 
AGEPI, being oriented towards satisfying the 
evergrowing demands of the internal network 
users and persons who regularly access the 
information made available by AGEPI over  
the Internet. 

4.1. Development and operation of the  
information network

During 2011, the AGEPI updated  
the server operating systems that perform  
the basic functions in its computer network, 
to the Microsoft Server 2003 R2 version. CD-
Server, Biblioserver and Archiveserver servers 
were combined into one, aiming to minimize 
the costs of electricity and those for purchase 
of additional software licenses. It was also 
modernized the RAID and backup copy crea-
tion system.
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Pentru îmbunătăţirea securităţii infor-
maţionale, în perioada de bilanţ s-a efectuat 
migrarea serverului antivirus la o versiune mai 
nouă, fiind instalat un sistem complex antispam 
pentru serverul e-mail, s-a verificat şi ajustat 
sistemul de alimentare de rezervă.

Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor 
informaţionale impune modernizarea continuă a 
parcului de calculatoare şi echipamentului perife-
ric. În această ordine de idei, în anul 2011 au fost 
procurate 18 calculatoare noi, trei servere, trei 
monitoare, două imprimante, cinci notebookuri, 
patru tablete Apple iPad 2, un proiector cu ecran, 
un sistem video pentru sala de conferinţe, a fost 
lărgită banda de internet de la 10 Mb/s la 20 de 
Mb/s, fiind reconfigurată topologia şi îmbunătăţi-
tă performanţa reţelei de calculatoare.

În anul de bilanţ s-au efectuat cu regula-
ritate activităţi precum:
• gestionarea reţelei de calculatoare;
• administrarea sistemului poştei electroni-

ce în baza Microsoft Exchange Server;
• administrarea, configurarea şi con-

trolul în lucru al serviciilor AD, DNS, 
DHCP, IIS, Apache, MySQL, Fire-
bird, MS SQL, firewall, squid etc.;

• administrarea sistemului de depu-
nere electronică a cererilor interna-
ţionale de brevete PCT-SAFE;

• administrarea sistemului de evi-
denţă a bibliotecii „IRBIS64”;

• acordarea asistenţei tehnice în administra-
rea sistemului “Universal accounting”;

• instalarea şi configurarea bazei de 
date de evidenţă extinsă a calcula-
toarelor, introducerea datelor.

4.2. Produse informatice

În perioada de bilanţ, la AGEPI au fost 
elaborate şi implementate o serie de produse 
informatice noi, inclusiv: 
• programele de gestiune, documentare, 

taxe pentru desene/modele industriale 
(DMI), în urma punerii în funcţiune a unui 
nou server de gestiune a bazelor de date;

• BD „Desene/modele industriale depuse pe 
cale internaţională prin intermediul AGEPI”;

• programul de completare a datelor 
pentru cererile de înregistrare a DMI 
depuse pe cale internaţională cu de-
semnarea Republicii Moldova;

• programul „Statistică” pentru BD 
„Denumiri de origine_Lisabona” ;

• programul de documentare simultană în 
BD „Mărci” şi BD „Mărci internaţionale”;

To improve information security, in the 
period under review was carried out the antivi-
rus server migration to a newer version, being 
installed a complex antispam system for e-mail 
server, was checked and adjusted the reserve 
power system.

The rapid development of information 
technologies requires the continuous moderni-
zation of the computer park and the peripheral 
equipment. In this context, in 2011 were pur-
chased 18 new computers, three servers, three 
monitors, two printers, five notebooks, four 
tablets Apple iPad 2, a projector with screen, a 
video system for the conference hall, was en-
larged the Internet bandwidth from 10 Mb/s to 
20 Mb/s, being reconfigured the topology and 
improved the computer network performance.

In the year under review there were 
regularly carried out the activities, such as:

 • management of computer network;
 • e-mail system administration based 

on Microsoft Exchange Server;
 • administration, configuration and 

control of working AD, DNS, DHCP, 
IIS, Apache, MySQL, Firebird, MS 
SQL, firewall, squid services, etc.;

 • administration of the PCT-SAFE 
system of electronic filing of inter-
national patent applications;

 • administration of the “IRBIS64” li-
brary accounting system;

 • rendering technical assistance in administer-
ing the “Universal Accounting” system;

 • installation and configuration of 
the computer extensive account-
ing database, data entry.

4.2. Information products

During the period under review, AGEPI 
developed and implemented a series of new 
information products, including:

 • programs for management, search, 
fees for industrial designs (ID), fol-
lowing the commissioning of a new 
database management server;

 • DB “Industrial designs filed by in-
ternational way via AGEPI”;

 • program for data completion for the ap-
plications for registration of industrial 
designs filed by international way with 
designation of the Republic of Moldova;

 • program “Statistics” for DB “Ap-
pellations of Origin_Lisbon”;

 • program for simultaneous search in DB “Trade-
marks” and DB “International Trademarks”;
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• programul de gestiune a cererilor de 
brevet de invenţie depuse prin interme-
diul AGEPI, în calitate de oficiu receptor, 
pe cale regională sau internaţională;

• Registrul public „Invenţii create în Republica 
Moldova şi publicate în perioada 1963-1992”;

• programul de formare a datelor în for-
mat XML în scopul expedierii acestora 
la BD “INPADOC”, gestionată de către 
OEB, care permite efectuarea operativă 
a documentării, determinarea noutăţii 
invenţiilor, prestarea altor servicii.

În perioada de referinţă, au fost perfec-
ţionate următoarele produse informatice: 
• programele de gestiune, monitorizare a 

valabilităţii, documentare, schimburi de date 
şi statistică pentru brevetele de invenţii şi 
brevetele de invenţii de scurtă durată;

• Registrul public al brevetelor de invenţie;
• programul de completare a datelor pen-

tru cererile de înregistrare a mărcilor 
depuse pe cale internaţională având ca 
ţară de origine Republica Moldova;

• BD, programul de gestiune şi documentare 
(inclusiv public) pentru obiectele protejate 
de dreptul de autor şi drepturile conexe;

• programul de acceptare a cererilor de înre-
gistrare a DMI internaţionale (pentru schim-
bul de date cu OMPI în format electronic).

Concomitent, au fost administrate, ac-
tualizate şi perfecţionate următoarele produse 
informatice: 
• bazele de date „Mărci naţionale”, „Mărci 

internaţionale”, „Brevete de invenţii şi bre-
vete de invenţii de scurtă durată”, „Desene 
şi modele industriale” (cereri depuse pe cale 
naţională şi internaţională), „Contestaţii”, 
„Soiuri de plante”, „Modele de utilitate”, 
„Denumiri de origine”, „Rezultate ştiinţifi-
ce”, „Marcaje de control”, „Litigii în instan-
ţele de judecată” (în care AGEPI este parte), 
„Servicii AGEPI”, „Evidenţa timpului de 
muncă”, „Evidenţa corespondenţei”, pre-
cum şi programele de gestionare a acestora; 

• bazele de date „Invenţii”, „Desene şi 
modele industriale”, „Mărci naţionale”, 
„Soiuri de plante” şi “Rezultate ştiinţifi-
ce” expuse pe site-ul www.db.agepi.md 
şi programele de gestionare a acestora; 

• sistemul bibliotecar „Mini-IRBIS” de 
evidenţă, catalogare şi documentare a 
fondului şi cititorilor Bibliotecii AGEPI;

• sistemul de depunere a cererilor internaţio-
nale de brevet PCT-EASY pe cale electronică.

În anul de raport a fost completat CD-ul 
anual „Invenţii protejate în Republica Moldova. 
1993-2010”.

 • program for management of patent  
applications filed via AGEPI, as receiving 
office, by regional or international way;

 • Public Register “Inventions created 
in the Republic of Moldova and pub-
lished in the period 1963-1992”;

 • program for data formation in XML for-
mat for sending them to DB “INPADOC”, 
managed by the EPO, which allows to 
operatively carry out the documen-
tary search, determine the novelty of 
inventions, provide other services.

In the period under review, there have 
been improved the following information products:

 • programs for management, monitoring of 
validity, documentary search, exchange of 
data and statistics for patents for inven-
tion and short-term patents for invention;

 • Public Register of Patents for Invention;
 • program for data completion for the ap-

plications for registration of trademarks 
filed by international way having as coun-
try of origin the Republic of Moldova;

 • DB, program for management and docu-
mentary search (including public) for objects 
protected by copyright and related rights;

 • program for acceptance of applications for 
registration of international ID (for data 
exchange with WIPO in electronic format).

Simultaneously, there were adminis-
tered, updated and improved the following 
information products:

 • databases “National Trademarks”, “In-
ternational Trademarks”, “Patents for 
Invention and Short-Term Patents for 
Invention”, “Industrial Designs” (applica-
tions filed by national and international 
way), “Appeals”, “Plant Varieties”, “Util-
ity Models”, “Appellations of Origin”, 
“Scientific Results”, “Control Marks”, 
“Litigations in Courts” (to which AGEPI is 
party), “AGEPI Services”, “Labour Time 
Tracking”, “Correspondence Accounting” 
and management programs thereof;

 • databases “Inventions”, “Industrial De-
signs”, “National Trademarks”, “Plant 
Varieties” and “Scientific Results” dis-
played on the site www.db.agepi.md 
and management programs thereof;

 • “Mini-IRBIS” library system for account-
ing, cataloging and documentation of 
AGEPI Library fund and readers;

 • system for electronic filing of interna-
tional patent applications PCT-EASY.

In the year under review, it was com-
pleted the annual CD “Inventions Protected in 
the Republic of Moldova. 1993-2010”.
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Pe parcursul anului au fost perfectate 
şi expediate datele pentru CD-urile regionale de 
brevete „CISPATENT” şi „EAPATIS” (Moscova), 
respectiv lunar şi trimestrial, precum şi informa-
ţia pentru baza de date „INPADOC” (Viena).

O activitate complexă în anul de bilanţ a 
constituit-o elaborarea unei noi versiuni a paginii 
web www.agepi.md, precum şi actualizarea şi 
administrarea informaţiei de pe paginile web 
www.infoinvent.md, db.agepi.md şi cea de pe 
portalul Intranet. 

4.3. Gestiunea electronică a documentelor

Dezvoltarea societăţii contemporane 
este caracterizată de utilizarea largă şi intensivă a 
noilor tehnologii informaţionale (TI) şi a Interne-
tului în diverse activităţi. În domeniul PI această 
tendinţă este determinată, în primul rând, de 
recepţionarea/expedierea şi prelucrarea informa-
ţiei ce ţine de depunerea cererilor, examinarea 
acestora şi acordarea protecţiei pentru OPI.

Analizând experienţa şi practica de utili-
zare a TI de către OMPI şi oficiile de PI din străi-
nătate şi luând în considerare tendinţa mondială 
de implementare a tehnologiilor de mişcare şi 
depunere a documentelor în format electronic 
(FE), una din sarcinile prioritare ale AGEPI în anul 
de bilanţ a constat în elaborarea şi implementa-
rea pe etape a procedurii de depunere a cereri-
lor în FE, utilizând semnătura digitală (SD).

Astfel, pentru perioada de referinţă a 
fost planificată crearea interfeţei web pentru 
depunerea on-line a cererilor de protecţie a 
OPI. În contextul dat, AGEPI a participat la 
concursul „Ameliorarea competitivităţii”, 
organizat de Guvernul Republicii Moldova, 
Ministerul Economiei şi Camera de Comerţ 
şi Industrie, cu susţinerea financiară a Băn-
cii Mondiale. Proiectul „Elaborarea softului 
specializat pentru implementarea procedurii 
de depunere on-line a cererilor de protecţie a 
OPI”, înaintat de AGEPI, a devenit învingător 
al concursului, în cadrul acestuia urmând să fie 
elaborate următoarele module: „Depunerea 
on-line a formularelor cererilor”, „Cabinetul 
personal de lucru”, „Achitarea taxelor on-li-
ne” şi „Elaborarea BD buffer”.

Ca rezultat al implementării proiectului 
în cauză, solicitanţii şi mandatarii autorizaţi în PI 
vor fi asiguraţi cu tehnologii moderne, rapide şi 
eficiente, care permit automatizarea procedurii 
de perfectare, formare, control şi depunere a 
cererilor de protecţie a OPI la AGEPI. 

During the year were processed and 
forwarded the data for regional patent CDs 
“CISPATENT” and “EAPATIS” (Moscow), respec-
tively monthly and quarterly, and the informa-
tion for the database “INPADOC” (Vienna).

A complex activity in the year under 
review was the development of a new version 
of the web page www.agepi.md, as well as up-
dating and management of information on web 
pages www.infoinvent.md, db.agepi.md and 
that on the Intranet portal.

4.3. Electronic management of documents

Development of contemporary society 
is characterized by the extensive and intensive 
use of new information technologies (IT) and 
Internet in various activities. In the IP field this 
trend is determined, first, by the receiving/send-
ing and processing of information related to 
filing of applications, examination thereof and 
grant of protection for IPO.

Analyzing the experience and practice 
of IT use by WIPO and IP offices from abroad and 
taking into consideration the global tendency of 
implementation of technologies for movement and 
submission of documents in electronic format (EF), 
one of the priority tasks of AGEPI in the year under 
review was the development and step-by-step 
implementation of the procedure for submission of 
applications in EF, using the digital signature (DS).

Thus, for the reference period was 
planned the creation of the web interface for on-
line filing of applications for the protection of IPO. 
In the given context, AGEPI participated in the 
contest “Improving Competitiveness”, organized 
by the Government of the Republic of Moldova, 
Ministry of Economy and Chamber of Com-
merce and Industry, with the financial support 
of the World Bank. The Project “Development of 
the Specialized Software for Implementing the 
Procedure for On-Line Submission of Applications 
for the Protection of IPO”, submitted by AGEPI, 
became the winner of the competition, within 
it being supposed to be developed the follow-
ing modules: “On-line Submission of Application 
Forms”, “Personal Working Office”, “On-line Pay-
ment of Fees” and “Development of Buffer DB”.

As a result of implementation of the 
project in question, applicants and patent attor-
neys in IP will be provided with modern, rapid and 
effective technologies enabling the automation of 
the procedure for drafting, formation, control and 
filing of IPO protection applications with AGEPI.
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În anul 2011, în scopul modernizării şi 
gestionării procesului de depunere a documen-
telor în FE, utilizând SD, a fost întreprinsă o serie 
de acţiuni, precum: semnarea contractului de 
prestări servicii cu Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale în vederea prelungirii certificatelor pen-
tru SD cu forţă juridică, instalarea mijloacelor 
hardware şi software aferente utilizării acesteia, 
recepţionarea cererilor de protecţie a OPI şi a 
documentelor aferente. Astfel, AGEPI a conti-
nuat procesul de simplificare a procedurii de 
depunere a documentelor on-line cu utilizarea 
SD, fiind deja recepţionate/expediate cca. 200 
de cereri şi documente aferente acestora.

În perioada de bilanţ, s-a efectuat 
perfecţionarea, gestionarea şi mentenanţa 
sistemului integrat Letograf (modulul „Cance-
larie”).

În contextul programului de e-guver-
nare, iniţiat de Guvernul Republicii Moldova 
cu sprijinul Băncii Mondiale, AGEPI a perfectat 
lunar informaţia referitoare la statistica OPI, 
serviciile prestate, inclusiv taxele cu semnificaţie 
juridică în domeniul PI, care a fost expusă pe 
site-ul www.date.gov.md. 

In 2011, with the view of modernizing 
and managing the process of document submis-
sion in EF, using the DS, it was undertaken a 
series of actions, such as: signing of the service 
provision contract with the Special Telecom-
munication Center to extend the certificates for 
legal DS, installation of hardware and software 
means related to its use, receipt of applica-
tions for the protection of IPO and related 
documents. Thus, AGEPI continued to simplify 
the procedure for on-line submission of docu-
ments using the DS, being already received / 
dispatched circa 200 applications and related 
documents.

During the period under review, it was 
performed the improvement, management and 
maintenance of the integrated system Leto-
graph (module “Secretariat”).

In the context of e-government pro-
gram, initiated by the Government of the Re-
public of Moldova with the World Bank support, 
AGEPI improved monthly the information on 
IPO statistics, services provided, including legal 
fees in the IP field, which was displayed on the 
website www.date.gov.md.
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V
structura organizaţională  

şi managementul intern

organizational structure  
and internal management

In 2011, the activity of the AGEPI staff 
was directed towards the full realization of ob-
jectives and deadlines stipulated in the AGEPI 
Annual Activity Program and Statute, priorities 
of the intellectual property field arising from 
the Activity Program of the Government of 
the Republic of Moldova “European Integra-
tion: Freedom, Democracy, Welfare” 2011-2014; 
Action Plan of the Republic of Moldova on 
implementation of the European Commission 
Recommendations for Establishment of a Deep 
and Comprehensive Free Trade Area between 
the Republic of Moldova and the European 
Union; Investment Attraction and Export Pro-
motion Strategy for 2006-2015, approved by 
Government Decision no. 1288 of 09.11.2006; 
State SME Development Support Program for 
2009-2011 etc. To this end, operative weekly 
sittings were held, convened by the Director 
General, and every month, quarter and half-
year were presented activity reports of depart-
ments, directorates and Board of Appeals at 
Agency level.

During the year, the Agency’s organiza-
tional structure was optimized, being consisted 
of eight first-level subdivisions (departments 
and directorates) and 25 second-level subdivi-
sions (divisions, one service) (Figure 5.1).

Activitatea colectivului AGEPI în anul 
2011 a fost orientată spre realizarea deplină şi în 
termenele stabilite a obiectivelor preconizate în 
Programul anual de activitate şi Statutul AGEPI, 
a priorităţilor domeniului de proprietate inte-
lectuală ce decurg din Programul de activitate 
al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 
2011-2014; Planul de acţiuni al Republicii Moldova 
privind implementarea Recomandărilor Comi-
siei Europene pentru instituirea Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Repu-
blica Moldova şi Uniunea Europeană; Strategia 
de atragere a investiţiilor şi promovare a ex-
porturilor pentru anii 2006-2015, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1288 din 09.11.2006; 
Programul de stat pentru susţinerea dezvoltării 
ÎMM pentru anii 2009-2011 etc. În acest scop, 
săptămânal s-au ţinut şedinţe operative, convo-
cate de Directorul general, iar în fiecare lună, tri-
mestru şi semestru au fost prezentate rapoarte 
de activitate ale departamentelor, direcţiilor şi 
Comisiei de contestaţii la nivel de Agenţie.

Pe parcursul anului, structura organizaţi-
onală a Agenţiei a fost optimizată, fiind consti-
tuită din 8 subdiviziuni de nivelul întâi (departa-
mente şi direcţii) şi 25 de subdiviziuni de nivelul 
doi (secţii, un serviciu) (figura 5.1.)
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Fig. 5.1. Structura organizaţională a AGEPI
Fig. 5.1. Organizational structure of AGEPI
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La 1 ianuarie 2011, numărul angajaţilor 
AGEPI constituia 178 de persoane, iar la finele 
anului de referinţă - 183 de persoane, dintre care 
138 (75%) - femei şi 45 (25%) – bărbaţi.

Din numărul total de salariaţi, 152 (83%) 
deţin studii superioare, 15 (7%) angajaţi au titlul 
de magistru, iar 10 (6%) – titlul de doctor în şti-
inţe în diverse domenii, inclusiv unul de doctor 
habilitat.

În anul de bilanţ, la AGEPI au fost angaja-
te 15 persoane noi, iar 9 angajaţi au fost disponibi-
lizaţi prin desfacerea contractelor individuale de 
muncă. Structura personalului conform funcţiilor 
deţinute este reprezentată în figura 5.2.

Vârsta medie a angajaţilor AGEPI con-
stituie 43 de ani. Circa 93% din numărul total al 
angajaţilor au o vechime de muncă în activitatea 
de profil mai mare de 5 ani. În figura 5.3. este 
prezentată repartizarea angajaţilor conform 
vechimii de muncă în activitatea de profil. 

În anul 2011, ca şi pe întreg parcursul 
activităţii AGEPI, o atenţie sporită a fost acorda-
tă nivelului profesional al specialiştilor - perfecţi-
onării şi reciclării cadrelor. Astfel, 162 (88,5%) de 
angajaţi şi-au perfecţionat cunoştinţele, dintre 
care 123 (76%) –  în ţară, inclusiv în cadrul AGEPI, 
iar 39 (24%) – peste hotare. Pe lângă cursurile 
interne în domeniul proprietăţii intelectuale şi 
cele de studiere a limbilor moderne (engleză), 
colaboratorii AGEPI au urmat programe de stu-
dii, traininguri şi schimburi de experienţă organi-
zate de OMPI, UPOV, OEB, OEAB, Oficiul pentru 
Brevete şi Mărci din SUA (USPTO), Oficiul de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) 
şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
(ORDA), Institutul de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală din Federaţia Rusă (РГИИС) etc. 

În scopul sporirii calităţii şi eficienţei 
muncii (în special a muncii experţilor) au fost 
organizate cursuri de studiere şi perfecţionare 
a limbii engleze, la care pe parcursul anului au 
participat 51 de angajaţi ai AGEPI (28%).

Pe parcursul perioadei de bilanţ, AGEPI 
a dezvoltat în continuare programul său social, 
menit să asigure securitatea angajaţilor la locuri-
le lor de muncă, să motiveze resursele umane în 
vederea  realizării cu succes a sarcinilor de pro-
ducţie. Comisia pentru dialog social “angajator-
angajaţi” a negociat şi a semnat la Inspectoratul 
teritorial al muncii Contractul colectiv de muncă 
pentru anii 2011-2013. Acesta reglementează ra-
porturile privind respectarea legislaţiei muncii în 
colectiv, a clauzelor contractelor individuale de 
muncă, asigurarea condiţiilor corespunzătoare 

On 1 January 2011, the number of AGEPI 
employees was 178 persons, and at the end of 
the year under review – 183 persons, of which 
138 (75%) – women and 45 (25%) – men.

Of the total number of employees, 152 
(83%) have higher education, 15 (7%) employees 
have the master’s degree, and 10 (6%) – the 
doctor’s degree in various fields, including one 
doctor habilitate.

In the year under review, AGEPI em-
ployed 15 new persons, and 9 employees have 
been fired out by termination of individual labor 
contracts. The structure of the staff according 
to the held positions is shown in Figure 5.2.

The average age of the AGEPI employ-
ees is 42 years. About 93% of the total number of 
employees have a length of service in the profile 
activity of more than five years. The distribution 
of employees by the length of service in the 
profile activity is presented in Figure 5.3.

In 2011, as well as throughout AGEPI 
activity, particular attention was given to the 
professional level of the specialists – improve-
ment and upgrading of the staff. Thus, 162 
(88.5%) employees have improved their skills, 
of which 123 (76%) – in the country, including 
within AGEPI, and 39 (24%) – abroad. Besides 
internal courses in intellectual property and 
training courses in modern languages (English), 
AGEPI employees attended curricula, trainings 
and exchanges of experience organized by 
WIPO, UPOV, EPO, EAPO, US Patent and Trade-
mark Office (USPTO), State Office for Inventions 
and Trademarks of Romania (OSIM), Romanian 
Office for Copyright (ORDA), State Institute for 
Intellectual Property of the Russian Federation 
(РГИИС), etc.

To enhance the quality and efficiency 
of labor (especially the labor of experts) there 
were organized training courses in English, 
which during the year have been attended by 51 
employees of AGEPI (28%).

During the period under review, AGEPI 
continued to develop its social program, de-
signed to ensure safety of employees at their 
jobs, to motivate human resources to success-
fully fulfill the production tasks. The Commission 
for Social Dialogue “employer-employee” has 
negotiated and signed with the Territorial Labor 
Inspectorate the Collective Labor Contract for 
2011-2013. It regulates the relations concerning 
the compliance with the collective labor law, 
clauses of individual labor contracts, assurance 
of appropriate work protection and hygiene 
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de protecţie şi igienă a muncii, achitarea sala-
riului în termenele stabilite, asigurarea socială 
şi medicală obligatorie a salariaţilor, perfecţio-
narea profesională, alocarea către organizaţia 
sindicală a mijloacelor din fondul de remunerare 
a muncii în scopul organizării activităţilor social-
culturale şi sportive, examinarea în termenele 
stabilite a adresărilor Comitetului sindical, menţi-
nerea unor relaţii de muncă benefice în colectiv. 

Şi pe parcursul perioadei de bilanţ 
angajaţii au beneficiat de servicii de tratament 
şi întremare, acordate de Punctul medical al 
AGEPI. Administraţia, în comun cu Comitetul 
sindical, a organizat şi asigurat accesul anga-
jaţilor la sala de antrenament şi participarea 
echipei AGEPI la competiţiile sportive, orga-

conditions, wage payment in due time, social 
and mandatory medical insurance of employ-
ees, professional upgrading, allocation to trade 
union organization of funds from the labor 
remuneration fund in order to organize social, 
cultural and sporting activities, examination 
within the established time limits of appeals to 
the Trade Union Committee, maintenance of 
beneficial working relationships in the team.

During the period under review, the 
employees benefited of treatment and recov-
ery services, provided by the medical station 
of AGEPI. Administration, together with Trade 
Union Committee, organized and provided the 
staff access to the gym and AGEPI team partici-
pation in the sporting competitions, organized 

Experţi, specialişti
Experts, specialists

Management de nivel superior
Higher level management

Management de nivel mediu
Secondary level management

Personal tehnic
Maintenance personnel

Peste 20 de ani
Over 20 years 

10-20 de ani
10-20 years 

5-10 ani
5-10 years 

Mai puţin de 5 ani
Less than 5 years 

66

14

8

12

48

14

31

7

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

Fig. 5.3. Repartizarea personalului după vechimea de muncă în activitatea de profil
Fig. 5.3. Staff distribution by the length of service in the profile activity
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nizate de AST Chişinău a Federaţiei SindASP. 
Pentru colectivul AGEPI au fost organizate 
diverse activităţi culturale, printre care serata 
corporativă de Revelion, sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Femeii, participarea la două 
concerte din cadrul Festivalului „Bach” la Sala 
cu Orgă din Chişinău, la Festivalul etno-fol-
cloric „Gustar-2011”, organizat în amfiteatrul 
rezervaţiei culturale Orheiul Vechi, participa-
rea copiilor angajaţilor AGEPI, împreună cu 
părinţii, la concertul „Copii cuminţi cu vedete 
părinţi”, organizat cu ocazia Zilei Internaţio-
nale a Copiilor la Palatul Naţional, la Matineul 
consacrat Anului Nou-2012 de la Teatrul muni-
cipal de păpuşi „Guguţă”. 

Angajaţii AGEPI au participat la diverse 
acţiuni de caritate, inclusiv în cadrul „Academiei 
lui Moş Crăciun”, organizate sub egida Guver-
nului Republicii Moldova, colectarea ajutorului 
pentru pacienţii Centrului republican de rea-
bilitare a veteranilor muncii şi războiului din 
satul Cocieri, r-nul Dubăsari, şi pentru sinistraţii 
cutremurului din Japonia, precum şi la omagie-
rea membrilor colectivului cu ocazia sărbătorilor 
naţionale, jubileelor, pensionării, evenimentelor 
familiale etc.

by the Chisinau TTUA of the SindASP Federa-
tion. For AGEPI team were organized various 
cultural activities, including the corporate New 
Year evening party, celebration of International 
Women’s Day, participation in two concerts of 
the “Bach” Festival at the Organ Hall in Chisinau, 
the “Gustar-2011” Ethno-Folk Festival, organized 
in the amphitheater of the cultural reservation 
Orheiul Vechi, participation of Agency employees’ 
children, together with the parents, in the con-
cert “Good children with star parents”, organized 
on the occasion of the International Children’s 
Day at the National Palace, and in the Matinee 
Performance dedicated to the New Year-2012 at 
the Municipal Puppet Theatre “Guguta”.

AGEPI employees participated in vari-
ous acts of charity, including within the "Acad-
emy of Santa Claus", organized under the aegis 
of the Government of the Republic of Moldova, 
collection of aid for patients of the Republican 
Center for rehabilitation of work and war vet-
erans from the village of Cocieri, Dubasari, for 
victims of the earthquake in Japan, as well as 
homage of the staff members on the occasion 
of national holidays, jubilees, retirement, fam-
ily events, etc. 

Echipa AGEPI la ediţia a VIII-a a Spartachiadei angajaţilor din domeniul serviciilor publice
AGEPI team at the eighth edition of the Sports Contest of public service employees 

În cadrul „Academiei lui Moş Crăciun”, AGEPI a oferit diverse 
cadouri copiilor din satele republicii
Within the framework of the “Academy of Santa Claus”, 
AGEPI offered various gifts to children from villages of the 
republic
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bugetul

budget

VI

AGEPI îşi desfăşoară activitatea econo-
mico-financiară pe principii de autogestiune şi 
autofinanţare, elaborează şi realizează de sine 
stătător bugetul şi programul de activitate, 
determină direcţiile şi perspectivele sale de 
dezvoltare.

Veniturile Agenţiei se formează din înca-
sări pentru serviciile cu semnificaţie juridică presta-
te (examinarea cererilor, eliberarea şi menţinerea 
în vigoare a titlurilor de protecţie, examinarea 
contestaţiilor, înregistrarea contractelor de trans-
mitere a drepturilor asupra obiectelor de propri-
etate industrială etc.), precum şi pentru serviciile 
conexe de cercetare-documentare, comercializare 
a marcajelor de control pentru exemplarele de 
opere audiovizuale puse în circuitul comercial ş.a.

Din mijloacele virate la contul AGEPI 
se achită plăţile la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale şi asigurărilor medicale, alte 
plăţi obligatorii stabilite de legislaţie, precum 
şi cheltuielile pentru dotarea tehnică, crearea 
sistemului electronic automatizat de depunere 
a cererilor de protecţie a OPI şi completarea 
colecţiei de literatură şi documente din dome-
niul PI, retribuirea muncii, stimularea materială 
şi perfecţionarea profesională a personalului, or-
ganizarea şi desfăşurarea manifestărilor tehnico-
ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, seminare, 
expoziţii etc.), detaşarea specialiştilor la diverse 
reuniuni internaţionale şi bilaterale etc.

AGEPI conducts its economical and 
financial activity on principles of self-administra-
tion and self-financing, independently develops 
and carries out the budget and activity program, 
determines its directions and perspectives of 
development.

The incomes of the Agency are  
formed from returns for rendered legal  
services (examination of applications,  
issue and maintenance of titles of protection, 
hearing of appeals, registration of contracts 
of transfer of rights in industrial property 
objects, etc.), as well as related services for 
documentary search, marketing of control 
hallmarks for copies of commercialized  
audiovisual works, etc.

From means transferred to the account 
of AGEPI are made payments to the state budg-
et, budget of social and health insurances, other 
mandatory payments stipulated by the law, and 
expenses for technical equipment, creation of 
the automated electronic system for submission 
of IPO protection applications and completion 
of the collection of literature and documents in 
the IP field, labor remuneration, financial incen-
tives and training of personnel, organization 
and conduct of scientific and technical events 
(symposia, conferences, seminars, exhibitions, 
etc.), business trips of specialists to various 
international and bilateral meetings, etc.
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În anul 2011, AGEPI a efectuat investiţii 
capitale în volum de 1917,68 mii lei, ceea ce este 
cu 189,22 mii lei mai mult decât în anul prece-
dent.

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

In 2011, AGEPI made capital investments 
in the amount of 1,917.68 thousand lei, which is 
with 189, 22 thousand lei more than in the previ-
ous year.

The weight of incomes by the fields of 
activity and that of expenses on items regis-
tered in the year under review are reflected in 
Figures 6.1. and 6.2.

 Fig. 6.1. Ponderea veniturilor pe OPI şi alte domenii de activitate (%)
Fig. 6.1. The weight of incomes on IPO and other fields of activity (%) 

Fig. 6.2. Ponderea cheltuielilor pe articole (%)
Fig. 6.2. The weight of expenses on items (%)

Mărci 
Trademarks
Invenţii, soiuri de plante, modele de utilitate 
Inventions, plant varieties, utility models
Desene şi modele industriale
Industrial designs
Drept de autor şi drepturi conexe
Copyright and related rights
Contracte de transmitere a drepturilor, contestaţii
Right transfer contracts, appeals
Alte activităţi 
Other activities

Retribuirea muncii
Labour remuneration
Contribuţii sociale şi medicale
Social and medical taxation
Cheltuieli de gospodărire, întreţinere ş.a.
Administration, upkeep and other expenses
Cheltuieli de organizare a manifestărilor 
tehnico-ştiinţifice, seminarelor şi expoziţiilor 
Expenses for organization of technical-scientific  
manifestations, seminars and exhibitions
Uzura fondurilor fixe şi activelor nemateriale 
Wear of fixed funds and intangible assets
Alte cheltuieli 
Other expenses

52,9

13,3

4,0

2,1
3,5

24,2

50,2

28,6

15,5
3,4

0,6
1,7
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VII
cooperarea internaţională

international cooperation

În anul 2011, relaţiile internaţionale ale 
Republicii Moldova în domeniul proprietăţii 
intelectuale au fost marcate de priorităţile de 
dezvoltare strategică a ţării, în special de proce-
sul de integrare europeană. Specialiştii AGEPI au 
participat activ la lucrările celor mai importante 
foruri de specialitate, reprezentând Republica 
Moldova în Organizaţia Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale (OMPI), în alte organizaţii interna-
ţionale, regionale şi interstatale, promovând 
imaginea şi interesele statului în domeniul PI. 
Totodată, AGEPI a iniţiat şi a organizat de sine 
stătător sau în comun cu alte organizaţii multi-
ple activităţi menite să contribuie la soluţionarea 
în comun a problemelor ce ţin de proprietatea 
intelectuală, de dezvoltarea potenţialului inte-
lectual, a creativităţii şi inovaţiilor.

7.1. Cooperarea multilaterală 

În perioada de bilanţ, în cadrul Progra-
mului „Agenda pentru Dezvoltare a OMPI” a 
fost iniţiat un proiect privind elaborarea Strate-
giei Naţionale în domeniul Proprietăţii Intelectu-
ale până în anul 2020. La începutul anului 2011, 
OMPI şi AGEPI au semnat un Memorandum de 
Înţelegere prin care Organizaţia s-a angajat să 
acorde asistenţă metodologică şi consultativă 
pentru elaborarea strategiei menţionate. În 
baza metodologiei OMPI şi cu asistenţa exper-

In 2011, international relations  
of the Republic of Moldova in the field of 
intellectual property have been marked by the 
country’s strategic development priorities, espe-
cially the European integration process. AGEPI 
experts participated actively in the works of the 
most important specialized forums, represent-
ing the Republic of Moldova in the World Intel-
lectual Property Organization (WIPO), in other 
international, regional and interstate organiza-
tions, promoting the state image and interests 
in the IP field. At the same time, AGEPI initiated 
and organized independently or jointly with 
other organizations multiple activities designed 
to help address common issues related to intel-
lectual property, the development of intellec-
tual potential, creativity and innovation.

7.1. Multilateral cooperation

In the period under review, under the 
Program “WIPO Development Agenda” was 
initiated a project on the development of the 
National Intellectual Property Strategy until 
2020. In early 2011, WIPO and AGEPI have signed 
a Memorandum of Understanding through 
which the Organization has committed itself to 
render methodological and consultative assist-
ance for developing the national strategy. On 
the basis of WIPO methodology and with the 
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tului internaţional, dlui Ron Marchant, a fost 
realizat un studiu privind stadiul actual de dez-
voltare şi utilizare a sistemului de PI în Republica 
Moldova, exerciţiu în care au fost implicaţi toţi 
actorii naţionali cu responsabilităţi în domeniu, 
sectorul cercetare-dezvoltare, universităţile, 
reprezentanţii cercurilor de afaceri şi organiza-
ţiilor non-guvernamentale interesate, inclusiv 
asociaţiile de gestiune colectivă a drepturilor, 
titularii de drepturi etc. Ulterior, în cadrul acelu-
iaşi proiect a fost elaborată foaia de parcurs, în 
conformitate cu care experţii AGEPI au elaborat 
documentul de strategie. 

În perioada de raport, a demarat imple-
mentarea proiectului OMPI privind instituirea, 
în cadrul bibliotecii AGEPI şi al bibliotecii USM, 
a „WIPO Depositary Library”, având drept scop 
crearea, în cadrul bibliotecilor menţionate, a 
unui fond de carte de specialitate în domeniul 
proprietăţii intelectuale. 

În 2011, AGEPI a beneficiat de Programul 
“Acces la Cercetare pentru Dezvoltare şi Inovare 
– ARDI”, coordonat de OMPI în colaborare cu 
o serie de parteneri de dezvoltare. Programul 
a fost iniţiat cu scopul de a lărgi accesul ţărilor 
în curs de dezvoltare la informaţia din dome-
niile tehnic şi ştiinţific. De asemenea, AGEPI a 
contribuit la completarea bazei de date WIPO-
LEX, care cuprinde actele legislative în domeniul 
PI ale statelor membre, punând la dispoziţia 
Organizaţiei întregul set de acte legislative ale 
Republicii Moldova în domeniul vizat. 

Reprezentanţii ţării noastre au parti-
cipat la 28 de evenimente organizate de către 
OMPI sau cu concursul Organizaţiei, inclusiv la 
15 reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru 
convocate de OMPI, inclusiv la lucrările Grupului 
de lucru pentru dezvoltarea sistemului de la 
Lisabona şi ale Grupului de lucru ad-hoc pentru 
dezvoltarea sistemului de la Haga. Reprezentan-
ţii AGEPI şi ai altor instituţii cu responsabilităţi 
în domeniul proprietăţii intelectuale au benefi-
ciat de asistenţa OMPI pentru a participa la 13 
seminare şi conferinţe internaţionale, organiza-
te în statele membre. Doi angajaţi ai AGEPI au 
beneficiat de burse de studiu în cadrul cursurilor 
de perfecţionare, organizate de către Academia 
OMPI şi oficiile de PI din Austria şi Republica 
Cehă. 

Delegaţia Republicii Moldova, condusă 
de Directorul general AGEPI, a participat la cea 
de-a 49-a serie de Adunări ale statelor membre 
OMPI. În cadrul acestui for, pe lângă şedinţe-

assistance of the international expert, Mr. Ron 
Marchant, it was realized a study on the current 
state of development and use of IP system in 
the Republic of Moldova, exercise that involved 
all the national actors with responsibilities in the 
field, the research and development sector, uni-
versities, representatives of business circles and 
non-governmental organizations concerned, in-
cluding the collective management associations, 
right holders, etc. Later, in the same project was 
developed a roadmap, in accordance with which 
AGEPI experts have developed the strategy 
document.

During the period under review, it was 
initiated the implementation of WIPO project 
on the institution, within the AGEPI library and 
SUM library, of the “WIPO Depositary Library”, 
aiming to create, in the mentioned libraries, a 
specialized book fund in the field of intellectual 
property.

In 2011, AGEPI benefited by the Program 
“Access to Research for Development and 
Innovation – ARDI”, coordinated by WIPO in col-
laboration with several development partners. 
The program was initiated with the purpose 
to expand access of developing countries to 
technical and scientific information. Also, AGEPI 
contributed to the completion of WIPO-LEX da-
tabase, which includes the legislative acts in the 
IP field of the Member States, placing at Organi-
zation’s disposal the whole set of legislative acts 
of the Republic of Moldova in the given field.

The representatives of our country have 
participated in 28 events organized by WIPO or 
with the contest of the Organization, including 
in 15 meetings of the committees and working 
groups convened by WIPO, including the works 
of the Working Group on the Development 
of the Lisbon System and the Ad hoc Work-
ing Group on the Development of The Hague 
System. AGEPI representatives and of other 
institutions with responsibilities for intellectual 
property field have benefited by WIPO assist-
ance to participate in 13 international seminars 
and conferences organized in the Member 
States. Two employees of AGEPI benefited by 
scholarships in the training courses organized 
by WIPO Academy and IP offices of Austria and 
the Czech Republic.

The Moldovan delegation, headed by 
the Director General of AGEPI, participated in 
the 49th series of Assemblies of WIPO Member 
States. In this forum, in addition to sessions 
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le uniunilor şi organelor executive ale OMPI, 
delegaţia ţării noastre a avut întâlniri bilaterale 
cu Directorul general OMPI, dl Francis Gurry, 
şi cu Vicedirectorul general OMPI, dl Christian 
Wichard, cu alţi oficiali de rang înalt din cadrul 
Organizaţiei. La aceste întâlniri a fost abordată 
o serie de probleme de interes prioritar pentru 
Republica Moldova. 

În mod tradiţional, reprezentanţii AGEPI 
au participat şi la activităţile Uniunii Internaţi-
onale privind Protecţia Noilor Soiuri de Plante 
(UPOV), la care Republica Moldova este parte, şi 
anume la lucrările Consiliului UPOV şi ale sesiuni-
lor ordinare ale comitetelor UPOV (administra-
tiv, juridic, tehnic şi consultativ). 

Relaţiile dintre Republica Moldova şi 
Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru 
Europa (UNECE) în domeniul proprietăţii inte-
lectuale au fost asigurate prin participarea dnei 
Svetlana Munteanu, Vicedirector general AGEPI, 
la lucrările Echipei de Specialişti în domeniul Pro-
prietăţii Intelectuale (TOS-IP) a UNECE, precum 
şi prin organizarea unor acţiuni comune. 

Astfel, la Chişinău şi-a desfăşurat lu-
crările Conferinţa subregională de consolidare 
a capacitaţilor privind aspectele economice şi 
respectarea drepturilor de proprietate intelectu-
ală, organizată de UNECE în colaborare cu AGEPI 
şi Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor Unite ale 
Americii (USPTO). La eveniment au participat 
peste 70 de specialişti din domeniul inovării şi 
proprietăţii intelectuale din Armenia, Georgia, 
Ucraina, România, SUA, Republica Moldova, pre-
cum şi experţi internaţionali din cadrul UNECE, 

of unions and executive bodies of WIPO, the 
delegation of our country had bilateral meetings 
with the Director General of WIPO, Mr. Francis 
Gurry, and Deputy Director General of WIPO, 
Mr. Christian Wichard, with other high-ranking 
officials of the Organization. In these meetings 
have been addressed a number of issues of pri-
ority interest for the Republic of Moldova.

Traditionally, AGEPI representatives also 
participated in activities of the International  
Union for the Protection of New Varieties of 
Plants (UPOV), to which the Republic of Moldo-
va is party, namely in the works of UPOV Council 
and ordinary sessions of UPOV committees 
(administrative, legal, technical and advisory).

The relations between the Republic of 
Moldova and the United Nations Economic Com-
mission for Europe (UNECE) in the field of intellec-
tual property were provided by the participation of 
Mrs. Svetlana Munteanu, Deputy Director General 
of AGEPI, in the works of the Team of Specialists in 
Intellectual Property (TOS-IP) of the UNECE, as well 
as by the organization of several joint activities.

Thus, in Chisinau took place the  
Subregional Capacity-Building Conference on 
Economic Aspects and Enforcement of Intel-
lectual Property Rights, organized by UNECE in 
cooperation with AGEPI and United States Pat-
ent and Trademark Office (USPTO). The event 
was attended by over 70 specialists in innova-
tion and intellectual property from Armenia, 
Georgia, Ukraine, Romania, United States, 
Republic of Moldova, as well as international 
experts from the UNECE, WIPO, USPTO private 

Reprezentantul delegaţiei Republicii Moldova, 
împreună cu conducerea UPOV, la Sesiunea  
consacrată jubileului de 50 de ani ai Convenţiei UPOV

Representative of Republic of Moldova delegation 
together with the management of UPOV  
at the Session dedicated to the 50th anniversary  
of the UPOV Convention

Delegaţia Republicii Moldova, condusă de Directo-
rul general AGEPI, la întâlnirea cu conducerea OMPI

Delegation of the Republic of Moldova, headed by  
the Director General of AGEPI, at the meeting with  
the WIPO administration
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OMPI, USPTO reprezentanţi ai sectorului privat. 
În cadrul conferinţei, a fost abordat un spectru 
larg de probleme din domeniu, inclusiv rolul 
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea bazată 
pe cunoaştere, creşterea economică, transferul 
de cunoştinţe, sporirea competitivităţii, precum 
şi oportunităţile inovaţiilor deschise, evaluarea şi 
comercializarea invenţiilor şi rezultatelor ştiinţifi-
ce, cele mai bune practici şi strategii de utilizare 
a PI în afaceri.

În perioada de bilanţ, AGEPI a participat 
la Atelierul de lucru cu genericul „Cooperare teh-
nică în domeniul PI şi al sănătăţii publice”, organi-
zat de OMC. Pe parcursul anului, AGEPI împreună 
cu Ministerul Economiei şi Ministerul Sănătăţii au 
participat la discuţiile privind oportunitatea rati-
ficării de către Republica Moldova a Protocolului 
de modificare a Acordului OMC privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate intelec-
tuală (TRIPs) cu privire la produsele farmaceutice. 

7.2. Cooperarea regională

Integrarea sistemului naţional de PI în 
cel european a constituit în continuare o priori-
tate pentru AGEPI. În 2011, în calitate de autori-
tate naţională în domeniul protecţiei proprietăţii 
intelectuale, AGEPI a fost antrenată în mai multe 
activităţi privind integrarea europeană, inclusiv 
în negocierea acordurilor bilaterale, aproxima-
rea legislaţiei în domeniul PI, preluarea bunelor 
practici şi consolidarea contactelor interinstituţi-
onale, asigurarea implementării Planului de Acţi-
uni al Republicii Moldova - priorităţi de reformă 
în domeniul integrării europene.

În 2011, AGEPI a asigurat realizarea acti-
vităţilor în domeniul drepturilor de proprietate 
intelectuală din Planul de Acţiuni pentru realiza-

sector representatives. Within the framework 
of the conference was addressed a wide range 
of issues in the field, including the role of 
intellectual property in the knowledge-based 
development, economic growth, knowledge 
transfer, increase of competitiveness and 
open innovation opportunities, evaluation and 
commercialization of inventions and scientific 
results, the best practices and strategies to use 
IP in business.

In the period under review, AGEPI 
attended the Workshop entitled “Technical Co-
operation in the Field of IP and Public Health”, 
organized by the WTO. During the year, AGEPI 
together with the Ministry of Economy and 
Ministry of Health participated in discussions 
on the opportunity of Moldova’s ratification of 
the Protocol amending the WTO Agreement on 
Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS) on pharmaceutical products.

7.2. Regional cooperation

The integration of the national IP sys-
tem into the European one was still a priority for 
AGEPI. In 2011, as the national authority in the 
intellectual property protection field, AGEPI was 
involved in several activities on European inte-
gration, including the negotiation of bilateral 
agreements, approximation of IP legislation, 
taking over the best practices and strengthen-
ing the inter-institutional contacts, ensuring 
the implementation of the Action Plan of the 
Republic of Moldova - priorities for reform in the 
field of European integration.

In 2011, AGEPI provided for the reali-
zation of activities in the field of intellectual 
property rights from the Action Plan for reali-

Conferinţa subregională de consolidare a capacităţilor privind aspectele economice şi respectarea drepturilor de PI,  
organizată de UNECE şi AGEPI în colaborare cu USPTO

Subregional Capacity-Building Conference on Economic Aspects and Enforcement of IP Rights,  
organized by UNECE and AGEPI in collaboration with USPTO
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rea Recomandărilor Comisiei Europene pentru 
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1125 din 14.12.2010, contribuind 
prin acţiunile sale la iniţierea negocierilor pe 
acordul nominalizat care urmează să fie lansate 
la începutul anului 2012. 

 În vederea implementării recomandări-
lor Comisiei Europene pentru instituirea ZLSAC, 
a fost iniţiată aproximarea legislaţiei naţionale 
privind protecţia datelor în procesul de înregis-
trare, testare şi autorizare a produselor farma-
ceutice, agrochimice şi fitosanitare, care conţin 
entităţi chimice noi, cu legislaţia şi standardele 
UE. În cadrul acestui exerciţiu, AGEPI a benefici-
at de asistenţa a doi experţi europeni în cadrul 
misiunii TAIEX (Jakob Lundsteen, Agenţia Me-
dicamentului din Danemarca, şi Alfonso Calles-
Sanchez, expert în domeniul PI din Spania). 

În anul 2011, AGEPI a participat activ la 
procesul de negociere a Acordului dintre UE 
şi Guvernul RM privind protecţia indicaţiilor 
geografice pentru produsele agricole şi alimen-
tare, asigurând realizarea consultărilor publice 
pe marginea Listelor indicaţiilor geografice ale 
UE pentru care s-a solicitat protecţie pe terito-
riul Republicii Moldova. La începutul anului 2012 
urmează să fie iniţiate procedurile de semnare şi 
ratificare a acordului. 

Reprezentanţii AGEPI au participat la 
lucrările Comitetului de cooperare RM-UE şi 
Subcomitetului „Comerţ şi Investiţii”, la care 
partenerii europeni au fost informaţi cu privire 
la evoluţiile înregistrate de sistemul de PI din 
ţara noastră, problemele şi provocările cu care 
se confruntă societatea în domeniul PI. 

Implementarea Proiectului Twinning 
„Suport pentru implementarea şi respecta-
rea drepturilor de proprietate intelectuală în 
Republica Moldova”, lansat în 2010, a fost una 

zation of the European Commission’s Recom-
mendations on the establishment of the Deep 
and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) 
between the Republic of Moldova and the Euro-
pean Union, approved by Government Decision 
no. 1125 of 14.12.2010, contributing through its 
actions to the initiation of negotiations on nomi-
nated agreement to be launched in early 2012.

In order to implement the European 
Commission’s recommendations on the estab-
lishment of DCFTA, it was initiated the approxi-
mation of national legislation on data protection 
in the registration, testing and approval of phar-
maceutical, agrochemical and phytosanitary 
products containing new chemical entities, with 
EU legislation and standards. In this exercise, 
AGEPI benefited by the assistance of two Euro-
pean experts within the TAIEX mission (Jakob 
Lundsteen, Danish Medicines Agency, and 
Alfonso Calles-Sanchez, IP expert from Spain).

In 2011, AGEPI actively participated in the 
negotiation of the Agreement between the EU 
and the Government of RM on the protection of 
geographical indications for agricultural products 
and foodstuffs, ensuring the realization of public 
consultations on the Lists of EU geographical in-
dications for which protection was sought in the 
Republic of Moldova. At the beginning of 2012 is 
supposed to be initiated the procedures for sign-
ing and ratification of the agreement.

AGEPI representatives attended the 
works of the RM-EU Cooperation Committee 
and Subcommittee “Trade and Investment”, in 
which the European partners were informed 
about the developments registered by the IP 
system of our country, problems and challenges 
the society encounters in the IP field.

Implementation of the Twinning Project 
“Support to Implementation and Enforcement 
of Intellectual Property Rights in the Republic of 
Moldova”, which was launched in 2010, was one 

Discutarea publică a proiectelor de reglementări  
în domeniul IG pentru vinuri, organizată de AGEPI  
în comun cu Proiectul „Creşterea competitivităţii  
şi dezvoltarea întreprinderilor II” (CEED II) şi MAIA
Public discussion of draft regulations in the field 
of GI for wines, organized by AGEPI jointly with 
the Competitiveness Enhancement and Enterprise 
Development II Project (CEED II) and MAFI
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dintre acţiunile de amploare ale AGEPI în anul de 
bilanţ. Obiectivul general al proiectului îl consti-
tuie îmbunătăţirea procesului de implementare 
şi respectare a drepturilor de PI în Republica 
Moldova, ameliorarea procesului de comunicare 
dintre instituţiile guvernamentale responsabile 
de protecţia PI, consolidarea sistemului de gestiu-
ne colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi 
conexe şi reformularea strategiilor de comunica-
re ale oficiului cu utilizatorii sistemului de PI. 

Proiectul este implementat de către 
un consorţiu format din Oficiul Danez pentru 
Brevete şi Mărci (DKPTO) şi Oficiul de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM), 
beneficiari fiind Agenţia de Stat pentru Proprie-
tatea Intelectuală, Ministerul Justiţiei, Ministerul 
Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, toate aceste 
instituţii fiind antrenate plenar în activităţile de 
realizare a proiectului. Cu un buget în valoare de 
1 milion de euro, acordat de UE, proiectul este 
implementat pe parcursul unei perioade de 18 
luni, urmând să fie finalizat în aprilie 2012.

În anul de bilanţ, în cadrul proiectului au 
fost implementate 34 de activităţi din numărul 
total de 45 de acţiuni prevăzute, fiind realiza-
te două vizite de studiu ale reprezentanţilor 
instituţiilor beneficiare de proiect la organizaţiile 
similare din Danemarca, desfăşurate cursuri de 
instruire pentru specialiştii AGEPI (examinatori 
de brevete, mărci, design industrial, soiuri de 
plante) şi pentru reprezentanţii organelor de 
forţă (poliţie, vamă, procuratură). A fost orga-
nizat, de asemenea, un seminar pentru titularii 
drepturilor de autor şi conexe şi reprezentanţii 
asociaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale, precum şi un curs de formare a 
formatorilor pentru 16 reprezentanţi ai instituţii-
lor antrenate în proiect. 

Tot în cadrul proiectului a fost realizată 
o serie de activităţi menite să contribuie la îmbu-
nătăţirea cooperării dintre instituţiile implicate 
în procesul de protecţie şi respectare a dreptu-
rilor de PI, fiind elaborate Studiul privind stadiul 
actual de comunicare şi cooperare interinstitu-
ţională şi un set de recomandări pentru crearea 
unui mecanism eficient de comunicare între 
instituţiile vizate. 

Cu suportul experţilor UE, au fost îm-
bunătăţite strategiile de comunicare ale AGEPI 
cu partenerii şi utilizatorii sistemului de PI, a 
fost iniţiată reconstrucţia paginii oficiale web a 
instituţiei www.agepi.md.

of the major actions of AGEPI in the year under 
review. The overall objective of the project is to 
improve the process of implementation and en-
forcement of IP rights in the Republic of Moldova, 
improve the process of communication between 
governmental institutions responsible for IP pro-
tection, strengthening of the system for collective 
management of economic copyright and related 
rights and reformulation of communication strat-
egies of the office with the IP system users.

The project is implemented by a 
consortium formed of the Danish Patent and 
Trademark Office (DKPTO) and the State Office 
for Inventions and Trademarks of Romania 
(OSIM), beneficiaries being the State Agency 
on Intellectual Property, Ministry of Justice, 
Ministry of Internal Affairs, Customs Service, 
Ministry of Agriculture and Food Industry, all 
these institutions being fully involved in the 
project implementation activities. With a budg-
et of 1 million euros, granted by EU, the project 
is implemented over a period of 18 months, 
being supposed to be completed in April 2012.

In the year under review, within the 
framework of the project were implemented 
34 activities of the total number of 45 foreseen 
actions, being made two study visits of the 
representatives of institutions benefiting by the 
project to the similar organizations of Denmark, 
conducted training courses for AGEPI specialists 
(examiners of patents, trademarks, industrial 
designs, plant varieties) and representatives of 
law enforcement bodies (police, customs, pros-
ecutor’s office). It was also organized a seminar 
for owners of copyright and related rights and 
representatives of associations for collective 
management of economic rights, and a trainers 
training course for 16 representatives of institu-
tions involved in the project.

Also, within the framework of the project 
was undertaken a series of activities designed 
to improve cooperation between institutions 
involved in the process of protection and enforce-
ment of IP rights, being elaborated the Study on 
the current inter-institutional communication and 
cooperation stage and a set of recommendations 
for creating an effective mechanism of communi-
cation between the institutions concerned.

With the support of EU experts, there 
have been improved the AGEPI strategies of 
communication with partners and users of the IP 
system, it was initiated the reconstruction of the of-
ficial web page of the institution www.agepi.md.
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Vizita de studiu a delegaţiei Republicii Moldova  
în Danemarca

Study visit of the Republic of Moldova delegation  
to Denmark

Trainingul în domeniul promovării PI, organizat la AGEPI de către experţii DKPTO
Training in the IP promotion field, organized at AGEPI by DKPTO experts

Şedinţa Comitetului coordonator al Proiectului Twinning
Meeting of the Twinning Project Coordinating Committee 
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Seminare de instruire în domeniul desenelor/modelelor 
industriale şi al mărcilor
Training seminars in industrial designs  
and trademarks

Inaugurarea  Biroului de Cooperare Internaţională  
în Cercetare şi Inovare la USM, în cadrul Proiectului 
TEMPUS „MERCURY”
Inauguration of the Bureau of International  
Cooperation in Research and Innovation at SUM,  
within the TEMPUS Project “MERCURY”

Participarea experţilor AGEPI la Seminarul privind 
cercetarea documentelor de brevete în cadrul Indexului 
Global de Brevete (GPI) la Academia OEB din Viena
Participation of AGEPI experts in the Seminar on 
Searching Patent Documents with Global Patent Index 
(GPI) at the EPO Academy in Vienna

Trainingul privind elaborarea şi desfăşurarea Campaniei 
de sensibilizare a publicului cu privire la contrafacere şi 
piraterie
Training on development and conduct of the Campaign 
on public awareness of counterfeiting and piracy
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În perioada de bilanţ, în comun cu Uni-
versitatea de Stat din Moldova (USM), AGEPI a 
continuat realizarea Proiectului TEMPUS "Mer-
cury" „Spre modele de universitate antrepre-
norială de cercetare în învăţământul superior 
din Rusia, Ucraina şi Moldova”. AGEPI a acor-
dat asistenţă informaţională şi consultativă în 
domeniul proprietăţii intelectuale, a contribuit la 
organizarea Conferinţei universitare în domeniul 
PI cu participarea partenerilor de proiect din 
Rusia, Ucraina, Germania, Spania, precum şi a 
reprezentanţilor universităţilor din ţară. În pe-
rioada de raport, a fost dotat cu echipamentul 
şi literatura necesară Biroul de Proprietate Inte-
lectuală din cadrul USM, a fost elaborată o serie 
de recomandări şi un Regulament-model privind 
activitatea birourilor de proprietate intelectuală 
din cadrul universităţilor. 

Parte a procesului de integrare a Republicii 
Moldova în structurile europene, cooperarea cu 
Oficiul European de Brevete a fost realizată în baza 
Programului comun de acţiuni în domeniul PI pen-
tru anii 2010-2011 semnat între OEB şi AGEPI. Astfel, 
în conformitate cu programul în cauză, AGEPI a 
beneficiat de asistenţa OEB în procesul de perfecţi-
onare a cadrelor naţionale ce activează în domeniul 
brevetelor, de acces gratuit la „Indexul Global de 
Brevete - GPI”, un nou instrument de documentare 
elaborat de OEB. 

Reprezentanţii AGEPI au participat, de 
asemenea, la Conferinţa consacrată informaţiei 
de brevet, organizată de OEB în cooperare cu 
Institutul de Proprietate Intelectuală din Irlanda, 
precum şi la alte evenimente organizate de OEB. 

În 2011 Republica Moldova a fost gaz-
da Atelierului de lucru „Politicile de inovare şi 
sistemele de brevete”, destinat factorilor de 
decizie din cadrul oficiilor naţionale de brevete ale 
statelor vizate de Politica Europeană de Vecinăta-
te. Atelierul a fost organizat de OEB, Serviciul Eu-
ropean de Acţiune Externă, în cooperare cu AGEPI 
şi cu asistenţa programului TAIEX. La eveniment 
au participat reprezentanţi ai autorităţilor naţio-
nale responsabile de proprietatea intelectuală, 
inovare şi transfer tehnologic din Algeria, Arme-
nia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Israel, Iordania, 
Maroc, Autoritatea Palestiniană, Tunisia, Ucraina 
şi Republica Moldova. Din partea ţării noastre, 
la atelier au participat specialişti ai AGEPI, AŞM, 
AITT, instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de 
învăţământ superior din republică, responsabili de 
activitatea de inovare şi transfer tehnologic. 

Semnificaţia deosebită a acestui 
eveniment de amploare a fost subliniată de 

In the period under review, together with 
the State University of Moldova (SUM), AGEPI 
continued the implementation of the TEMPUS-
MERCURY Project “Towards the Research and 
Entrepreneurial University Models in the Russian, 
Ukrainian and Moldavian Higher Education”. 
AGEPI rendered information and consultative 
assistance in intellectual property, contributed to 
the organization of the university Conference in 
the IP field with the participation of project part-
ners from Russia, Ukraine, Germany, Spain, and 
representatives of universities from the country. 
During the reporting period, it was provided with 
necessary equipment and literature the Intellec-
tual Property Office of the SUM, was developed 
a number of recommendations and a model 
Regulations on the activity of intellectual property 
offices in universities.

As part of the process of Moldova’s in-
tegration into European structures, cooperation 
with the European Patent Office was realized 
on the basis of the Joint Action Program in the 
IP field for 2010-2011 signed between the EPO 
and AGEPI. Thus, in accordance with that pro-
gram, AGEPI benefited by the EPO assistance in 
upgrading the national staff working in the field 
of patents, by free access to the Global Patent 
Index – GPI, a new search instrument developed 
by EPO.

AGEPI representatives also participated 
in the Conference dedicated to patent informa-
tion, organized by the EPO in cooperation with 
the Institute of Intellectual Property of Ireland 
and in other events organized by EPO.

In 2011, the Republic of Moldova hosted 
the Workshop "Innovation Policies and Patent Sys-
tems" designed for decision makers of the national 
patent offices of the countries covered by the Eu-
ropean Neighbourhood Policy. The workshop was 
organized by the EPO, the European External Ac-
tion Service, in cooperation with AGEPI and TAIEX 
program assistance. The event was attended by 
representatives of national authorities responsible 
for intellectual property, innovation and technol-
ogy transfer from Algeria, Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Israel, Jordan, Morocco, Pales-
tinian Authority, Tunisia, Ukraine and Republic 
of Moldova. From our country, the workshop 
was attended by specialists of AGEPI, ASM, AITT, 
institutions of science and innovation and higher 
education from the republic, responsible for the 
activity of innovation and technology transfer.

The special significance of this major 
event was highlighted by Valentin Mir, Director 
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către Valentin Mir, Director al Direcţiei afaceri 
internaţionale, OEB, care a reiterat rolul oficiilor 
naţionale de brevete în susţinerea procesului de 
inovare, precum şi în instaurarea unui echilibru 
între interesele inovatorului şi interesul public, 
asigurând astfel un mediu propice creativităţii 
şi inventivităţii. Participanţii la eveniment au 
dorit să identifice, pe de o parte, modul în care 
oficiile de brevete pot contribui la dezvoltarea şi 
susţinerea strategiilor naţionale de inovare, iar 
pe de alta parte, să stabilească soluţiile prin care 
cooperarea regională cu Organizaţia Europeană 
de Brevete poate contribui la materializarea 
acestor eforturi.

În perioada de bilanţ, cu suportul 
experţilor OEB în cadrul EIS „INFOINVENT-2011” 
a fost organizat un seminar naţional dedicat 
informaţiei de brevet pentru reprezentanţii 
instituţiilor de cercetare-dezvoltare,  
companii lor inovatoare şi alte persoane intere-
sate. 

Unul din obiectivele strategice ale dez-
voltării sistemului naţional de brevete se axea-
ză pe integrarea sa în sistemul european de 
brevete. În sensul dat, a fost întreprinsă o serie 
de acţiuni care vizează intensificarea dialogu-
lui dintre Republica Moldova şi OEB cu privire 
la iniţierea negocierilor asupra unui Acord de 
cooperare şi extindere a efectelor brevetului 
european pe teritoriul ţării noastre. În contex-
tul dat, la AGEPI a fost organizată vizita de lu-
cru a delegaţiei OEB condusă de Valentin MIR, 
Director al Direcţiei afaceri internaţionale, care 
a urmărit scopul consolidării relaţiilor dintre 
cele două oficii şi evaluării stadiului de realizare 
a Programului comun de acţiuni în domeniul PI 
pentru anii 2010-2011.

În acelaşi context, au fost finalizate 
procedurile interne de denunţare a Convenţiei 

of International Affairs Department, EPO, who 
reiterated the role of national patent offices 
in supporting the innovation process and in 
establishing a balance between the innovator’s 
interests and public interest, thus ensuring a 
favorable environment to creativity and inven-
tiveness. The participants in the event wished 
to identify, on the one hand, how patent 
offices can help develop and support national 
innovation strategies, and on the other hand, 
establish solutions through which regional 
cooperation with the European Patent Organi-
zation can contribute to the materialization of 
these efforts.

In the period under review, with the 
support of EPO experts within the framework 
of the ISE “INFOINVENT-2011” was organized a 
national seminar dedicated to patent informa-
tion for representatives of research and devel-
opment institutions, innovative companies and 
other stakeholders.

One of the strategic objectives of 
development of the national patent system is 
focused on its integration into the European 
patent system. In the given sense was under-
taken a series of actions aimed at enhancing the 
dialogue between the Republic of Moldova and 
EPO concerning the initiation of negotiations 
on a cooperation Agreement on extension of 
European patent effects to our country. In this 
context, AGEPI organized the working visit of 
EPO delegation headed by Valentin MIR, Direc-
tor of International Affairs Department, which 
aimed to strengthen relations between the two 
offices and assess the stage of implementation 
of the Joint Action Program in the IP field for 
the years 2010-2011.

In the same context, there were complet-
ed the internal procedures for denunciation of the 

Atelierul „Politicile de inovare şi sistemele de brevete”, organizat de OEB în cooperare cu  AGEPI  
şi cu asistenţa Proiectului TAIEX,  în contextul Politicii Europene de Vecinătate (PEV)

Workshop “Innovation Policies and Patent Systems”, organized by EPO in cooperation with AGEPI  
and TAIEX Project assistance, in the context of European Neighbourhood Policy (ENP) 
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Eurasiatice de Brevete (CEAB), la 21.04.2011 fiind 
aprobată Legea nr. 78 pentru denunţarea Con-
venţiei eurasiatice privind brevetele, conform 
căreia Republica Moldova urmează să iasă din 
Organizaţia Eurasiatică de Brevete (OEAB) pe 
26 aprilie 2012. Până la acea dată, AGEPI urmea-
ză să identifice cadrul juridic necesar pentru 
asigurarea continuităţii relaţiilor de colaborare şi 
stabilirea mecanismului de menţinere în vigoare 
a brevetelor eurasiatice pe teritoriul Republicii 
Moldova după intrarea în vigoare a denunţării. 

Având în continuare calitatea de re-
prezentant al Guvernului Republicii Moldova în 
OEAB, pe parcursul anului 2011 AGEPI a asigurat 
participarea la activităţile desfăşurate de Organi-
zaţie, inclusiv la şedinţele Grupului de lucru pen-
tru Buget şi la cele ale Consiliului Administrativ, la 
alte evenimente organizate cu concursul OEAB. 

În perioada de raport, AGEPI a partici-
pat activ la procesele de eficientizare a plat-
formelor de colaborare interstatală în cadrul 
CSI. Reprezentanţii Republicii Moldova au luat 
parte la pregătirea procedurii de fuzionare a 
Comisiei mixte de lucru a statelor membre ale 
Acordului de colaborare pentru combaterea 
încălcărilor drepturilor în domeniul PI şi a Con-
siliului Interstatal pentru problemele protecţiei 
proprietăţii industriale într-o singură institu-
ţie interstatală - Consiliul Interstatal pentru 
Protecţia Proprietăţii Intelectuale (CIPPI). Noul 
Acord privind colaborarea în domeniul protec-
ţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale şi 
crearea Consiliului Interstatal a intrat în vigoare 
la 14 august 2011. 

7.3. Colaborarea bilaterală

În afară de proiectele sale multilaterale, 
în anul 2011 AGEPI a continuat să-şi diversifice şi 
relaţiile bilaterale, în special cu oficiile de propri-
etate intelectuală din statele membre ale OEB, 
dar şi cu cele vizate de Politica Europeană de 
Vecinătate, cu precădere din Parteneriatul Estic. 

Pe parcursul anului 2011, AGEPI a partici-
pat la diverse acţiuni organizate pe plan naţio-
nal, regional şi internaţional de către instituţiile 
de specialitate din Danemarca, Elveţia, Federaţia 
Rusă, Germania, Kirghizstan, România, Serbia, 
Slovacia, SUA, Turcia, Ucraina, Ungaria etc. În 
cadrul acestora, specialiştii AGEPI au prezentat 
diverse comunicări privind ultimele evoluţii în 
dezvoltarea sistemului naţional de PI. 

În mod tradiţional, cele mai intense 
au fost acţiunile realizate în comun cu Oficiul 

Eurasian Patent Convention (CEAB), on 21.04.2011 
being approved the Law no. 78 on Denunciation 
of the Eurasian Patent Convention, according to 
which the Republic of Moldova is supposed to 
secede from the Eurasian Patent Organization 
(EAPO) on April 26, 2012. Until then, AGEPI is sup-
posed to identify the necessary legal framework to 
ensure the continuity of collaboration relations and 
establish the mechanism for maintaining the Eura-
sian patents in force in the Republic of Moldova 
after the entry into force of denunciation.

Given further the quality of representative 
of the Government of the Republic of Moldova in 
EAPO, during 2011 AGEPI enssured the participation 
in the activities conducted by the Organization, in-
cluding the meetings of the Budget Working Group 
and of the Administrative Council, other events 
organized with the EAPO competition.

During the reporting period, AGEPI 
actively participated in the processes of stream-
lining the interstate cooperation platforms 
within the CIS. Representatives of the Republic 
of Moldova took part in the preparation of the 
procedure for merger of the Joint Working Com-
mission of Member States of the Agreement on 
Cooperation for Prevention of the Intellectual 
Property Rights Infringements and the Interstate 
Council on Industrial Property Protection Is-
sues in a single interstate institution - Interstate 
Council for the Protection of Intellectual Property 
(ICPIP). The new cooperation Agreement in the 
field of legal protection and defense of intellectu-
al property and creation of the Interstate Council 
entered into force on August 14, 2011.

7.3. Bilateral cooperation

In addition to its multilateral projects, 
in 2011 AGEPI continued to diversify its bilateral 
relations, especially with intellectual property 
offices of the EPO member states, but also 
those covered by the European Neighbourhood 
Policy, particularly the Eastern Partnership.

During 2011, AGEPI participated in vari-
ous actions organized nationally, regionally and 
internationally by the specialized institutions 
from Denmark, Switzerland, Russian Federation, 
Germany, Kirghizstan, Romania, Serbia, Slova-
kia, USA, Turkey, Ukraine, Hungary, etc. Within 
these, AGEPI specialists presented various 
communications on the latest evolutions in the 
development of the national IP system.

Traditionally, the most intense actions 
have been carried out jointly with the State Of-
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de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România 
(OSIM) şi Oficiul Român pentru Dreptul de 
Autor (ORDA). În anul 2011 au fost organizate 
două întâlniri bilaterale la nivel de conducere 
AGEPI şi OSIM, în cadrul cărora au fost evaluate 
relaţiile dintre oficii şi trasate direcţiile prioritare 
de colaborare, a fost semnat Programul comun 
de acţiuni pentru anii 2011-2013 privind imple-
mentarea Convenţiei de colaborare în domeniul 
proprietăţii industriale, semnată de cele două 
oficii în anul 2000. 

În vederea preluării experienţei colegi-
lor din România în domeniul promovării proprie-
tăţii industriale şi prestării serviciilor, specialiştii 
AGEPI au efectuat o vizită de documentare la 
OSIM. La rândul lor, 4 specialişti din cadrul OSIM 
şi 3 experţi de la ORDA au participat la manifes-
tările organizate de AGEPI pe parcursul anului 
2011, inclusiv la lucrările Simpozionului anual 
ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI” şi la şedinţa 
festivă consacrată Zilei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale. Specialiştii OSIM au participat, de 
asemenea, la EIS „INFOINVENT-2011”, precum şi 
la un schimb de experienţă organizat de AGEPI 
în domeniul managementului resurselor umane. 

În perioada de referinţă, colaborarea 
cu OSIM şi cu Oficiul pentru Brevete şi Mărci 
din Danemarca (DKPTO) a fost consolidată 
şi în contextul realizării Proiectului Twinning 
„Suport pentru implementarea şi respecta-
rea drepturilor de proprietate intelectuală în 
Republica Moldova”. 

În anul 2011, s-a intensificat dialogul 
dintre AGEPI şi Institutul Turc de Brevete (ITB), 
iar în cadrul unei vizite oficiale a delegaţiei ITB la 
Chişinău a fost semnat Protocolul de colaborare 
bilaterală în domeniul PI dintre AGEPI şi ITB, care 
prevede o serie de activităţi comune pe subiecte 
de interes reciproc. 

Cu noi succese s-a soldat şi relaţia 
dintre AGEPI şi Departamentul de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală din Ucraina (SDIP), 
cele două oficii făcând schimb de experienţă şi 
informaţii, participând la diverse evenimente 
în domeniul PI organizate atât de AGEPI, cât 
şi de Institutul de Proprietate Intelectuală din 
Ucraina (UCRPATENT). Specialiştii AGEPI au 
participat la lucrările a două Conferinţe inter-
naţionale ştiinţifico-practice „Probleme actuale 
ale proprietăţii intelectuale”, organizate de 
partea ucraineană în oraşele Lvov şi Ialta, iar 
împreună cu inventatorii din ţara noastră au 
participat la ediţia a VII-a a Salonului de Invenţii 
şi Tehnologii Noi „Novoe Vremea” de la Se-

fice for Inventions and Trademarks of Romania 
(OSIM) and the Romanian Copyright Office 
(ORDA). In 2011, two bilateral meetings were 
organized at AGEPI and OSIM management 
level, within which were assessed the rela-
tionships between offices and set the priority 
directions of cooperation, was signed the Joint 
Action Program for 2011-2013 on implementa-
tion of the Convention of cooperation in the 
field of industrial property, signed by the two 
offices in 2000.

In order to take over the experience of 
Romanian colleagues in the field of promotion 
of industrial property and provision of services, 
AGEPI specialists made a documentation visit to 
OSIM. In turn, four specialists from OSIM and 3 
experts from ORDA participated in the events 
organized by AGEPI during 2011, including the 
works of the Annual Scientific and Practical 
Symposium “AGEPI Readings” and the festive 
meeting dedicated to the World Intellectual 
Property Day. OSIM specialists also participated 
in the ISE “INFOINVENT-2011” and an exchange 
of experience organized by AGEPI in the field of 
human resource management.

During the reporting period, the 
collaboration with OSIM and the Patent and 
Trademark Office of Denmark (DKPTO) was also 
strengthened in the context of implementation 
of the Twinning Project “Support to Implemen-
tation and Enforcement of Intellectual Property 
Rights in the Republic of Moldova”.

In 2011, it was intensified the dialogue 
between AGEPI and the Turkish Patent Institute 
(TPI), and within the framework of an official visit 
of the TPI delegation to Chisinau was signed the 
Protocol of bilateral cooperation in the IP field 
between AGEPI and TPI, which provides a range 
of common activities on topics of mutual interest.

In new successes also resulted the 
relationship between AGEPI and the State 
Department for Intellectual Property of Ukraine 
(SDIP), the two offices exchanging experience 
and information, participating in various events 
in the IP field organized by both AGEPI and the 
Institute of Intellectual Property of Ukraine 
(UCRPATENT). AGEPI specialists attended the 
works of two International Scientific and Practi-
cal Conferences “Actual Problems of Intellectual 
Property”, organized by the Ukrainian part in 
the cities of Lvov and Yalta, and together with 
the inventors of our country participated in the 
seventh edition of the Exhibition of Inventions 
and New Technologies “New Time” in Sevas-
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vastopol. La rândul lor, colegii ucraineni au luat 
parte la evenimentele regionale organizate cu 
concursul AGEPI la Chişinău.

Pe parcursul anului 2011, reprezentanţii 
AGEPI au fost prezenţi la o serie de evenimente 
care au avut loc în Federaţia Rusă. Astfel, a fost 
efectuată o vizită la sediul Serviciului Federal 
de Proprietate Intelectuală, Brevete şi Mărci 
(ROSPATENT) cu scopul de a studia modalităţile 
de proiectare a unei Baze de Date Centralizate, 
cât şi tehnologiile de documentare utilizate de 
ROSPATENT. Reprezentanţii AGEPI au partici-
pat, de asemenea, la Salonul Internaţional de 
Proprietate Industrială „ARHIMEDE-2011”, la 
Expoziţia Interstatală Jubiliară "20 de ani ai CSI: 
noi orizonturi ale parteneriatului”, precum şi la 
cel de-al 3-lea Forum Internaţional privind Pro-
prietatea Intelectuală «Expopriority’11». 

Graţie suportului Ambasadei SUA în Re-
publica Moldova şi al Departamentului de Stat al 
SUA, în anul 2011 AGEPI a participat la Programul 
de calificare profesională în domeniul dreptu-
lui de autor în era digitală, organizat de către 

topol. In turn, the Ukrainian colleagues took 
part in the regional events organized with the 
AGEPI competition in Chisinau.

During 2011, AGEPI representatives 
were present at a series of events that took 
place in th Russian Federation. Thus, it was 
made a visit to the headquarters of the Federal 
Service for Intellectual Property, Patents and 
Trademarks (ROSPATENT) in order to explore 
ways of designing a Centralized Database and 
search technologies used by ROSPATENT. 
AGEPI representatives also participated in 
the International Salon of Industrial Property 
“ARCHIMEDES-2011”, the Anniversary Inter-
state Exhibition “20 years of the CIS: Towards 
New Horizons of Partnership”, and in the 3rd 
International Forum on Intellectual Property 
“Expopriority’11”.

Thanks to the support of the U.S. Em-
bassy in the Republic of Moldova and the U.S. 
State Department, in 2011 AGEPI participated 
in the Vocational Training Program in the field 
of copyright in the digital age, organized by 

Întrunirea bilaterală la nivel de directori generali AGEPI-OSIM pe diverse aspecte  
ale protecţiei proprietăţii industriale

Bilateral meeting at AGEPI-OSIM Director General level on various aspects of industrial property protection

Vizita delegaţiei Institutului Turc de Brevete (ITB) şi semnarea Acordului de colaborare între AGEPI şi ITB
Visit of Turkish Patent Institute (ITB) delegation and signing of the Cooperation Agreement between AGEPI and ITB
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Academia Mondială de Proprietate Intelectuală 
a Oficiului pentru Brevete şi Mărci din SUA (USP-
TO). Cu susţinerea partenerilor americani, au 
fost organizate şi alte evenimente în domeniul 
proprietăţii intelectuale, fiind asigurat un dialog 
constructiv cu titularii de drepturi din SUA, inclu-
siv cu Federaţia Internaţională a Producătorilor 
de Fonograme (IFPI), Business Software Alliance 
(BSA) etc. 

În perioada de raport a fost extinsă 
colaborarea cu instituţiile de specialitate din 
Japonia. În contextul dat, AGEPI a primit vizita de 
documentare a dlui Toshinao Yamazaki, Direc-
tor pentru proprietatea intelectuală din cadrul 
Organizaţiei pentru Comerţ Extern din Japonia 
(JETRO). În urma cutremurului devastator care 
s-a abătut asupra Japoniei, titularilor japonezi le-a 
fost acordată o perioadă de graţie pentru toate 
procedurile în faţa AGEPI ce ţin de protecţia OPI. 

În scopul instituirii unui dialog direct şi 
eficient între reprezentanţii titularilor de mărci şi 
autorităţile publice, abilitate cu responsabilităţi 
în domeniul respectării drepturilor de propri-
etate intelectuală şi combaterii contrafacerii, 
AGEPI a organizat, în colaborare cu Asociaţia 
Anti-Contrafacere REACT Internaţional, Biroul 
REACT România, şi Societatea civilă de avocaţi 
TURCU&TURCU, Seminarul de instruire „Mo-
dalităţi de combatere a fenomenului contra-
facerii” la care au participat reprezentanţii a 13 
companii membre ale REACT. Seminarul în cauză 
s-a axat pe familiarizarea ofiţerilor de poliţie, 
inspectorilor vamali şi procurorilor din Republica 
Moldova cu tehnicile de depistare a produselor 
contrafăcute, precum şi cu activităţile anti-con-
trafacere desfăşurate de companiile Asociaţiei 
REACT în colaborare cu instituţiile guvernamen-
tale de resort din statele UE.

În anul 2011, AGEPI a participat la Proiec-
tul “TM Benchmarking DB” al Asociaţiei Interna-
ţionale a Mărcilor (INTA) care prevede crearea 
unei baze de date privind procedurile naţionale 
referitoare la mărci ale oficiilor de PI din peste 
170 de ţări. 

De asemenea, în 2011 AGEPI a semnat un 
Acord de colaborare cu Compania Thomson Re-
uters Global Resources (TRGR) privind transmi-
terea către TRGR a datelor referitoare la mărci 
din Baza de Date „Mărci naţionale”, gestionată 
de AGEPI, în scopul includerii acestora în masivul 
de date al companiei. 

Pe parcursul anului de bilanţ, AGEPI a 
primit vizita a 158 de persoane din 25 de ţări şi trei 

the Global Intellectual Property Academy of 
the United States Patent and Trademark Office 
(USPTO). With the support of American part-
ners were also organized other events in the 
field of intellectual property, being provided a 
constructive dialogue with right holders from 
the USA, including the International Federation 
of Producers of Phonograms (IFPI), Business 
Software Alliance (BSA), etc.

During the period under review was 
extended the collaboration with specialized in-
stitutions from Japan. In this context, AGEPI re-
ceived the documentation visit of Mr. Toshinao 
Yamazaki, Director of Intellectual Property of 
the Japan External Trade Organization (JETRO). 
Following the devastating earthquake that hit 
Japan, Japanese owners have been given a 
grace period for all procedures before AGEPI 
related to the protection of IPO.

In order to establish a direct and 
efficient dialogue between representatives 
of trademark owners and public authorities 
charged with responsibilities for enforcement 
of intellectual property rights and combating 
counterfeiting, AGEPI organized in collaboration 
with the Anti-Counterfeiting Association REACT 
International, REACT Romania Office, and Civil 
Society of Lawyers TURCU&TURCU, the Train-
ing Seminar “Ways to Combat Counterfeiting 
Phenomenon” attended by representatives of 
13 companies members of REACT. The seminar 
focused on familiarization of police officers, 
customs inspectors and prosecutors of the Re-
public of Moldova with the counterfeit product 
detecting techniques and anti-counterfeiting 
activities undertaken by companies of REACT 
Association in collaboration with the relevant 
governmental institutions of the EU states.

In 2011, AGEPI participated in the Project 
“TM Benchmarking DB” of the International 
Trademark Association (INTA), which provides 
for the creation of a database on national proce-
dures relating to trademarks of IP offices from 
over 170 countries.

Also, in 2011 AGEPI signed a cooperation 
Agreement with the Thomson Reuters Global 
Resources Company (TRGR) on transmission to 
TRGR of data relating to trademarks from the 
Database “National Trademarks”, managed by 
AGEPI, to include them in the data massif of the 
company.

During the year under review, AGEPI re-
ceived the visit of 158 persons from 25 countries 
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organizaţii internaţionale. Acestea au participat 
la 61 de evenimente (simpozioane, conferinţe, 
misiuni, vizite de lucru, schimburi de experienţă 
etc.) organizate de AGEPI. La rândul lor, specia-
liştii AGEPI au asigurat prezenţa în cadrul a 59 de 
evenimente din domeniul proprietăţii intelectuale 
organizate în diverse ţări ale lumii. 

and three international organizations. They have 
participated in 61 events (symposia, confer-
ences, missions, visits, exchanges of experi-
ence, etc.) organized by AGEPI. In turn, AGEPI 
specialists ensured the presence in 59 events 
in the field of intellectual property organized in 
various countries of the world.
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acţiuni prioritare pentru anul 2012

priority actions for the year 2012

Din multitudinea  activităţilor, preconizate 
în Programul de activitate al AGEPI pentru anul 
2012, menţionăm următoarele direcţii şi acţiuni:

I. Brevetarea/înregistrarea obiectelor 
de proprietate intelectuală:
• perfecţionarea şi modernizarea 

continuă a procedurilor de examinare şi 
brevetare/înregistrare a OPI în vederea 
sporirii calităţii, optimizării termenelor 
şi aducerii lor în deplină concordanţă 
cu legile speciale în vigoare şi cu 
regulamentele aferente acestora;

• recepţionarea, examinarea fişelor informative 
şi înregistrarea informaţiei referitoare la 
rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică 
în Baza de Date “Rezultate ştiinţifice”;

• înregistrarea obiectelor protejate de 
dreptul de autor şi drepturile conexe.

II. Modernizarea sistemului naţional 
de protecţie a PI, incluzând perfecţionarea 
cadrului normativ şi asigurarea respectării 
drepturilor de PI:
• implementarea priorităţilor Agendei 

pentru Integrare Europeană în contextul 
negocierii Acordului de Asociere RM-UE 
şi prezentarea rapoartelor de progres la 
capitolul „Proprietatea intelectuală”;

• definitivarea şi prezentarea Guvernului 
spre aprobare a unui şir de proiecte de 
acte normative, inclusiv proiectele:

Among the many activities, planned 
in the Activity Program of AGEPI for 2012, we 
should note the following directions and actions:

I. Patenting/registration of intellectual 
property rights:

 • continuous improvement and 
modernization of IPO examination 
and patenting/registration procedures 
with the view of increasing the quality, 
optimizing the time limits and bringing 
them in full accordance with the special 
laws in force and related regulations;

 • receipt, examination of informative 
cards and registration of information 
on scientific research results in the 
Database “Scientific Results”;

 • registration of objects protected 
by copyright and related rights

II. Modernization of national IP 
protection system, including improvement of 
regulatory framework and enforcement of IP 
rights:

 • implementation of priorities of the European 
Integration Agenda in the context of 
negotiation of the RM-EU Association 
Agreement and presentation of progress 
reports in the chapter “Intellectual Property”;

 • completion and submission to the 
Government for approval of a number 
of draft normative acts, including:
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 – Legii cu privire la AGEPI; 
 – Strategiei Naţionale în domeniul Proprietăţii 

Intelectuale pentru anii 2012-2020;
 – Regulamentului Comisiei  

de Mediere în domeniul PI;
 – Legii pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative ce ţin de protecţia 
datelor testării în cadrul omologării  
şi înregistrării produselor farmaceutice  
şi fitosanitare ce conţin entităţi  
chimice noi;

• elaborarea şi transmiterea spre 
coordonare şi avizare a proiectelor:

 – Hotărârii Guvernului privind 
aprobarea simbolurilor naţionale 
asociate IGP, DOP şi STG;

 – Regulamentului privind gestiunea colectivă 
a drepturilor de autor şi conexe;

 – Legii privind modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
ce ţin de protecţia OPI;

• elaborarea unui studiu privind 
îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ 
naţional din domeniul PI în vederea 
încurajării activităţii inovaţionale;

• intensificarea cooperării cu 
autorităţile naţionale învestite cu 
responsabilităţi în domeniul PI;

• iniţierea procedurilor de obţinere a 
certificatului ISO 9001 în vederea asigurării 
unui management performant al calităţii.

III. Asigurarea accesului la informaţia 
din domeniul PI
• facilitarea accesului pentru solicitanţi 

şi societatea civilă la bazele de date 
naţionale şi internaţionale în domeniul 
PI şi la materialele aferente;

• implementarea unui mecanism de 
colectare, procesare şi diseminare a datelor 
privind respectarea DPI, asigurarea unui 
dialog constructiv cu societatea civilă 
prin intermediul Punctului de informare 
în domeniul PI/Observatorului de PI;

• desfăşurarea activităţilor de informare a 
societăţii cu privire la rolul PI în dezvoltarea 
economică, socială şi culturală a ţării, 
precum şi importanţa respectării DPI; 

• lansarea Campaniei publice de 
sensibilizare a consumatorilor “STOP 
Contrafacerea şi Pirateria!”

• elaborarea şi lansarea paginii web 
www.stoppirateria.md;

• atragerea activă a titularilor de drepturi 
şi a organizaţiilor de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor şi conexe în activităţile 
de combatere a pirateriei şi contrafacerii.

 – Draft Law on AGEPI;
 – Draft National Intellectual Property 

Strategy for the years 2012-2020;
 – Draft Regulations of the Mediation 

Board in the field of IP:
 – Draft Law Amending and Supplementing 

Certain Legislative Acts relating to the 
protection of test data in the approval 
and registration of pharmaceutical 
and phytosanitary products 
containing new chemical entities;

 • elaboration and transmission for 
coordination and approval of the:

 – Draft Government Decision on 
Approval of the National Symbols 
Associated with PGI, PAO and TSG;

 – Draft Regulations on Collective Management 
of Copyright and Related Rights;

 – Draft Law Amending and Supplementing 
Certain Legislative Acts relating 
to the protection of IPO;

 • preparation of a study on improvement  
of the national regulatory and 
legal IP framework to encourage 
innovative activity;

 • intensification of cooperation with 
national authorities vested with 
responsibilities in the IP field;

 • initiation of procedures for obtaining 
the ISO 9001 to ensure a quality 
performance management

III. Providing access to information in 
the IP field

 • easier access for applicants 
and civil society to national and 
international databases in the field 
of IP and related materials;

 • implementing a tool for collecting, 
processing and disseminating data 
on enforcement of IPRs, ensuring 
a constructive dialogue with civil 
society through the Information Point 
in the field of IP / IP Observatory;

 • conducting society information activities 
on the IP role in the economic, social and 
cultural development of the country and 
the importance of enforcement of IPRs;

 • launching the Public Consumer 
Awareness Campaign “STOP 
Counterfeiting and Piracy!”;

 • developing and launching the 
website www.stoppirateria.md;

 • actively attracting right holders and 
organizations for collective management 
of copyright and related rights in activities 
to combat piracy and counterfeiting.
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IV. Dezvoltarea tehnologiilor şi 
serviciilor informaţionale în domeniul PI:
• elaborarea programului de documentare 

unic „Solicitanţi/Titulari ai OPI”; 
• proiectarea structurii BD comune 

AGEPI-MAI-PG-SV privind 
respectarea drepturilor de PI;  

• elaborarea şi implementarea softului 
specializat  de depunere on-line a cererilor 
OPI şi a documentelor aferente acestora; 

• elaborarea programelor:
 – de completare a datelor pentru cererile 

de înregistrare a DMI depuse pe cale 
internaţională prin intermediul AGEPI;

 – de transferare a datelor în BD 
„Denumiri de origine” pentru 
indicaţiile geografice din UE;

 – de documentare în BD „Denumiri 
de origine”  ce include DO, IG şi 
STG naţionale, IG din UE;

 – de transferare a denumirilor farmaceutice 
neprotejabile (INN) recepţionate sub 
formă de liste în BD „Mărci naţionale";

• migrarea BD „Soiuri de Plante” pe SGBD 
Firebird şi comasarea programului 
de publicare cu cel de gestiune;

• elaborarea şi amplasarea pe 
pagina web a AGEPI a BD privind 
înregistrarea obiectelor protejate 
de drepturile de autor şi conexe;

• actualizarea şi modificarea paginii web 
http://intranet, a site-urilor http://www.
agepi.md şi http://www.infoinvent.md.

V. Acordarea serviciilor de informare, 
documentare şi instruire în domeniul PI, racordate 
la cerinţele economice şi sociale actuale:
• efectuarea cercetărilor documentare în 

domeniul invenţiilor, mărcilor, modelelor 
şi desenelor industriale la solicitare;

• prestarea serviciilor de prediagnoză a 
proprietăţii intelectuale în cadrul ÎMM 
şi instituţiilor din sfera C&D în vederea 
valorificării potenţialului intelectual; 

• acordarea asistenţei privind crearea 
şi dotarea centrelor de informare şi 
promovare a proprietăţii intelectuale în 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior;

• elaborarea şi editarea unui 
ghid privind protecţia IG;

•  elaborarea şi editarea unui ghid privind 
valorificarea OPI, destinat ÎMM;

•  elaborarea şi editarea unui manual cu privire 
la dreptul de autor şi drepturile conexe;

• întocmirea rapoartelor de constatare tehnico-
ştiinţifică privind examinarea suporturilor 
materiale presupuse a fi contrafăcute. 

IV. Development of information 
technologies and services in the IP field:

 • developing the unique documentation 
program “Applicants / Owners of IPO”;

 • designing the common database 
structure AGEPI-MIA-PGO-CS on 
enforcement of IP rights;

 • develoment and implementation of the 
specialized software for on-line submission 
of IPO applications and related documents;

 • developing programs for:
 – completion of data for ID registration 

applications filed by international 
way through AGEPI;

 – transfer of data in the database 
“Appellations of Origin” for EU 
geographical indications;

 – search in the database “Appellations 
of Origin” including national 
AO, GI and TSG, EU GI;

 – transfer of unprotected pharmaceutical 
names (INN) received in the form of lists 
in the database “National Trademarks”;

 • migration of DB “Plant Varieties” to DBMS 
Firebird and merging of the publishing 
program with the management one;

 • development and placement on the 
AGEPI website of the database on 
registration of objects protected 
by copyright and related rights;

 • update and modification of the website 
http://intranet, sites http://www.
infoinvent.md and http://www.agepi.md

V. Providing IP information, 
documentation and training services, connected 
to the current economic and social requirements:

 • conducting documentary searches in 
the field of inventions, trademarks, 
industrial designs on request;

 • providing intellectual property 
prediagnosis services within SMEs 
and R&D institutions with a view to 
exploit the intellectual potential;

 • rendering assistance on creating 
and equipping intellectual property 
information and promotion centers 
within higher education institutions;

 • developing and publishing a 
guideon the protection of GIs;

 • developing and publishing a guide 
on exploitation of IPO, for SMEs;

 • developing and publishing a manual 
on copyright and related rights;

 • drawing up technical-scientific finding 
reports on examination of allegedly 
counterfeit physical media



109

r a p o r t  a n u a l  \  2 0 1 1

a g e n ţ i a  d e  s t a t  p e n t r u  p r o p r i e t a t e a  i n t e l e c t u a l ă  a  r e p u b l i c i i  m o l d o v a

VI. Promovarea şi marketingul 
proprietăţii intelectuale, în scopul stimulării 
inovării şi creativităţii, incluzând:
• promovarea invenţiilor autohtone brevetate 

şi a rezultatelor ştiinţifice prin intermediul 
publicaţiilor şi web site-ului AGEPI;

• sprijinirea activităţii uniunilor de creaţie, 
a organizaţiilor de gestiune colectivă, 
a altor asociaţii non-guvernamentale 
ce activează în domeniul PI; 

• acordarea asistenţei Asociaţiei 
mandatarilor autorizaţi şi consilierilor în 
domeniul PI în scopul ameliorării activităţii 
acestora şi consolidării rolului PI;

• acordarea asistenţei în consolidarea 
capacităţilor de management al 
PI la instituţii/ întreprinderi;

• organizarea manifestărilor dedicate 
Jubileului de 20 de ani de la fondarea AGEPI; 

• organizarea activităţilor comune cu 
ODIMM, Ministerul Economiei, MAIA, 
AŞM, AITT, CIE „MOLDEXPO” SA etc. în 
vederea promovării şi creşterii nivelului de 
conştientizare a rolului PI în dezvoltarea 
socio-economică a Republicii Moldova.

VII. Cooperarea internaţională  
în domeniul PI:
• consolidarea şi extinderea relaţiilor de 

colaborare cu organismele internaţionale 
şi regionale, cu oficiile de proprietate 
intelectuală din străinătate şi cu 
ambasadele străine din Republica Moldova; 

• extinderea cooperării cu asociaţiile 
titularilor de DPI din străinătate; 

• stabilirea şi consolidarea colaborării 
cu instituţiile de specialitate ale UE;

• realizarea prevederilor Programului 
activităţilor de cooperare AGEPI-
OEB pentru anii 2012-2013;

• realizarea activităţilor ce ţin de domeniul 
PI în contextul implementării prevederilor 
Acordului RM-UE privind protecţia IG;

• elaborarea şi semnarea proiectului 
Acordului de colaborare AGEPI-
OEAB în domeniul PI;

• semnarea Memorandumului de colaborare 
dintre RM şi OMPI în domeniul PI;

• participarea la programele de 
dezvoltare ale OMPI;

• desfăşurarea la Chişinău a unui  
Simpozion regional privind respectarea 
DPI, cu asistenţa OMPI;

• organizarea la Chişinău, în colaborare cu 
UPOV, a sesiunii Grupului de lucru privind 
automatizarea şi programele de calculator.

VI. Promotion and marketing of 
intellectual property in order to stimulate 
innovation and creativity, including:

 • promoting domestic patented 
inventions and scientific results through 
AGEPI publications and website;

 • supporting the work of creation 
unions, collective management 
organizations, other non-governmental 
associations working in the IP field;

 • rendering assistance to the Association 
of Patent Attorneys and Counselors 
in IP in order to improve their work 
and strengthen the role of IP;

 • rendering assistance in strengthening 
IP management capacities in 
institutions/enterprises;

 • organizing events dedicated to the twentieth 
anniversary since the establishment of AGEPI;

 • organization of joint activities with SMEDO, 
Ministry of Economy, MAFI, ASM, AITT, 
IEC “Moldexpo”, etc. to promote and 
increase the level of awareness of IP 
role in the socio-economic development 
of the Republic of Moldova

VII. International cooperation  
in the IP field:

 • strengthening and expanding relations 
of cooperation with international 
and regional organizations, foreign 
intellectual property offices and foreign 
embassies in the Republic of Moldova;

 • expanding cooperation with foreign 
IPR holders associations;

 • establishing and strengthening cooperation 
with EU specialized institutions;

 • implementation of provisions of 
the AGEPI-EPO Cooperation Activity 
Program for the years 2012-2013;

 • carrying out activities related to 
the field of IP in the context of 
implementing the provisions of the RM-
EU Agreement on Protection of GIs;

 • development and signing of the Draft AGEPI-
EAPO Cooperation Agreement in the IP field;

 • signing of the Memorandum of cooperation 
between RM and WIPO in the IP field;

 • participation in the development 
programs of WIPO; 

 • conducting in Chisinau a regional 
Symposium on IPR enforcement, 
with the assistance of WIPO;

 • organization in Chisinau, in cooperation 
with UPOV, of the Working Group session 
on automation and computer programs.
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