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FOREWORD

Stimaţi cititori,

Dear readers,

Invitându-vă să luaţi cunoştinţă de rezultatele activităţii instituţiei noastre în anul 2012,
trebuie să menţionăm faptul că acesta a fost pentru noi un an deosebit, plin de preocupări majore
şi trăiri intense, deoarece Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(AGEPI) a împlinit 20 de ani de la fondare. Unele
din primele Decrete ale Preşedintelui Republicii
Moldova, după proclamarea independenţei sale
statale, au fost cele cu privire la crearea Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor (ADA) din
25 noiembrie 1991 (nr. 238) şi cu privire la instituirea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI) din 25 mai 1992 (nr. 120),
acestea constituind piatra de temelie a sistemului
naţional de proprietate intelectuală (PI) care a devenit pe parcursul acestor două decenii un sistem
funcţional, integru şi viabil, comparabil cu cele similare din ţările cu tradiţii bogate în domeniu.

Inviting you to take note of the results
of our institution’s activity in 2012, we should
mention that it was a special year for us, full of
intense emotions and major concerns, because
the State Agency on Intellectual Property of
the Republic of Moldova (AGEPI) is in the 20th
anniversary from its foundation. Some of the
first Decrees of the President of the Republic of
Moldova, after the proclamation of its state independence, were those on the creation of the
State Copyright Agency (ADA) of 25 November
1991 (no. 238) and on the establishment of the
State Agency on the Protection of Industrial
Property (AGEPI) of 25 May 1992 (no. 120), which
constitute the cornerstone of the national intellectual property (IP) system which became during these two decades a functional, integral and
viable system, comparable with the similar ones
in the countries with rich traditions in the field.

În baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, nr. 259-XV din 15.07.2004, a fost efectuată
unificarea instituţională a sistemului de proprietate intelectuală prin fuzionarea celor două
agenţii, astfel în Republica Moldova fiind creat
un singur oficiu de specialitate - Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Under the Code on Science and Innovation, no. 259-XV of 15.07.2004, it was carried out
the institutional unification of the intellectual
property system by the merging of the two agencies, thus in the Republic of Moldova being created a single specialized office − State Agency on
Intellectual Property (AGEPI).

În prezent, AGEPI este unica autoritate
naţională în subordinea Guvernului care acordă
protecţie juridică obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), promovează şi asigură aplicarea

Currently AGEPI is the only national authority subordinated to the Government providing legal protection of intellectual property objects (IPO), promoting and enforcing the state
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politicii statului, în conformitate cu Programul
de activitate şi Planul de acţiuni ale Guvernului şi
strategiile naţionale în acest domeniu prioritar.

policy in accordance with the Government Activity Program and Action Plan and the national
strategies in this priority area.

Cu o deosebită satisfacţie am remarcat
faptul că starea de spirit ce a dominat colectivul
AGEPI în acest an jubiliar a fost trăită şi de toţi
partenerii noştri – autorii, solicitanţii şi deţinătorii titlurilor de protecţie asupra OPI, colectivele de
cercetători şi inventatori din instituţiile de cercetare-dezvoltare şi de învăţământ superior, consilierii
şi mandatarii autorizaţi în proprietatea industrială,
managerii întreprinderilor şi organizaţiilor inovatoare care colaborează cu AGEPI, prietenii şi partenerii Agenţiei de peste hotarele ţării.

I have noted with great satisfaction that
the mood that dominated the Agency staff this
jubilee year was also experienced by all our partners − authors, applicants and holders of titles
of protection of IPO, teams of researchers and
inventors from research-development and higher education institutions, counselors and patent
attorneys in industrial property, managers of
innovative enterprises and organizations cooperating with AGEPI, friends and partners of the
Agency from abroad.

Această frumoasă aniversare a constituit
un bun prilej pentru a evoca etapele de dezvoltare şi afirmare a sistemului naţional de protecţie a
proprietăţii intelectuale care a prins viaţă odată
cu crearea AGEPI, precum şi contribuţia pe care
a adus-o AGEPI la această operă de prestigiu.

This beautiful anniversary was a good
opportunity to evoke the stages of development
and affirmation of the national intellectual property protection system that came to life with the
creation of AGEPI and the contribution made by
AGEPI to this prestigious work.

În cei 20 de ani de activitate a AGEPI, legislaţia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale
a cunoscut o dezvoltare continuă în paralel cu integrarea ţării noastre în sistemul economic mondial.
Astfel, aderarea Republicii Moldova la Organizaţia
Mondială a Comerţului în 2001, a fost precedată de
adoptarea legilor cu privire la protecţia OPI, precum şi a legislaţiei civile şi administrative în scopul
conformării acestora cerinţelor impuse de Acordul
privind aspectele comerciale ale drepturilor de
proprietate intelectuală (Acordul TRIPS). În acelaşi
context, a fost adoptat un sir de amendamente la
Codul penal, prin care au fost prevăzute sancţiuni
pentru cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI).

In the 20 years of AGEPI activity, national
legislation on intellectual property has experienced a continuous development in parallel with
the integration of our country into the world economic system. Thus, Moldova’s accession to the
World Trade Organization in 2001, was preceded
by the adoption of laws on the protection of IPO,
as well as civil and administrative legislation for
their compliance with the requirements imposed
by the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).
In the same context, it was adopted a number of
amendments to the Criminal Code, through which
were provided penalties for cases of infringement
of intellectual property rights (IPR).

Evoluţia Republicii Moldova pe calea
integrării europene a determinat armonizarea
legislaţiei sale în domeniul PI cu acquis-ul comunitar, în scopul asigurării unui nivel de protecţie
şi de respectare a DPI echivalent celui existent
în UE şi în conformitate cu angajamentul asumat
în temeiul Acordului de Parteneriat şi Cooperare
între RM şi UE.

Moldova’s progress towards European
integration resulted in the harmonization of its
IP legislation with the acquis communautaire, in
order to ensure a level of protection and enforcement of IPR equivalent to that existing in the EU
and in accordance with the commitments under
the Partnership and Cooperation Agreement between the RM and EU.

Astfel, în perioada 2007-2012 întregul cadru legislativ ce ţine de domeniul PI a fost revizuit, fiind adoptate, în redacţie nouă, 6 legi speciale
armonizate cu legislaţia UE, ce reglementează
protecţia invenţiilor, soiurilor de plante, desenelor şi modelelor industriale, mărcilor, indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, dreptului de autor şi
drepturilor conexe, precum şi regulamentele de
aplicare a acestor acte legislative.

Thus, in 2007-2012 the entire regulatory
framework related to the IP field was revised,
being adopted, in a new version, six special laws
harmonized with the EU legislation, governing
the protection of inventions, plant varieties, industrial designs, trademarks, geographical indications, appellations of origin and traditional specialties guaranteed, copyright and related rights,
and the implementing regulations of these legislative acts.

Cadrul juridic naţional actual în domeniul PI
este pus în deplină concordanţă atât cu normele in-

The current national legal framework in
the field of IP is brought in full compliance with
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ternaţionale, cât şi cu cele ale UE. Totodată, trebuie
de remarcat faptul că procesul de armonizare a legislaţiei este unul continuu, chemat să facă faţă evoluţiei dinamice a domeniului de PI la nivel internaţional,
regional şi naţional. În această ordine de idei, în scopul actualizării conţinutului actelor legislative speciale în domeniul PI ţinându-se cont de practica aplicării
acestora pe parcursul anilor, precum şi de propunerile mandatarilor autorizaţi din Republica Moldova, în
anul 2012 a fost iniţiat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

both international and EU standards. However, it
should be noted that the process of harmonization of the legislation is ongoing, called upon to
deal with the dynamic evolution of the IP field internationally, regionally and nationally. In this context, in order to update the content of the special
IP legislative acts taking into account their practical application over the years, as well as proposals
of patent attorneys from the Republic of Moldova,
in 2012 was initiated the Draft Law Amending and
Supplementing Certain Legislative Acts.

Reieşind din importanţa PI şi a avantajelor
pe care le oferă societăţii sistemul naţional de PI, în
anul 2012 a fost elaborată şi aprobată, prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012, Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până
în anul 2020 şi Planul de acţiuni pentru anii 20122014 privind implementarea Strategiei. Aceste documente de excepţie urmăresc crearea condiţiilor
pentru protecţia, gestionarea şi valorificarea plenară a potenţialului proprietăţii intelectuale.

Given the importance of IP and advantages offered by the national IP system to society, in 2012 was drafted and approved, by Government Decision no. 880 of 22.11.2012, the National
Intellectual Property Strategy until 2020 and the
Action Plan for 2012-2014 on implementation of
the Strategy. These exceptional documents pursue the creation of conditions for the protection,
management and plenary exploitation of intellectual property potential.

Ţinând cont de ultimele evoluţii din domeniul drepturilor de autor şi conexe, cu referire la interpretările audiovizuale, la Conferinţa Diplomatică
de la Beijing, care a avut loc în perioada 20-26 iunie
2012, Republica Moldova a semnat Tratatul OMPI
privind interpretările audiovizuale – un acord foarte
important pentru sporirea nivelului de protecţie a
interpreţilor şi executanţilor din ţara noastră.

Given the latest developments in the
field of copyright and related rights, with reference to audiovisual performances, at the Beijing Diplomatic Conference, which was held from
20 to 26 June 2012, Republic of Moldova signed
the WIPO Audiovisual Performances Treaty − an
agreement very important for increasing the
level of protection of performers in our country.

De asemenea, în anul de bilanţ, în scopul
reglementării problemelor privind valabilitatea
brevetelor eurasiatice pe teritoriul Republicii
Moldova, ca urmare a denunţării Convenţiei Eurasiatice privind Brevetele, a fost semnat Acordul
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Also, in the year under review, in order
to regulate issues concerning the validity of Eurasian patents in the Republic of Moldova, following the denunciation of the Eurasian Patent Convention, it was signed the Agreement between
the Government of the Republic of Moldova and
the Eurasian Patent Organization on Legal Protection of Inventions in the Republic of Moldova.

Conform aspiraţiilor de a se integra în
structurile europene, în anul 2012 Republica Moldova a iniţiat negocierea unui acord privind validarea brevetelor europene (Acord de validare)
cu Organizaţia Europeană de Brevete (OEB).

According to the aspirations to integrate
into European structures, in 2012 Republic of Moldova initiated the negotiation of an Agreement on Validation of European Patents (Validation Agreement)
with the European Patent Organization (EPO).

Perioada de bilanţ a fost marcată şi de
demararea unor iniţiative normative cu un impact
deosebit pentru întregul sistem naţional de protecţie a PI, care urmează a fi realizate în perioada
următoare, şi anume proiectul Legii cu privire la
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care are drept scop reglementarea expresă a
principiilor generale privind statutul juridic, competenţele, organizarea activităţii oficiului naţional
de proprietate intelectuală al Republicii Moldova,
funcţiile sale de bază în domeniul PI, examinarea
pe cale extrajudiciară a litigiilor din domeniu etc.

The period under review was also
marked by the start of legislative initiatives with
a particular impact for the entire national IP protection system, to be completed in the next period, namely the Draft Law on State Agency on
Intellectual Property, which aims at the express
regulation of general principles concerning the
legal status, powers, organization of activity of
the National Intellectual Property Office of the
Republic of Moldova, its basic functions in the
field of IP, extrajudicial examination of disputes
in the field, etc.
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Rezultatele activităţii inventive şi de brevetare/înregistrare a OPI din momentul înfiinţării
AGEPI până în prezent (1993-2012) ne demonstrează că, în pofida condiţiilor economice precare, inventatorii şi cercetătorii din Republica Moldova completează patrimoniul universal cu cele
mai progresive soluţii tehnice, tehnologii avansate, materiale şi procedee noi, iar producătorii şi
oamenii de creaţie autohtoni conştientizează tot
mai mult necesitatea protecţiei invenţiilor, mărcilor, designului industrial, obiectelor drepturilor
de autor şi conexe etc. Totuşi, conform datelor
statistice constatăm faptul că în anul 2012 criza
economică şi-a spus cuvântul şi în domeniul PI,
atestându-se o uşoară scădere (cu 6,6%) a numărului de cereri de protecţie a OPI depuse la AGEPI,
comparativ cu anul precedent.

Results of the inventive and IPO patenting/registration activity since the foundation of
AGEPI until now (1993-2012) show that, despite
the poor economic conditions, inventors and researchers from the Republic of Moldova complete
the universal heritage with the most progressive
technical solutions, advanced technologies, new
materials and processes, and domestic producers and creative people are increasingly aware of
the need to protect inventions, trademarks, industrial designs, copyright and related rights, etc.
However, according to statistical data we should
note that in 2012 the economic crisis has also pronounced on the field of IP, attesting a slight decrease (by 6.6%) in the number of IPO protection
applications submitted to AGEPI, compared with
the previous year.

Aşadar, în perioada 1993-2012 la AGEPI
au fost depuse 113849 de cereri de înregistrare a
obiectelor de proprietate industrială. Dintre acestea, 28903 cereri provin de la solicitanţii naţionali,
iar 84946 – de la cei străini. În aceeaşi perioadă, pe
teritoriul Republicii Moldova au obţinut protecţie
95402 obiecte de proprietate industrială (29715
- prin procedura naţională şi 65687 - prin cea internaţională). Dintre acestea, la 31 decembrie 2012
pe teritoriul Republicii Moldova erau valabile circa
78000 de OPI, inclusiv circa 21000 de obiecte de
proprietate industrială înregistrate prin procedura
naţională: 19170 – mărci, 613 – brevete de invenţie,
573 – înregistrări ale modelelor şi desenelor industriale şi 426 – brevete de invenţie de scurtă durată, peste 100 de brevete pentru soiuri de plante
etc.; conform procedurii internaţionale erau valabile circa 53300 de mărci înregistrate prin Aranjamentul de la Madrid, circa 2800 de înregistrări ale
modelelor şi desenelor industriale conform Aranjamentului de la Haga şi peste 800 de denumiri de
origine înregistrate prin procedura Aranjamentului de la Lisabona.

Therefore, 113,849 applications for registration of industrial property objects were submitted to AGEPI during the period 1993-2012. Of
these, 28,903 applications come from national
applicants and 84,946 − from foreign applicants.
During the same period, 95,402 industrial property objects obtained protection in the Republic
of Moldova (29,715 - under national procedure
and 65,687 - under international procedure). Of
these, on 31 December 2012 in the Republic of
Moldova were valid circa 78,000 IPO, including
circa 21,000 industrial property objects registered under the national procedure: 19,170 −
trademarks, 613 − patents for invention, 573 –
registrations of industrial designs and 426 –
short-term patents for invention, over 100 plant
variety patents etc.; according to the international procedure were valid circa 53,300 trademarks
registered under the Madrid Agreement, circa
2,800 registrations of industrial designs under
the Hague Agreement and over 800 appellations
of origin registered under the Lisbon Agreement
procedure.

În temeiul Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică
de Brevete (OEAB) privind protecţia juridică a
invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova, la
31.12.2012 pe teritoriul Republicii Moldova erau
valabile circa 3500 de brevete eurasiatice.

Under the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the Eurasian Patent Organization (EAPO) on Legal Protection of Inventions in the Republic of Moldova,
circa 3,500 Eurasian patents were valid in the Republic of Moldova on 31.12.2012.

În perioada 2003-2012 în Republica Moldova au fost înregistrate 2834 de opere ocrotite
de dreptul de autor şi drepturile conexe. AGEPI a
efectuat şi în anul 2012 monitorizarea activităţii
organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor
patrimoniale de autor în ceea ce priveşte modul
de colectare şi repartizare a remuneraţiei de autor, acumulată în baza licenţelor eliberate beneficiarilor. Astfel, conform Deciziei nr. 1/57 din
12.01.2012 a fost avizată Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI), iar

In the period 2003-2012 in the Republic of
Moldova were registered 2,834 works protected
by copyright and related rights. AGEPI conducted
in 2012 as well the monitoring of the activity of
the organizations for collective management
of economic copyrights regarding the collection and distribution of royalties accrued under
licenses issued to beneficiaries. Thus, according
to Decision no. 1/57 of 12.01.2012 was approved
the National Association for the Protection of
Intellectual Creation (NAPIC), and according to
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conform Deciziei nr. 2/2146 din 05.12.2012 au fost
avizate Asociaţia “Drepturi de Autor şi Conexe”
(AsDAC) şi Oficiul Republican pentru Dreptul de
Autor (ORDA). În scopul asigurării unei comercializări legale a operelor audiovizuale şi a fonogramelor înregistrate pe compact-discuri şi casete
audio-video, AGEPI a eliberat la solicitare 394500
de marcaje de control.

Decision no. 2/2146 of 05.12.2012 were approved
the Association “Copyright and Related Rights”
(AsDAC) and the Republican Copyright Office
(ORDA). In order to ensure the legal commercialization of audiovisual works and phonograms
recorded on compact discs and audio-video cassettes, AGEPI issued on request 394,500 control
marks.

În continuare, menţionăm faptul că succesele realizate se datorează în mare parte sprijinului de care a beneficiat şi continuă să beneficieze ţara noastră din partea OMPI, OEAB, OEB
şi oficiilor de specialitate din mai multe ţări. Astfel în ultima perioadă s-a amplificat colaborarea
bilaterală a AGEPI cu oficiile de PI din România,
Danemarca, Franţa, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Elveţia, Turcia, Federaţia Rusă, Ucraina, Kazahstan,
China, Vietnam şi multe alte ţări.

Next, we should mention that successes achieved are largely due to the support
our country benefited and continues to benefit
from WIPO, EAPO, EPO and specialized offices
of several countries. Thus, in the last period has
boosted the bilateral cooperation of AGEPI with
IP offices of Romania, Denmark, France, Hungary, Bulgaria, Czech Republic, Switzerland, Turkey,
Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan, China,
Vietnam and many other countries.

În anul 2012 a avut loc un eveniment
deosebit pentru Republica Moldova. Dl Francis
Gurry, Director general OMPI, a efectuat o vizită de două zile în Republica Moldova la invitaţia
Prim-ministrului Vladimir Filat. În cadrul acestei
vizite a avut loc semnarea Memorandumului de
Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi
OMPI privind cooperarea în domeniul proprietăţii
intelectuale. Totodată, la întrevederea dlui Gurry
cu reprezentanţii AGEPI, Directorul general
OMPI a semnat de comun cu Directorul general
AGEPI două documente de referinţă: Programul
privind Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor şi problemelor asociate brevetelor (PCT) şi
Memorandumul de cooperare referitor la comunicarea electronică în cadrul Sistemului de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a mărcilor.

In 2012, there took place a special event
for the Republic of Moldova. Mr. Francis Gurry,
WIPO Director General, paid a two-day visit to the
Republic of Moldova at the invitation of Prime
Minister Vladimir Filat. During this visit was signed
the Memorandum of Understanding between the
Government of the Republic of Moldova and WIPO
on cooperation in the field of intellectual property.
At the same time, during the meeting of Mr. Gurry
with the representatives of AGEPI, WIPO Director General signed jointly with the AGEPI Director
General two reference documents: the Working
Program on Patent Cooperation Treaty and problems associated with patents (PCT) and the Memorandum of Cooperation on Electronic Communication under the Madrid System of International
Registration of Marks.

Şi în anul de bilanţ, ţara noastră a continuat să beneficieze de asistenţa UE. Astfel, în
2012 s-a finalizat proiectul Twinning „Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova”,
realizat de către un consorţiu format din Oficiul
Danez pentru Brevete şi Mărci (DKPTO) şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România
(OSIM). În cadrul proiectului au fost realizate 50
de activităţi, inclusiv lansarea Campaniei publice
de sensibilizare, a consumatorilor cu genericul
„STOP Pirateria şi Contrafacerea!”, care a fost
finalizată în luna octombrie 2012.

In the year under review as well, our country continued to benefit from EU assistance. Thus,
in 2012 was finalized the Twinning Project “Support to Implementation and Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova”, implemented by a consortium formed of the
Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) and
the State Office for Inventions and Trademarks
of Romania (OSIM). Within the framework of
the project were conducted 50 activities, including the launch of the Public Consumer Awareness
Campaign entitled “STOP Piracy and Counterfeiting!” which was completed in October 2012.

Colaborarea la nivel naţional ţine în mare
parte de activitatea de promovare a sistemului
de protecţie a proprietăţii intelectuale, precum şi
de diseminare a cunoştinţelor privind avantajele
şi beneficiile pe care le pot avea agenţii economici urmare obţinerii drepturilor exclusive, activitate efectuată sub egida Guvernului Republicii
Moldova şi în comun cu alte autorităţi ale admi-

National cooperation deals largely with
the activity on promotion of intellectual property protection system and dissemination of
knowledge on the advantages and benefits that
economic agents may have due to obtaining
exclusive rights, activity performed under the
auspices of the Government of the Republic of
Moldova and in common with other central pub-
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nistraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii
din republică.

lic administration authorities, institutions and organizations of the country.

În scopul coordonării şi asigurării interacţiunii acestor autorităţi, precum şi a titularilor
DPI, în activităţile orientate spre dezvoltarea şi
consolidarea sistemului naţional de PI, combaterea şi prevenirea încălcărilor drepturilor de
proprietate intelectuală şi lupta cu contrafacerea şi pirateria, importul şi comercializarea în
Republica Moldova a produselor contrafăcute
şi piratate, în perioada de bilanţ şi-a intensificat
activitatea Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală - organ consultativ constituit pe
lângă Guvern.

In order to ensure the coordination and
interaction of these authorities and IPR holders
in activities aimed at developing and strengthening the national IP system, combating and
preventing violations of intellectual property
rights and fighting against counterfeiting and
piracy, importing and marketing in the Republic
of Moldova counterfeit and pirated products, in
the period under review has intensified its activity the National Commission on Intellectual
Property − an advisory body created under the
Government.

În vederea reducerii cheltuielilor suportate de solicitanţi pentru obţinerea DPI, în 2012
AGEPI a pus în aplicare serviciul de depunere
electronică a cererilor de protecţie şi de achitare
a taxelor în regim online. Totodată, unele categorii de solicitanţi (invalizii, pensionarii, studenţii, persoanele fizice şi juridice cu venituri mici) au
beneficiat de scutirile de taxe, totale sau parţiale,
acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare,
iar organizaţiile din sfera cercetării şi inovării sunt
scutite în continuare de taxele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie în primii
cinci ani de la brevetarea/înregistrarea acestora.

To reduce the costs incurred by applicants to obtain IPR, in 2012 AGEPI implemented
the service for electronic submission of applications for protection and for online payment of
fees. At the same time, some categories of applicants (invalids, pensioners, students, natural
persons and legal entities with low incomes)
benefited from tax exemptions, total or partial,
granted in accordance with the legislation in
force, and research and innovation organizations
are still exempt from fees for maintenance in
force of titles of protection in the first five years
from patenting/registration thereof.

Vorbind despre importanţa informaţiei
de PI în lumea modernă, menţionăm faptul că
cea mai mare parte a acestei informaţii este oferită solicitanţilor din ţara noastră de către AGEPI,
care deţine şi Colecţia Naţională de documente
în domeniul proprietăţii intelectuale. Informaţia
în cauză se transmite pentru editarea CD-ului regional de brevete „CISPATENT”, pentru bazele
de date regionale „INPADOC” şi „EAPATIS”. Masivul informaţional este actualizat în permanenţă pe web site-urile AGEPI: www.agepi.gov.md,
www.infoinvent.md, www.db.agepi.md, www.
stoppirateria.md, precum şi pe portalul informaţional Intranet. Pentru a facilita navigarea celor
ce folosesc informaţia pusă la dispoziţie de către
AGEPI prin intermediul Internetului, în anul 2012
pagina www.agepi.gov.md a fost modernizată.

Speaking about the importance of IP
information in the modern world, we should
mention that most of this information is provided to applicants from our country by AGEPI,
which also holds the National Collection of documents in the field of intellectual property. The
information in question is transmitted for editing the regional patent CD “CISPATENT”, for regional databases “INPADOC” and “EAPATIS”.
The data array is permanently updated on the
AGEPI web sites: www.agepi.gov.md, www.
infoinvent.md, www.db.agepi.md, www.stoppirateria.md, and the information portal Intranet. To facilitate navigation of those using the
information made available by AGEPI through
the Internet, the webpage www.agepi.gov.md
has was updated in 2012.

Toate aceste activităţi sunt reflectate
în publicaţiile periodice şi rapoartele anuale ale
AGEPI, iar indicatorii statistici privind funcţionarea sistemului naţional de PI în Republica Moldova în perioada 1993-2011 au fost reflectaţi în
culegerea jubiliară „Proprietatea Intelectuală în
cifre”, editată de AGEPI.

All these activities are reflected in the
periodicals and annual reports of AGEPI, and statistical indicators on the operation of national IP
system in the Republic of Moldova during 19932011 were reflected in the anniversary collection
“Intellectual Property in Figures”, published by
AGEPI.

Sistemul de proprietate intelectuală este
foarte dinamic şi se caracterizează printr-o capacitate remarcabilă de a evolua şi a se adapta la
noile condiţii social-economice. De aceea, şi în

The intellectual property system is very
dynamic and is characterized by a remarkable
capacity to evolve and adapt to new social and
economic conditions. Therefore, in the next pe-
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perioada următoare avem planuri la fel de ambiţioase. Vorbind despre proiectele ce urmează să
fie realizate în 2013, ne oprim aici doar la cele mai
complexe dintre ele, precum:
• realizarea obiectivelor Strategiei naţionale
prin consolidarea cadrului juridic, instituţional şi social adecvat pentru crearea, protecţia, gestionarea şi valorificarea plenară a
potenţialului proprietăţii intelectuale, care
să contribuie la dezvoltarea unei economii
naţionale competitive;
• finalizarea negocierilor cu OEB privind validarea brevetelor europene în scopul promovării drepturilor de PI;
• lansarea relaţiilor de cooperare cu Oficiul de
Armonizare pe Piaţa Internă (OHIM);
• instruirea persoanelor responsabile de asigurarea respectării drepturilor de PI (judecători, procurori, poliţişti, vameşi);
• promovarea în ţara noastră a sistemului indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate;
• promovarea administrării eficiente şi transparente în cadrul sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor;
• certificarea AGEPI conform standardului de
management al calităţii ISO 9001:2008 etc.

riod as well we have identically ambitious plans.
Mentioning the projects to be implemented in
2013, we should dwell here only on the most
complex of them, such as:
•• Implementation of the goals of the National
Strategy by strengthening the legal, institutional and social framework adequate for
the creation, protection, management and
plenary exploitation of intellectual property
potential, to contribute to the development
of a competitive national economy;
•• Completion of negotiations with the EPO on
validation of European patents to promote
IP rights;
•• Launch of cooperation relations with the Office
for Harmonization in the Internal Market (OHIM);
•• Training of persons responsible for IPR enforcement (judges, prosecutors, policemen,
customs officers);
•• Promotion in our country of the system of
geographical indications, appellations of origin and traditional specialties guaranteed;
•• Promoting the effective and transparent administration under the system for collective
management of copyrights;
•• AGEPI certification according to the quality
management standard ISO 9001:2008, etc.

În acelaşi timp, Republica Moldova trebuie să se preocupe intens de valorificarea efectivă a potenţialului de PI de către întreprinderile
mici şi mijlocii, de ridicarea nivelului de cultură al
populaţiei în domeniu, de reducerea impactului
pirateriei şi contrafacerii, de implicarea activă a
titularilor OPI în acţiunile de apărare a drepturilor etc. Doar astfel, proprietatea intelectuală va
deveni un instrument fundamental în crearea
unui mediu favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea economică,
socială şi culturală a Republicii Moldova.

At the same time, Republic of Moldova
should still be concerned about the effective exploitation of the IP potential by the small and
medium-sized enterprises, increasing the cultural
level of the population in the field, mitigation of
the impact of piracy and counterfeiting, active involvement of IPO holders in the right protection actions, etc. Just so, intellectual property will become
a fundamental tool in creating an environment
conducive to innovation, creativity and free
competition, for economic, social and cultural
development of the Republic of Moldova.

Cu respect,
dr. Lilia BOLOCAN,
Director general AGEPI

Sincerely yours,
Dr. Lilia BOLOCAN,
Director General of AGEPI

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

8

I
ACTIVITATEA DE BREVETARE/ÎNREGISTRARE
A OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS
PATENTING/REGISTRATION ACTIVITY
1.0. Constatări generale

1.0. General findings

Indicii statistici ai activităţii de brevetare/
înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală desfăşurate de AGEPI în anul 2012 atestă,
în comparaţie cu anul precedent, o tendinţă de diminuare atât a numărului de cereri depuse, cât şi
a numărului total de titluri de protecţie eliberate.

Statistical indexes of the IPO patenting/
registration activity carried out in 2012 by AGEPI
attest, compared with the previous year, a
downward trend in both the number of filed
applications and the total number of issued
titles of protection.

Astfel, în anul de bilanţ la AGEPI au fost
depuse 6084 de cereri de protecţie a obiectelor de proprietate industrială (OPI) sau cu 4,8%
mai puţine decât în anul 2011. Din totalul de
cereri, 1797 (29,5%) au fost depuse de solicitanţi
naţionali, iar 4287 (70,5%) – de solicitanţi străini,
având aproximativ aceeaşi pondere ca şi în anul
precedent. Pe cale naţională solicitanţii străini
au cerut protecţia OPI în 734 (17%) de cereri, iar
pe cea internaţională, inclusiv prin aranjamentele de la Madrid, Haga, Lisabona, Protocolul de la
Madrid şi PCT – în 3553 (83%) de cereri.

Thus, in the year under review, 6084
applications for the protection of industrial
property objects (IPO) were filed with the AGEPI
or by 4.8% less than in 2011. Of the total of applications, 1797 (29.5%) were filed by national applicants, and 4287 (70.5%) – by foreign applicants,
having approximately the same percentage as in
the previous year. By national way foreign applicants sought IPO protection in 734 (17%) applications and by international way, including under
the Madrid, Hague, Lisbon Agreements, Madrid
Protocol and PCT − in 3553 (83%) applications.

Faţă de anul precedent, numărul cererilor de reînnoire a înregistrării OPI de asemenea s-a diminuat (cu 8,2%) şi a constituit 2697
de cereri. Concomitent, a scăzut şi ponderea
titlurilor de protecţie pentru care a fost solicitată reînnoirea (cu 5,5 puncte procentuale faţă de
anul 2011), constituind 44% în raport cu numărul
OPI a căror valabilitate urma să expire în anul de
bilanţ.

The number of IPO registration renewal
applications decreased (by 8.2%) and constituted 2697, compared with the previous year. At
the same time, the share of titles of protection
for which renewal was sought also decreased
(by 5.5 percentage points compared with 2011),
constituting 44% compared with the number of
IPOs which validity was supposed to expire in
the year under review.
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Tab. 0.1. Depunerea cererilor de protecţie
a obiectelor de proprietate industrială

Cereri depuse

2007

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

2008

2009

2010

2012

Filed applications

290

290

For patents for invention,
total:

143

108

115

- standard

201

182

175

Pentru brevete de
invenţie, total:

353

337

339

344

- brevete standard

353

292

141

-

45

198

- brevete de scurtă durată

2011

- short-term

Pentru modele de
utilitate, total

37

25

- primare

37

23

-

-

-

-

- filings

-

2

6

3

4

4

- renewals

Pentru desene şi modele
industriale, total:

947

931

721

742

682

789

For industrial designs,
total:

- primare

393

384

276

289

280

300

- filings

- de reînnoire

6

3

4

4

For utility models,
total:

- de reînnoire

554

547

445

453

402

489

- renewals

Pentru mărci, total:

8918

9251

7628

7921

8325

7653

For trademarks, total:

- primare

6544

6808

5277

5454

5794

5449

- filings

- de reînnoire

2374

2443

2351

2467

2531

2204

- renewals

Pentru denumiri
de origine

14

3

4

6

8

7

For appellations
of origin

Pentru indicaţii
geografice

-

-

-

-

1

4

For geographical
indications

Pentru soiuri de plante

13

32

10

18

18

34

For plant varieties

Cereri, total:

10282

10579

8708

9034

9328

8781

Applications, total:

- primare

7354

7587

5906

6111

6391

6084

- filings

- de reînnoire

2928

2992

2802

2923

2937

2697

- renewals

Solicitanţii naţionali au depus în anul de
bilanţ, prin intermediul AGEPI, 89 de cereri de
protecţie a OPI în străinătate, cu circa 40% mai
multe decât în anul 2011.

In the year under review, national applicants filed via AGEPI 89 applications for the
protection of IPOs abroad, by circa 40% more
than in 2011.

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

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

În perioada de bilanţ, AGEPI a eliberat în
total 2102 titluri de protecţie a OPI (1622 - primare şi 480 - de reînnoire), cu 130 (5,8%) mai puţine
decât în anul 2011. Totodată, numărul titlurilor de reînnoire a crescut cu 14% faţă de anul
precedent, în timp ce numărul total al titlurilor
de protecţie primare a scăzut cu 10%. Aceste
tendinţe sunt determinate în cea mai mare parte
de dinamica din domeniul mărcilor.

During the period under review, AGEPI
issued 2102 titles of protection of IPOs (1622 filings and 480 - renewals), with 130 (5.8%) less
than in 2011. At the same time, the number of
renewals increased by 14% compared with the
previous year, while the total number of filings
decreased by 10%. These trends are determined
mostly by the situation in the field of trademarks.

Titularilor naţionali le revin în total 1008
(62%) titluri de protecţie, iar celor străini – 614
(38%). Concomitent, titularii naţionali au obţinut
314 (65%) certificate (adeverinţe) de reînnoire,
iar cei străini – 166 (35%). În anul 2011 acest raport a constituit 51%:49%.

To national owners belong in total
1008 (62%) titles of protection, and to foreign
ones − 614 (38%). Concomitantly, national
owners got 314 (65%) certificates of renewal,
and foreign ones − 166 (35%). In 2011 this ratio
was 51%: 49%.

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

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

Tab. 0.2. Issued titles of protection

Titluri de protecţie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Titles of protection

Brevete de invenţie, total:

268

250

312

316

221

184

Patents for inventions, total:

- brevete standard

268

250

290

132

63

51

- standard

-

-

22

184

158

133

- short-term

Certificate de înregistrare
a modelelor de utilitate, total:

20

33

27

3

4

4

Utility model registration
certificates, total:

- primare
- de reînnoire

18
2

24
9

21
6

3

4

4

- registrations
- renewals

Certificate de înregistrare
a desenelor şi modelelor
industriale, total:

138

140

138

162

150

97

Industrial design
registration certificates,
total:

- primare
- de reînnoire

104
34

88
52

82
56

88
74

84
66

47
50

- registrations
- renewals

Certificate de înregistrare
a mărcilor, total:

1686

2277

2033

1774

1842

1797

Trademark registration
certificates, total:

- primare
- de reînnoire
Brevete pentru soiuri
de plante
Titluri, total:
- primare
- de reînnoire

1259
427

1774
503

1780
253

1352
422

1491
351

1371
426

3

14

17

25

15

20

2115
1652
463

2714
2150
564

2527
2212
315

2280
1781
499

2232
1811
421

2102
1622
480

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

- brevete de scurtă durată

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

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

În anul 2012, la AGEPI au fost depuse 277
de cereri şi au fost înregistrate 264 de obiecte
ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe, cu 34% şi, respectiv, 40% mai puţine decât în
anul precedent.

In 2012, 277 applications were filed
and 264 objects protected by copyright and
related rights were registered with AGEPI,
by 34% and, respectively, 40% less than in the
previous year.

1.1. Invenţii

1.1. Inventions

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

Rights in an invention in the Republic of Moldova are 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 following titles of protection:
•• patent for invention (PI);
•• short-term patent for invention (STPI) and
•• supplementary protection certificate.

Pe parcursul anului 2012, la AGEPI a fost
depus acelaşi număr de cereri de brevetare ca şi în
2011, şi anume, 290 de cereri, fiind menţinut interesul solicitanţilor naţionali faţă de BISD, generat de
procedura mai simplificată, mai rapidă şi mai puţin
costisitoare în comparaţie cu protecţia invenţiilor prin BI. Astfel, 60% dintre solicitanţi au optat

During 2011, AGEPI received the same
number of patent applications as in 2011, namely 290 applications, being maintained the interest of national applicants in STPI, generated by
the more simplified, faster and less expensive
procedure compared with the protection of
inventions by PI. Thus, 63% of applicants have
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pentru BISD şi doar 40% - pentru BI (în 2011 acest
raport a constituit 63:37%). În cele ce urmează datele statistice referitoare la ambele tipuri de cereri
şi titluri de protecţie sunt prezentate atât cumulat,
cât şi separat, pentru a evidenţia tendinţele, diferenţele sau asemănările dintre acestea.

opted for STPI and only 40% − for PI (in 2011 this
ratio was 63:37%). In the following the statistical
data relating to both types of applications and
titles of protection are presented both cumulatively and separately, to highlight the trends,
differences or similarities between them.

În anul 2012, la AGEPI au fost depuse 115
cereri de BI şi 175 - de BISD, cu 7 mai multe şi, respectiv, cu 7 mai puţine decât în 2011. Majoritatea
cererilor pentru BI (104) şi toate cererile pentru
BISD au fost depuse prin procedura naţională.

In 2012, AGEPI received 115 applications
for PI and 175 – for STPI, with 7 more and, respectively, 7 less than in 2011. Most applications
for PI (104) and all applications for STPI were
filed under the national procedure.

Solicitanţii străini au depus în total 25 de
cereri de brevetare, dintre care direct la AGEPI
au fost depuse 11 cereri de BI şi 3 cereri de BISD.
Prin procedura PCT au parvenit 11 cereri de BI,
cu 4 mai multe decât în 2011. 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 au optat
pentru calea internaţională (PCT) sau pentru cea
regională (Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (CEAB)), la care Republica Moldova a fost
parte până la 26.04.2012, când a intrat în vigoare
denunţarea acesteia.

Foreign applicants filed 25 patent applications in total, of which directly with the AGEPI
were filed 11 applications for PI and 3 applications
for STPI. Under the PCT procedure were received
11 applications for PI, with 4 more than in 2011.
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 opted for the international way (PCT) or the regional one (Eurasian
Patent Convention (EAPC)), to which the Republic of Moldova was party until 26.04.2012, when
its denunciation entered into force.

Ca şi în anii precedenţi, majoritatea
cererilor de BI (93, sau 81%) şi de BISD (172, sau
98%) a parvenit de la solicitanţii naţionali. Dintre
acestea, 86 (92%) şi, corespunzător, 166 (97%) au
fost depuse de solicitanţi din municipiul Chişinău,
iar restul de 7 cereri de BI (8%) şi 6 cereri de BISD
(4%) - din diverse raioane şi oraşe ale republicii.
Din numărul total al inventatorilor naţionali, care
au depus cereri de brevetare în 2012, 86% provin
din municipiul Chişinău.

As in previous years, the absolute
majority of applications for PI (93, or 81%) and
for STPI (172, or 98%) proceeded from national
applicants. Of these, 86 (92%) and, accordingly,
166 (97%) were filed by applicants from Chisinau,
and the remaining 7 applications for PI (8%)
and 6 applications for STPI (4%) − from various
districts and towns of the country. Of the total
number of national inventors, who filed patent
applications in 2012, 86% came from Chisinau.

În total, pe parcursul perioadei 19932012, la AGEPI au fost depuse 6444 de cereri de
brevetare a invenţiilor (5643 de cereri de BI şi
801 cereri de BISD), dintre care 5705 (89%) au
parvenit de la solicitanţi naţionali, iar 739 (11%) de la solicitanţi străini.

In total, during the period of 1993-2012,
6444 patent applications for inventions (5643
applications for PI and 801 applications for STPI)
were filed with AGEPI, of which 5705 (89%)
came from national applicants, and 739 (11%) from foreign applicants.

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

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

În anul 2012, solicitanţii naţionali au
depus prin intermediul AGEPI, în calitate de
oficiu receptor, 7 cereri de brevetare peste
hotare, inclusiv 3 – pe calea PCT şi 4 – pe calea regională, prin CEAB. În anul precedent au
fost depuse 15 cereri de brevetare în străinătate – 3 pe calea PCT şi 12 pe calea Convenţiei
Eurasiatice, iar în perioada 1995-2012 au fost
depuse în total 104 cereri - 42 pe calea PCT şi
62 prin CEAB.

In 2012, the national applicants have filed
via AGEPI, as the receiving office, seven applications for patenting inventions abroad, including
three – under the PCT and four − by the regional
way, under the EAPC. In the previous year were
filed 15 applications for patenting inventions
abroad − three under the PCT and 12 under the
Eurasian Convention, and in the period of 19952012 were submitted in total 104 applications −
42 under the PCT and 62 under the EAPC.
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Fig. 1.1. Cereri de brevet depuse conform procedurii naţionale
Fig. 1.1. Patent applications filed under the national procedure
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Conform datelor inserate în tabelul
1.1., dintre solicitanţii naţionali o activitate de
brevetare mai intensă au avut-o instituţiile
din sfera ştiinţei şi inovări, inclusiv cele de
învăţământ superior, care au depus în ansamblu 62% din numărul total de cereri (165 de
cereri: 63 - de BI şi 102 - de BISD), înregistrând
o uşoară creştere (cu 2,5%) faţă de anul 2011
(când au fost depuse 161 de cereri: 52 - de BI
şi 109 - de BISD). În timp ce numărul cererilor
de brevetare parvenite de la instituţiile de
învăţământ superior a crescut (cu 10 cereri:
1 - de BI şi 9 - de BISD), numărul celor parvenite de la Academia de Ştiinţe a Moldovei a
scăzut cu 9, numărul cererilor de BI parvenite
de la această instituţie crescând considerabil
în raport cu al celor de BISD (35:42 faţă de
22:64 în 2011). Ponderea cererilor provenite
de la persoanele fizice a scăzut faţă de anul
precedent cu 2 puncte procentuale, constituind 37% din numărul de cereri depuse de
solicitanţii din Republica Moldova în anul de
referinţă. Totodată, numărul acestora (99 de
cereri: 29 - de BI şi 70 - de BISD) a scăzut cu
circa 7% în comparaţie cu anul precedent (107
cereri: 43 - de BI şi 64 - de BISD), în special din
contul micşorării cu aproape 30% a numărului
de cereri de BI.

According to data inserted in Table 1.1., of
the national applicants a relatively high patenting activity had the institutions in the sphere of
science and innovation, including those of higher
education, which filed on the whole 62% of the total number of applications (165 applications: 63 –
for PI and 102 – for STPI), recording a slight
increase (by 2.5%) compared to 2011 (when were
filed 161 applications: 52 – for PI and 109 – for
STPI). While the number of patent applications
received from institutions of higher education
increased (by 10 applications: 1 – for PI and 9 – for
STPI), the number of those received from the
Academy of Sciences of Moldova decreased by 9,
the number of PI applications received from this
institution increased significantly in relation to
applications for STPI (35:42 compared to 22:66 in
2011). The share of applications proceeded from
natural persons decreased compared to the previous year by 2 percentage points, representing 37%
of the number of applications filed by applicants
from the Republic of Moldova in the year under
review. At the same time, their number (99 applications: 29 – for PI and 70 – for STPI) decreased
by about 70% compared to the previous year (107
applications: 43 – for PI and 64 – for STPI), especially at the expense of almost 30% decrease in the
number of PI applications.

În urma examinării formale, în Registrul naţional de cereri de brevet au fost
înscrise 115 cereri, dintre care 93 aparţin solicitanţilor naţionali. Acestea se referă la următoarele domenii ale Clasificării Internaţionale
de Brevete (CIB):

Following the formal examination, in
the National Register of Patent Applications
were entered 115 applications, of which 93
were to national applicants. These relate to the
following sections of the International Patent
Classification (IPC):
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Tab. 1.1. Cereri de BI şi BISD depuse
de solicitanţii naţionali

Solicitanţi
Instituţii de învăţământ superior
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Instituţii de cercetare-dezvoltare
din cadrul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
Instituţii de cercetare-dezvoltare
din cadrul Ministerului Sănătăţii
Întreprinderi şi organizaţii
Persoane fizice
Total:

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

BI
PI
(%)
27
(29)
35
(38)

BISD
STPI
(%)
35
(20)
42
(25)

Total
(%)

1
(1)

21
(12)

22
(8)

-

4
(2)

62
(24)
77
(29)

1
(1)
29
(31)

70
(41)

4
(1,6)
1
(0,4)
99
(37)

93
(100)

172
(100)

265
(100)

-

Applicants
Institutions of Higher Education
Academy of Sciences of Moldova
Research & Development Institutions
within the Ministry of Agriculture and
Food Industry
Research & Development Institutions
within the Ministry of Health
Enterprises and organizations
Natural persons
Total:

A (Necesităţi curente ale vieţii) – 28 (24%);
B (Tehnici industriale diverse; transport) – 15
(13%);
C (Chimie; Metalurgie) – 46 (40%);
F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.) – 10
(9%);
G (Fizică) – 12 (10%);
H (Electricitate) – 2 (2%);
E (Construcţii fixe) – 2 (2%).

•• A (Human Necessities) - 28 (24%);
•• B (Performing Operations; Transporting) - 15
(13%);
•• C (Chemistry; Metallurgy) - 46 (40%);
•• F (Mechanical Engineering; Lighting; Heating; etc.) - 10 (9%);
•• G (Physics) - 12 (10%);
•• H (Electricity) - 2 (2%);
•• E (Fixed Constructions) - 2 (2%).

În Registrul naţional de cereri de brevet
de invenţie de scurtă durată au fost înscrise 175
de cereri, inclusiv 172 – de la solicitanţi naţionali.
Conform datelor statistice, repartizarea cererilor
de BISD pe secţiuni este următoarea:
• A (Necesităţi curente ale vieţii) – 76 (43%);
• B (Tehnici industriale diverse; transport) –
22 (13%);
• C (Chimie; Metalurgie) – 32 (18%);
• F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.) –
14 (8%);
• G (Fizică) – 15 (9%);
• H (Electricitate) – 9 (5%)
• E (Construcţii fixe) – 7 (4%).

In the National Register of Short-Term
Patent Applications were entered 175 applications, including 172 − from national applicants.
According to statistical data, the distribution of
STPI applications by sections is as follows:
•• A (Human Necessities) - 76 (43%);
•• B (Performing Operations; Transporting) –
22 (13%);
•• C (Chemistry; Metallurgy) - 32 (18%);
•• F (Mechanical Engineering; Lighting; Heating; etc.) - 14 (8%);
•• G (Physics) - 15 (9%);
•• H (Electricity) - 9 (5%);
•• E (Fixed Constructions) - 7(4%).

În anul de bilanţ, ca rezultat al examinării cererilor de brevetare, au fost adoptate
273 de hotărâri. Detalii referitoare la această
activitate sunt prezentate în tabelul 1.2.

In the year under review, as a result
of examination of patent applications, were
adopted 273 decisions. Details related to this
activity are presented in Table 1.2.

Analizând datele din tabelul 1.2. în
raport cu cele înregistrate în anul precedent, se
poate observa o micşorare cu 9 puncte procentuale a numărului de hotărâri de respingere a
cererilor de BI şi o creştere cu 8 puncte procentuale a numărului de hotărâri de acordare
a brevetelor de invenţie. În acelaşi timp, cu 6
puncte procentuale a crescut rata cererilor de
BISD respinse, ceea ce a condus la scăderea pon-

Analyzing the data in Table 1.2., compared with those recorded in the previous year,
one can see a decrease by 9 percentage points
in the number of decisions of rejection of PI
applications and an increase by 8 percentage
points in the number of decisions of grant of
patents for invention. At the same time, the
rate of rejected STPI applications increased by 6
percentage points, leading to a decrease in the

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

Tab.1.2. Adopted decisions on examined
patent applications

Criteriu

Total
(%)

BI
PI
(%)

BISD
STPI
(%)

Criterion

Hotărâri adoptate

273
(100)

102
(100)

171
(100)

Adopted decisions

Hotărâri de acordare
a brevetelor de invenţie

171
(63)

56
(55)

115
(67)

- Decisions of grant
of patents for invention

Hotărâri de respingere
a cererilor

57
(21)

19
(19)

38
(22)

- Decisions of rejection
of applications

Hotărâri de retragere
a cererilor

45
(16)

27
(26)

18
(11)

- Decisions of
withdrawal of
applications

derii cererilor de BISD pentru care au fost emise
hotărâri de acordare până la 67%, respectiv cu 9
puncte procentuale mai puţine faţă de anul 2011.

share of STPI applications for which were issued
decisions of grant up to 67%, respectively by 9
percentage points less compared to 2011.

Cele 19/38 de hotărâri de respingere a
cererilor de BI/BISD, bazate pe temeiurile legale
de nesatisfacere a criteriilor de brevetabilitate,
se repartizează după cum urmează: 0/3 hotărâri –
obiectul invenţiei nu este brevetabil; 5/5 – lipseşte noutatea; 9/22 – lipseşte activitatea inventivă;
5/8 – lipseşte aplicabilitatea industrială.

Those 19/38 decisions of rejection of PI/
STPI applications, based on the legal grounds
of noncompliance with the criteria for patentability, are distributed as follows: 0/3 decisions −
nonpatentable subject-matter of the invention;
5/5 − lack of novelty, 9/22 – lack of inventive
step, 5/8 – lack of industrial applicability.

În 2012 durata medie a perioadei de examinare a cererilor de BI până la publicarea hotărârii în BOPI a constituit 18 luni, care reprezintă
termenul legal de examinare de fond a cererii,
iar pentru cererile de BISD termenul s-a micşorat
cu o lună faţă de anul precedent şi a constituit 7
luni, acesta fiind unul din factorii care îi determină pe mulţi solicitanţi să opteze anume pentru
brevetul de scurtă durată.

In 2012, the average period of examination of PI applications until the publication of
the decision in BOPI was 18 months, representing the statutory period of substantive examination of the application, and for STPI the period
decreased by one month compared to the
previous year and was 7 months, this being one
of the factors that makes many applicants to
choose specifically the short-term patent.

În anul 2012, AGEPI a eliberat 184 de
titluri de protecţie pentru invenţii (51 – BI şi
133 - BISD), cu 37 (17%) mai puţine decât în anul
precedent, când au fost eliberate 221 de brevete. Această scădere constituie o consecinţă
a numărului mare de hotărâri de respingere şi
de retragere a cererilor de BI şi de BISD. Majoritatea absolută a titlurilor de protecţie pentru
invenţii a fost eliberată titularilor naţionali - 180
(98%), dintre acestea 53 (29%) revenind persoanelor fizice, iar 127 (71%) - persoanelor juridice.

In 2012, AGEPI issued 194 titles of
protection for inventions (51 - PI and 133 - STPI),
with 37 (17%) less than in the previous year,
when were issued 221 patents. 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 − 180 (98%), of which 53 (29%) belonging to natural persons and 127 (71%) – to legal
persons.

Dinamica eliberării brevetelor de invenţie
în ultimii 6 ani este reflectată în figura 1.2., iar în
tabelul 1.3. este prezentată repartizarea brevetelor eliberate titularilor naţionali în anul 2012 pe
domenii, conform secţiunilor CIB. La acest capitol
se atestă diferenţe importante dintre BI şi BISD
atribuite secţiunilor A, B şi C. Astfel, 18% din BI şi 47%
din BISD se referă la secţiunea A, 27% din BI şi 14%
din BISD se referă la secţiunea B, iar la secţiunea C
se referă 37% din BI şi 8% din BISD. Pentru celelalte
secţiuni, repartizarea BI şi BISD este asemănătoare.

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
in 2012 by fields, according to the IPC sections, is
given in Table 1.3. In this chapter are attested significant differences between PI and STPI assigned
to sections A, B and C. Thus, 18% of PI and 47% of
STPI refer to section A, 27% of PI and 14% of STPI
refer to section B, while section C covers 37% of
PI and 8% of STPI. For other sections, the distribution of PI and STPI is almost identical.
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Fig. 1.2. Brevete de invenţie eliberate
Fig. 1.2. Issued patents for invention
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Tabloul general al activităţii de brevetare a invenţiilor în ultimii 6 ani este prezentat în
tabelul 1.4.

The general picture of the invention
patenting activity in the last six years is shown in
Table 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 – 23 de cereri depuse şi 17 brevete eliberate;
• Universitatea Tehnică a Moldovei – 22 de cereri, 14 brevete;
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” – 14 cereri, 13 brevete;
• Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 2
cereri, 1 brevet.

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 − 23 filed applications and 17 issued patents;
•• Technical University of Moldova − 22 applications, 14 patents;
•• State University of Medicine and Pharmacy
“N. Testemitanu” − 14 applications, 13 patents;
•• State Agrarian University of Moldova − 2 applications, 1 patent.

Din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-au evidenţiat:
• Institutul de Chimie – 20 de cereri depuse, 14
brevete eliberate;
• Institutul de Fizică Aplicată – 17 cereri, 16 brevete;
• Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
– 15 cereri, 10 brevete;
• Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie –
14 cereri, 5 brevete;
• Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” – 9 cereri, 12 brevete;
• Institutul de Energetică – 4 cereri;
• Institutul de Zoologie – 1 cerere, 6 brevete;
• Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie –
4 cereri, 1 brevet;
• Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică – 5 cereri;
• Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică –
1 cerere, 2 brevete.

From the Academy of Sciences distinguished themselves:
•• Institute of Chemistry − 20 filed applications,
14 issued patents;
•• Institute of Applied Physics − 17 applications,
16 patents;
•• Institute of Genetics and Plant Physiology –
15 applications, 10 patents;
•• Institute of Microbiology and Biotechnology
– 14 applications, 5 patents;
•• Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies “D. Ghitu” − 9 applications, 12
patents;
•• Institute of Energy − 4 applications;
•• Institute of Zoology − 1 application, 6 patents;
•• Institute of Physiology and Sanocreatology –
4 applications, 1 patent;
•• Institute of Plant Protection and Ecological
Agriculture − 5 applications;
•• Institute of Economy, Finance and Statistics
– 1 application, 2 patents.
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Tab. 1.3. Brevete de invenţie eliberate
conform secţiunilor CIB

Tab. 1.3. Patents for invention issued
according to the IPC sections

Secţiunea

BI
PI

A (Necesităţi curente ale vieţii)

9

C (Chimie; Metalurgie)
B (Tehnici industriale diverse; Transport)

BISD Total (%)
STPI

Section

63

72 (39)

19

11

30 (16)

C (Chemistry. Metallurgy)

14

19

33 (18)

B (Performing Operations. Transporting)

G (Fizică)

7

24

31 (17)

G (Physics)

F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.)

1

6

7 (4)

F (Mechanical Engineering. Lighting.
Heating)

E (Construcţii fixe)

1

5

6 (3)

E (Fixed Constructions)

H (Electricitate)

-

4

4 (2)

H (Electricity)

D (Textile; hârtie)

-

1

1 (1)

Tab. 1.4. Activitatea de brevetare a invenţiilor

2007

2008

A (Human Necessities)

Tab. 1.4. Invention patenting activity

2009

2010

2011

2012

Cereri depuse:
- pentru BI
- pentru BISD
Total:

Filed applications:
353

292

141

143

108

115

- for PI

-

45

198

201

182

175

- for STPI

353

337

339

344

290

290

Solicitanţi:
- naţionali

335

- străini
Inclusiv prin PCT, total
(BI/BISD):

316

330

339

275

265

18

21

9

8

15

25

12

17
(16/1)

4
(3/1)

4
(4/0)

7
(7/0)

11
(11/0)

Brevete eliberate:
- BI

268

250

- străini

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

268

250

290

132

63

51

- PI

22

184

158

133

- STPI

312

316

221

184

Titulari:
- naţionali

- national

Issued patents:

- BISD
Total:

Total:
Applicants:

Total:
Owners:

262

247

302

306

217

180

- national

6

3

10

10

4

4

- foreign

Din domeniul agroindustrial cel mai
activ s-au manifestat:
• Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare – 17 cereri depuse, 12
brevete eliberate;
• Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” – 5
cereri, 5 brevete;
• Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” – 1 brevet.

From the agro-industrial field most active were:
•• Scientific-Practical Institute of Horticulture
and Food Technologies − 17 filed applications, 12 issued patents;
•• Institute of Agricultural Engineering
“Mecagro” − 5 applications, 5 patents;
•• Institute of Pedology, Agrochemistry and
Soil Protection “N. Dimo” – 1 patent.

Din cadrul Ministerului Sănătăţii s-au
evidenţiat:
• Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova – 3 cereri depuse;
• Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul
Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă” – 1 cerere depusă.

From the Ministry of Health distinguished themselves:
•• National Center of Public Health of the Ministry of Health of the Republic of Moldova − 3
filed applications;
•• Public Medical and Sanitary Institution National Scientific-Practical Center of Emergency Medicine – 1 filed application.

Pe întreaga perioadă de activitate a
AGEPI au fost eliberate 4465 de titluri de protecţie pentru invenţii (3968 de BI şi 497 de BISD),

Throughout its period of activity, AGEPI
issued 4465 titles of protection for inventions
(3968 PI and 497 STPI), of which 4039 (90%) –

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

17

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

dintre acestea 4039 (90%) – titularilor naţionali şi
427 (10%) – titularilor străini.

to national owners and 427 (10%) − to foreign
ones.

Din numărul total de brevete eliberate
de AGEPI, la 31 decembrie 2012 erau valabile
1039 de brevete (613 BI şi 426 de BISD), dintre
care doar 252 de brevete (24%) sunt menţinute
în vigoare pentru o perioadă mai mare de 5 ani.

Of the total number of patents issued
by AGEPI, 1039 patents (613 PI and 426 STPI)
were valid on 31 December 2012, of which only
252 patents (24%) are maintained in force for a
period greater than 5 years.

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

It should be noted that owners of
patents 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 objectively assess their real economic
value.

Din brevetele menţinute în vigoare mai
mult de 5 ani, 198 (79%) aparţin titularilor naţionali şi 54 (21%) - titularilor străini. Titularii naţionali care şi-au menţinut brevetele în vigoare mai
mult de 5 ani se repartizează în modul următor:
persoane fizice – 106 (54%), persoane juridice –
92 (46%), inclusiv 54 (27%) - organizaţii din sfera
ştiinţei şi inovării.

Of the patents maintained in force over
5 years, 198 (79%) belong to national owners and
54 (21%) − to foreign owners. National patent
owners who have maintained their patents in
force for more than 5 years shall be distributed
as follows: natural persons − 106 (54%), legal
persons − 92 (46%), including 54 (27%) − organizations in the science and innovation field.

În total, la 31 decembrie 2012 în Republica Moldova erau valabile 4456 de brevete,
dintre care 3417 − brevete eurasiatice (77%).

In total, 4456 patents were valid in the
Republic of Moldova on 31December 2012, of
which 3417 − Eurasian patents (77%).

În conformitate cu art. 97 alin.(3) din
Legea nr. 50/2008, modelele de utilitate (MU), înregistrate 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 2012 din numărul total de
185 de certificate de înregistrare a MU eliberate
fiind valabile 29, din ele 15 - reînnoite.

In accordance with Article 97(3) of Law
no. 50/2008, utility models (UM), registered in
the Republic of Moldova before the entry into
force of said Law, shall remain valid and may be
renewed, even if the receipt of UM registration
applications was stopped. In the period under
review, there were renewed four UM protection
certificates, by 31 December 2012 of the total
number of 185 issued UM registration certificates being valid 29, of them 15 − renewed.

1.2. Soiuri de plante

1.3. Plant varieties

În anul 2012, la AGEPI au fost depuse 34
de cereri de brevet pentru soi de plantă, cu 16
cereri sau 89% mai multe decât în anul precedent.
Dintre acestea, 24 de cereri aparţin solicitanţilor
naţionali, iar 10 – celor străini.

In 2012, 34 variety patent applications
were filed with AGEPI, with 16 applications or
89% more than in the previous year. Of these, 24
applications belong to national applicants and
10 − to foreign ones.

AGEPI a adoptat 34 de hotărâri pe marginea cererilor de brevet pentru soi de plantă (în 2011
– 14 hotărâri), dintre care 26 de hotărâri de acordare a brevetului şi 8 hotărâri de retragere a cererii de
brevet. De asemenea, au fost publicate 30 de cereri
(în 2011 – 17 cereri) şi eliberate 20 de brevete pentru
soi de plantă, cu 5 mai multe decât în 2011.

AGEPI adopted 34 decisions on variety
patent applications (in 2011 - 14 decisions), of
which 26 decisions of grant of the patent and 8
decisions of withdrawal of patent application.
Also, 30 applications were published (in 2011 – 17
applications) and 20 plant variety patents were
issued, with 5 more than in 2011.

De la adoptarea, în anul 1996, a cadrului
legal privind protecţia soiurilor de plante, AGEPI
a recepţionat în total (efectiv din anul 2000)
299 de cereri, inclusiv 22 de la solicitanţi străini.
După efectuarea examinării preliminare de către

Since the adoption, in 1996, of the legal
framework on the protection of plant varieties,
AGEPI received in total (effectively from 2000)
299 applications, including 22 from foreign applicants. Following the preliminary examination
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AGEPI, 277 de cereri au fost transmise la Comisia
de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a
Republicii Moldova pentru examinarea tehnică
privind corespunderea materialului soiului criteriilor de brevetabilitate (DUS - distinctivitate,
uniformitate şi stabilitate).

undertaken by AGEPI, 277 applications were
submitted to the State Commission for Variety
Testing of the Republic of Moldova for the technical examination of the variety material as to
its compliance with the criteria of patentability
(DUS - distinctness, uniformity and stability).

În baza rezultatelor examinării tehnice
efectuate de către Comisia de Stat, AGEPI a
adoptat 120 de hotărâri de acordare a brevetului, inclusiv 6 – pentru titulari străini, a eliberat
109 brevete, a respins, din varii motive legale, 30
de cereri de brevet, iar alte 48 de cereri au fost
considerate retrase sau nedepuse.

Based on the results of technical examination undertaken by the State Commission,
AGEPI adopted 120 decisions to grant a patent,
including 6 – for foreign owners; issued 109
patents, rejected, for various reasons, 30 patent
applications, and other 48 applications were
deemed withdrawn or not submitted.

La 31 decembrie 2012 în Republica Moldova erau valabile 104 brevete pentru soi de plantă.

On 31 December 2012, 104 plant variety
patents were valid in the Republic of Moldova.

În topul celor mai active instituţii în domeniul brevetării soiurilor de plante de la adoptarea
cadrului legal respectiv (1996-2012) se situează:
• Institutul de Cercetări pentru Culturile de
câmp „Selecţia” – 39 de brevete eliberate;
• Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
al AŞM – 32 de brevete eliberate;
• Institutul de Horticultură şi Tehnologii Alimentare – 19 brevete eliberate şi
• Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” – 9 brevete eliberate.

On top of most active institutions in patenting plant varieties since the adoption of the
relevant legal framework (1996-2012) are:
•• Research Institute of Field Crops “Selectia” –
39 issued patents;
•• Institute of Genetics and Plant Physiology of
ASM – 32 issued patents;
•• Institute of Horticulture and Food Technology – 19 issued patents and
•• Institute of Phytotechny “Porumbeni” – 9 issued patents.

1.3. Desene şi modele industriale

1.3. Industrial designs

În anul 2012, la AGEPI au parvenit
în total 300 de cereri de înregistrare a 2058
de desene şi modele industriale (DMI). Prin
procedura naţională au fost depuse 119 cereri
(40%), care au inclus 1319 DMI (64%), iar prin
procedura Aranjamentului de la Haga – 181 de
cereri (60%), cu 739 de DMI (36%). Dacă faţă
de anul 2011 numărul de cereri depuse s-a majorat cu 20 (7%), atunci numărul DMI înglobate
în acestea a crescut considerabil, cu 268 (15%).
De menţionat faptul că numărul de cereri
depuse prin procedura naţională a crescut cu
33 (38%) majorându-se proporţional şi numărul de DMI - cu 362 (38%). În schimb, numărul
cererilor şi cel al DMI depuse prin procedura
Aranjamentului de la Haga s-au diminuat cu 13
(7,2%) şi, respectiv, cu 94 (12,7%). Numărul de
DMI conţinute într-o cerere, pentru procedura naţională, a rămas la nivelul anului trecut,
acesta atingând cifra medie de 11, iar pentru
procedura Aranjamentului de la Haga numărul respectiv a scăzut uşor, constituind circa
4 DMI într-o cerere. De remarcat faptul că al
doilea an consecutiv numărul DMI depuse de
către solicitanţii naţionali îl depăşeşte considerabil pe cel al DMI depuse de către solicitanţii străini.

In 2012, AGEPI received a total of
300 applications for the registration of 2058
industrial designs (ID). Under the national
procedure were filed 119 applications (40%),
including 1319 ID (64%), and under The Hague
Agreement procedure − 181 applications
(60%) with 739 ID (36%). If compared to 2011
the number of filed applications increased by
20 (7%), then the number of ID embedded in
these applications increased considerably, by
268 (15%). It should be noted that the number
of applications filed under the national procedure increased by 33 (38%), the number of ID
also increasing proportionally − by 362 (38%).
In exchange, the number of applications and
of ID filed under The Hague Agreement procedure diminished by 13 (7.2%) and, respectively,
by 94 (12.7%). The number of ID contained in
an application, for the national procedure, remained at the level of the last year, it reaching
the average figure of 11, while for The Hague
Agreement procedure this number fell slightly,
accounting for about 4 ID in an application. It
should be noted that the second consecutive
year the number of ID filed by national applicants considerably exceeds that of ID filed by
foreign applicants.
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În perioada de referinţă, solicitanţii
naţionali au depus 101 cereri (33,7 la sută din
numărul total) cu 1293 de DMI (62,8%), faţă de
anul precedent fiind atestată o creştere cu 26,3%
a numărului de cereri şi, concomitent, o creştere
cu 38,1% a numărului de DMI. Majoritatea absolută a cererilor - 100 (99%) şi a DMI - 1288 (99,6%) a
fost depusă de solicitanţii din Republica Moldova
prin procedura naţională şi doar o singură cerere
cu 5 DMI a fost depusă de aceştia prin procedura
Aranjamentului de la Haga.

In the period under review, national applicants filed 101 applications (33.7 percent of the
total number) with 1293 ID (62.8%), being attested
an increase by 26.3% in the number of applications
and, concomitantly, an increase by 38.1% in the
number of ID, compared with the previous year.
Most of applications − 100 (99%) and of ID − 1288
(99.6%) were filed by applicants from the Republic of Moldova under the national procedure,
while under The Hague Agreement procedure
was filed only 1 application covering 5 ID.

Solicitanţilor străini le revin 199 de cereri
cu 765 de DMI (66,3 şi, respectiv, 37,2 la sută
din totalul cererilor depuse), ceea ce constituie
cu 0,5% şi, respectiv, cu 11,6% mai puţine faţă de
2011. Majoritatea absolută a acestora - 180 de
cereri (90,5%) cu 734 de DMI (95,9%) - a fost depusă prin procedura Aranjamentului de la Haga,
iar prin procedura naţională au fost depuse 19
cereri (9,5%) cu 31 de DMI (4,1%). Acestea de la
urmă constituie 16% şi, respectiv, 2,4% din indicii
referitori la procedura naţională.

Foreign applicants filed 199 applications
with 765 ID (66.3 and, respectively, 37.2 percent
of the total of filed applications), which is by
0.5% and, respectively, 11.6% less as compared
with 2011. The absolute majority of them − 180
applications (90.5%) with 734 ID (95.9%) − was
filed under The Hague Agreement procedure,
under the national procedure being filed 19 applications (9.5%) with 31 ID (4.1%). These latter
constitute 16% and, respectively, 2.4% of the
indexes relating to the national procedure.

Ca şi în anii precedenţi, majoritatea
absolută a cererilor depuse prin procedura
naţională (84%) revine solicitanţilor naţionali,
iar cea a cererilor depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga (99,4%) - solicitanţilor
străini.

As in the previous years, the absolute
majority of applications filed under the national
procedure (84%) proceed from national applicants and that of applications filed under The
Hague Agreement procedure (99.4%) – from
foreign applicants.

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

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

În raport cu anul precedent, în 2012
ponderea cererilor depuse de solicitanţii naţionali-persoane fizice a scăzut de la 67% până la
59%. Majoritatea absolută a cererilor depuse de
solicitanţii naţionali (72%) provine de la persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în
mun. Chişinău. Totodată, faţă de anul 2011 cota
acestora s-a diminuat cu 7,7 puncte procentuale
în favoarea solicitanţilor din teritoriu, mai activi
fiind cei din Cimişlia, Bender, Ialoveni,
Anenii Noi.

In 2012, the share of applications filed by
the national applicants – natural persons − decreased from 67% up to 59%, compared with the
previous year. The absolute majority of applications
filed by the national applicants (72%) proceeds from
natural and legal persons having their domicile or
headquarters in Chisinau. At the same time, their
share decreased by 7.7 percentage points to the
advantage of applicants from the territory, as
compared to 2011, more active being those from
Cimislia, Bender, Ialoveni, Anenii Noi.

Prin procedura naţională au depus cereri solicitanţi din 6 ţări străine - Statele Unite
ale Americii, Polonia, Finlanda, Federaţia Rusă,
Republica Cehă şi Ucraina. Prin Aranjamentul
de la Haga au parvenit cereri de la solicitanţi
din 20 de ţări străine, cele mai multe provenind din Elveţia, Germania, Grecia, Austria şi
Franţa.

To the national procedure applied applicants from six foreign countries − United States
of America, Poland, Finland, Russian Federation,
Czech Republic and Ukraine. Under The Hague
Agreement were received applications from applicants from 20 foreign countries, most of them
proceeding from Switzerland, Germany, Greece,
Austria and France.

Repartizarea cererilor de înregistrare a
DMI după ţările de reşedinţă ale solicitanţilor, depuse prin cele două proceduri menţionate, este
reflectată în tabelul 1.5.

The distribution of ID registration applications by the countries of residence of the applicants, filed under both procedures, is shown
in Table 1.5.
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Fig. 1.3. Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
Fig. 1.3. Industrial design registration applications
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Fig. 1.4. Desene şi modele industriale depuse pentru înregistrare
Fig. 1.4. Industrial designs filed for registration
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Cele mai frecvente produse ce încorporează DMI, pentru care s-a solicitat protecţie,
s-au referit la: obiecte ornamentale (20 de cereri
cu 594 de modele), mobilier (respectiv 14 şi
307), ceasuri şi alte instrumente de măsurat (19
şi 293), construcţii şi elemente de construcţii (12
şi 275), echipamente pentru publicitate, vânzare
(7 şi 231), recipiente şi ambalaje (61 şi 125), papetărie (36 şi 94).

2011

2012

The most requested products incorporating ID, for which protection was sought,
related to: ornamental objects (20 applications
with 594 designs), furnishing (respectively
14 and 307), watches and other measuring
instruments (19 and 293), building units and
construction elements (12 and 275), advertising, sales equipment (7 and 231), containers and
packages (61 and 125), stationery (36 and 94).
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Tab. 1.5. Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor
industriale după ţările de reşedinţă ale solicitanţilor

Ţară
Country
Republica Moldova
Elveţia
Germania
Franţa
Italia
Austria
Polonia
Statele Unite ale Americii
Turcia
Finlanda
Grecia
Bulgaria
Spania
Alte 12 ţări/
Other 12 countries
Total: 24 de ţări
Total: 24 countries

Tab. 1.5. Applications for the registration of industrial
designs by the countries of residence of applicants

Cod
Code
MD
CH
DE
FR
IT
AT
PL
US
TR
FI
GR
BG
ES

Cereri
Applications
101
88
25
23
9
7
7
7
6
5
4
4
2

33,7
29,3
8,3
7,8
3
2,3
2,3
2,3
2
1,7
1,3
1,3
0,7

12

4

300

100

%

În afară de cereri de înregistrare, în
anul 2012 au fost depuse şi 489 de cereri de
reînnoire a înregistrării pentru 1657 de DMI,
ceea ce constituie cu 1,2% şi, respectiv, cu 30%
mai multe faţă de anul precedent. Majoritatea
cererilor de reînnoire – 457 (93,5%) provine de
la solicitanţi străini, dintre acestea 442 fiind
depuse prin Aranjamentul de la Haga.

In addition to applications for registration, 4892 registration renewal applications for
1657 ID were filed in 2012, which is by 1.2% and,
respectively, 30% more compared with the
previous year. Most of renewal applications −
457 (93.5%) proceed from foreign applicants, of
these 442 being filed under The Hague Agreement.

Pe parcursul anului 2012, au fost supuse
examinării de fond:
• 61 de cereri cu 782 de DMI, depuse conform
procedurii naţionale, dintre acestea:
–– 40 de cereri cu 736 de DMI au fost acceptate
total, iar 7 cereri cu 44 de DMI - parţial, alte
15 DMI incluse în acestea fiind respinse din
lipsă de noutate şi conflict cu alte drepturi
anterioare;
–– 8 cereri cu 11 DMI au fost respinse total, de
asemenea din lipsă de noutate;
–– 6 cereri şi 20 de DMI au fost retrase;
• 185 de cereri internaţionale cu 733 de DMI,
parvenite prin Aranjamentul de la Haga, dintre acestea:
–– 181 de cereri cu 704 modele au fost acceptate total, iar 1 cerere - parţial, din care 19 DMI
acceptate, iar 6 DMI respinse din lipsă de noutate;
–– 3 cereri cu 4 DMI au fost respinse total, de
asemenea din lipsă de noutate.

During the year 2012, there were subjected to substantive examination:
•• 61 applications with 782 ID, filed under the
national procedure, of which:
–– 40 applications with 736 ID were accepted
totally and 7 applications with 44 ID − partially, other 15 ID included therein being rejected for lack of novelty and conflict with
other prior rights;
–– 8 applications with 11 ID were rejected totally, also for lack of novelty;
–– 6 applications and 20 ID were withdrawn;
•• 185 international applications with 733 ID,
received under The Hague Agreement, for
which:
–– 181 applications with 704 ID were accepted
totally and 1 application – partially, of which
19 ID accepted and 6 ID rejected for lack of
novelty;
–– 3 applications with 4 ID were rejected totally,
also for lack of novelty.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 47
de certificate de înregistrare pentru 761 de
DMI, faţă de anul 2011 fiind atestată o scădere a
numărului de certificate - cu 56% şi o creştere a
numărului de DMI - cu 128,5%. Dinamica eliberării certificatelor de înregistrare a desenelor

In the year under review, there were
issued 47 certificates of registration for 761
ID, being attested a decrease in the number
of certificates − by 56% and an increase in the
number of ID – by 128.56%, as compared with
2011. The dynamics of issuing industrial design
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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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şi modelelor industriale în ultimii 6 ani este
reflectată în figura 1.5.

registration certificates in the last six years is
shown in Figure 1.5.

Numărul înregistrărilor internaţionale
reînnoite s-a majorat pe parcursul anului 2012
cu circa 13,1% faţă de anul precedent, iar cel al
DMI - cu circa 4,3%. Astfel, au fost adoptate
hotărâri de reînnoire pentru 353 de înregistrări internaţionale conţinând 1160 de DMI. În
schimb, a scăzut numărul de certificate naţionale reînnoite, fiind eliberate 50 de adeverinţe
de reînnoire (cu 24% mai puţine decât în anul
precedent), pentru 140 de DMI. Din numărul
înregistrărilor, al căror termen de valabilitate
urma să expire în anul 2012, ponderea celor
internaţionale reînnoite constituie 33,1% (257
din 777), iar a celor naţionale reînnoite – 38,5%
(47 din 122).

The number of renewed international
registrations increased during 2012 by circa
13.1 % compared with the previous year and
that of ID − by circa 4.3%. Thus, decisions of
renewal were adopted for 353 international
registrations containing 1160 ID. In exchange,
the number of national renewal certificates
decreased, being issued 50 renewal certificates (by 24% less than in the previous year),
for 140 ID. Of the number of registrations,
which term of validity was supposed to
expire in 2012, the share of renewed international registrations was 33.1% (257 of 777)
and of renewed national ones − 38.5%
(47 of 122).

La 31 decembrie 2012, din numărul total
de 1318 certificate de înregistrare a DMI, eliberate de AGEPI pe parcursul întregii sale activităţi, erau valabile 574 (43,6%), inclusiv 297 reînnoite, acestea constituind 51,7% din certificatele
valabile. Din totalul de 6285 de înregistrări
internaţionale ale DMI, pentru care s-a obţinut
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova în
aceeaşi perioadă, erau valabile 2767 (44%), inclusiv 1865 reînnoite, acestea constituind 67,4%
din înregistrările internaţionale valabile.

On 31 December 2012, of the total
number of 1318 ID registration certificates,
issued by AGEPI throughout its activity, 574
were valid (43.6%), including 297 renewed, they
accounting for 51.7% of the valid certificates.
Of the total of 6285 international registrations
of ID, which have acquired protection in the
Republic of Moldova in the same period, 2767
(44%) were valid, including 1865 renewed, they
accounting for 67.4% of the valid international
registrations.

Analiza înregistrărilor efectuate în 2012
pe cale naţională, precum şi pe cale internaţională în Republica Moldova, scoate în evidenţă

The analysis of registrations made in
2012 by national way, as well as by international way in the Republic of Moldova, highlights
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Fig. 1.6. Topul produselor încorporând DMI, înregistrate în 2011 prin procedura naţională
Fig. 1.6. The top of products incorporating ID, registered in 2011 under the national procedure
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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 products incorporating ID, registered in 2011 under the international procedure
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cele mai solicitate produse încorporând DMI
pentru care se revendică mai frecvent protecţie. Rezultatele analizei sunt ilustrate în figurile
1.6. şi 1.7.

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.

Datele de ansamblu privind înregistrarea
DMI în ultimii 6 ani sunt reflectate în tabelul 1.6.

The general data on registration of ID in
the last six years are shown in Table 1.6.
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Tab. 1.6. Activitatea de acordare a protecţiei pentru DMI

Tab. 1.6. Industrial design protection activity

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Procedura naţională (PN):

85

101

83

103

86

119

The national procedure (NP):

- solicitanţi naţionali

64

72

66

95

79

100

- national applicants

- solicitanţi străini

21

29

17

8

7

19

- foreign applicants:

308

283

193

186

194

181

The Hague Agreement (HA):

2

2

1

4

1

1

- national applicants

Cereri depuse

Aranjamentul Haga (AH):
- solicitanţi naţionali

Filed applications

- solicitanţi străini

306

281

192

182

193

180

- foreign applicants

Total (PN+AH):

393

384

276

289

280

300

Total (NP+HA):

- solicitanţi naţionali

66

74

67

99

80

101

- national applicants

- solicitanţi străini

327

310

209

190

200

199

- foreign applicants

Procedura naţională (PN):

353

417

455

511

957

1319

The national procedure (NP):

- solicitanţi naţionali

276

369

429

498

930

1288

- national applicants

- solicitanţi străini

77

48

26

13

27

31

Aranjamentul Haga (AH):

1118

1082

884

740

833

739

Desene şi modele depuse

- solicitanţi naţionali

Filed industrial designs

- foreign applicants:
The Hague Agreement (HA):

18

14

5

16

6

5

- national applicants

- solicitanţi străini

1100

1068

879

724

827

734

- foreign applicants

Total (PN+AH):

1471

1499

1339

1251

1790

2058

Total (NP+HA):

- solicitanţi naţionali

294

383

434

514

936

1293

- national applicants

- solicitanţi străini

1177

1116

905

737

854

765

- foreign applicants

Certificate eliberate

Issued certificates

- titularilor naţionali

86

71

57

60

75

43

- national owners

- titularilor străini

18

17

25

28

9

4

- foreign owners

Total:

104

88

82

88

84

47

Total:

1.4. Mărci

1.4. Trademarks

Pe parcursul anului 2012, AGEPI a recepţionat 5449 de cereri de înregistrare a mărcilor,
cu 345 (6%) mai puţine decât în anul precedent.
Din numărul total de cereri, pe cale naţională au
parvenit 2094 (38%), iar pe cale internaţională –
3355 (62%). La 31 decembrie 2012, numărul total
al cererilor de înregistrare a mărcilor recepţionate pe întreaga perioadă de activitate a AGEPI
a atins cifra de 97791, inclusiv 34860 de cereri
(36%) depuse pe cale naţională şi 62931 (64%)
– pe cale internaţională; 78 la sută din numărul
total al cererilor au provenit de la solicitanţii
străini şi 22 la sută – de la cei naţionali.

During the year 2012, AGEPI received
5449 trademark registration applications, with
345 (6%) less than in the previous year. Of the
total number of applications, by national way
entered 2094 (38%) and by international way −
3355 (62%). On 31 December 2012, the total
number of trademark registration applications
received throughout the AGEPI activity
amounted to 97,791, including 34,860 applications (36%) filed by national way and 62,931
(64%) − by international way; 78 percent of
the total of applications proceeded from foreign
applicants and 22 percent – from national ones.

Faţă de anul precedent, s-a micşorat
atât numărul cererilor depuse de către solicitanţii naţionali (cu 7%), cât şi numărul celor
depuse de către solicitanţii străini (cu 6%).
Totodată, solicitanţilor naţionali le revin 26%,
iar celor străini – 74% din totalul cererilor depuse în 2012. Proporţiile se inversează în cazul
cererilor depuse conform procedurii naţionale: 1403 cereri (67%) provin de la solicitanţii
din Republica Moldova, iar 691 (33%) - de la
cei străini.

Both the number of applications filed
by national applicants (by 7%) and the number
of those filed by foreign applicants (by 6%)
decreased, as compared with the previous year.
At the same time, to national applicants belong
26% and to foreign ones − 74% of the total of
applications filed in 2012. The proportions are
reversed in the case of applications filed under
the national procedure: 1403 applications (67%)
come from applicants from the Republic of
Moldova, and 691 (33%) − from foreign ones.
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Fig. 1.8. Cereri de înregistrare a mărcilor
Fig. 1.8. Trademark registration applications
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Dinamica depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor în ultimii 6 ani este prezentată în
figura 1.8.

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

Majoritatea cererilor depuse de solicitanţii naţionali - 1168 (83%) – provine de la persoane fizice sau juridice domiciliate sau cu sediul
în mun. Chişinău, 28 (2%) - din Hînceşti, 27 (2%)
- din Străşeni, câte 1% din cereri le revine solicitanţilor din mun. Bălţi, Ialoveni, UTA Găgăuzia,
Anenii Noi, Floreşti, Orhei, iar restul de circa 6%
din cereri – solicitanţilor din alte unităţi administrativ-teritoriale ale ţării.

Most applications filed by the national
applicants − 1168 (83%) − proceed from natural or legal persons having their domicile or
headquarters in Chisinau, 28 (2%) − in Hincesti,
27 (2%) − in Straseni, 1% of applications belong
to applicants from Balti, Ialoveni, Gagauzia TAU,
Anenii Noi, Floresti, Orhei, and the rest of circa
6% of applications − to applicants from other
territorial-administrative units of the country.

Prin procedura naţională au fost depuse cereri din 48 de ţări, un interes sporit faţă
de Republica Moldova fiind manifestat de către
solicitanţii din Statele Unite ale Americii, care
au depus 9% din cereri, Elveţia (3%), Federaţia
Rusă, Regatul Unit al Marii Britanii, Japonia,
Ucraina (câte 2%), India, Panama, China, Germania, Bulgaria, Turcia, Olanda (câte 1%), solicitanţii din celelalte ţări acumulând în sumă 6% din
cereri.

Under the national procedure were filed
applications from 48 countries, an increased
interest in the Republic of Moldova being
shown by applicants from the United States of
America, who filed 9% of applications, Switzerland (3%), Russian Federation, United Kingdom
of Great Britain, Japan, Ukraine (2% each), India,
Panama, China, Germany, Bulgaria, Turkey, Holland (1% each), the applicants from other countries accumulating in sum 6% of applications.

Prin procedura Sistemului de la Madrid au parvenit cereri din 52 de ţări, cele mai
multe - din Federaţia Rusă (15%), Germania
(9%), Oficiul de Armonizare pe Piaţa Internă
(OHIM) (8%), Elveţia, Italia (câte 7%), Ungaria
(5%) etc.

Under the Madrid System procedure
applications proceeded from 52 countries,
most of them − from Russian Federation (15%),
Germany (9%), Office for Harmonization in the
Internal Market (OHIM) (8%), Switzerland, Italy
(7% each), Hungary (5%), etc.

În ansamblu, cererile de înregistrare a
mărcilor depuse în anul 2012 la AGEPI provin de

Altogether, trademark registration applications filed with AGEPI in 2012 proceed from
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Tab 1.7. Cereri de înregistrare a mărcilor,
repartizate după ţări

Ţară
Country
Republica Moldova
Federaţia Rusă
Statele Unite ale Americii
Germania
Elveţia
Italia
Ucraina
Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă (OHIM)
Ungaria
China
Turcia
Biroul Benelux de Mărci
Franţa
Polonia
Regatul Unit al Marii Britanii
Japonia
Republica Cehă
Bulgaria
Austria
Spania
Alte 50 de ţări/
Other 50 countries
Total – 70 de ţări/
Total – 70 countries

Tab. 1.7. Trademark applications
distributed by countries

Cod
Code
MD
RU
US
DE
CH
IT
UA

Cereri
Applications
1403
565
324
322
287
277
224

25.7
10.4
5.9
5.9
5.3
5.1
4.1

EM

186

3.4

HU
CN
TR
BX
FR
PL
GB
JP
CZ
BG
AT
ES

173
165
146
132
132
114
113
90
83
82
72
64

3.2
3.0
2.7
2.4
2.4
2.1
2.1
1.7
1.5
1.5
1.3
1.2

495

9.1

5449

100.00

%

la solicitanţi din 70 de ţări (în 2011 – din 72 de
ţări), ponderea cea mai mare revenind celor din
Republica Moldova. Repartizarea cererilor după
ţările de reşedinţă ale solicitanţilor, indiferent
de procedura prin care au fost depuse, este
reflectată în tabelul 1.7.

applicants from 70 countries (in 2011 – from 72
countries), the largest share belonging to those
from the Republic of Moldova. The distribution
of applications by the countries of residence of
the applicants, irrespective of the procedure by
which they were filed, is reflected in Table 1.7.

În cererile depuse pe cale naţională,
cele mai solicitate clase ale Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) rămân
a fi: clasa 35 (servicii de publicitate, afaceri
comerciale etc.) – în 708 cereri (fiind, totuşi, în
scădere cu 6 puncte procentuale faţă de anul
2011); fără schimbări esenţiale faţă de anul
precedent urmează clasa 05 (medicamente,
produse farmaceutice etc.) – în 379 de cereri; a
crescut uşor (cu 2 puncte procentuale) interesul faţă de clasa 33 (băuturi alcoolice) – în 258
de cereri; 30 (zahăr, făină, preparate făcute din
cereale etc. ) – în 249 de cereri; s-a diminuat
uşor (cu 2 puncte procentuale) interesul faţă
de clasa 41 (educaţie, divertisment, activităţi
sportive) - în 210 cereri; a crescut uşor (cu 1
punct procentual) interesul faţă de clasele 32
(băuturi nealcoolice, bere) – în 189 de cereri; 29
(carne, peşte, păsări şi vânat, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri etc.) – în 184 de cereri; 43
(servicii de alimentaţie publică; servicii de caza-

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 management services, etc.) − in 708 applications (being, however, on the decrease by 6 percentage
points compared with 2011); without significant
changes from the previous year is class 05 (drugs,
pharmaceuticals, etc.) − in 379 applications;
slightly increased (by 2 percentage points) the
interest in class 33 (alcoholic beverages) – in 258
applications; 30 (sugar, flour, preparations made
from cereals, etc.) − in 249 applications; slightly
decreased (by 2 percentage points) the interest
in class 41 (education; entertainment; sporting
activities) – in 210 applications; slightly increased
(by 1 percentage point) the interest in classes 32
(non-alcoholic beverages, beer) – in 189 applications; 29 (meat, fish, poultry and game, eggs, milk
and milk products; oils, etc.) − in 184 applications;
43 (services for providing food and drink; tempo-
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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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re temporară) – în 170 de cereri, iar frecvenţa
desemnării altor clase nu a suferit schimbări
semnificative (figura 1.9.).

rary accommodation) – in 170 applications, and
the frequency of designating other classes did
not suffer significant changes (Figure 1.9.).

Prin procedura internaţională, în topul
preferinţelor rămâne clasa 05, solicitată în
919 cereri, urmată de clasele 35 – în 584 de
cereri şi 09 (diverse aparate şi instrumente,
calculatoare etc.) – în 518 cereri, 03 (produse
cosmetice, substanţe pentru spălat) – în 424
de cereri, 25 (îmbrăcăminte, încălţăminte
etc.) – în 370 de cereri, 30 (cafea, produse de
cofetărie şi patiserie) – în 352 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.).

Under the international procedure, on
top of preferences remains class 05, required
in 919 applications, followed by classes 35 − in
584 applications and 09 (various apparatus and
instruments, calculating machines, etc.) – in 518
applications, 03 (cosmetics, bleaching preparations and other substances for laundry use) – in
424 applications, 25 (clothing, footwear, etc.) – in
370 applications, 30 (coffee, pastry and confectionery) – in 352 applications. It should be mentioned that both classes on top and frequency of
their claiming have not undergone great changes
compared to the previous year (Figure 1.10).

Pe parcursul anului de bilanţ, a fost examinat aproximativ acelaşi număr de cereri de înregistrare a mărcilor ca şi în anul precedent – 5408, inclusiv 1910 depuse prin procedura naţională şi 3498
– prin cea internaţională. Rezultatele examinării de
fond diferă de anul 2011: cota cererilor de înregistrare a mărcilor, acceptate total sau parţial prin procedura naţională, a crescut cu 3 puncte procentuale,
constituind 80% (faţă de 77% în 2011). În consecinţă,
a scăzut în aceeaşi proporţie cota cererilor pentru
care au fost emise refuzuri provizorii pentru toate
produsele şi/sau serviciile solicitate pentru înregistrare prin procedura naţională – până la 20% (faţă
de 23% în anul 2011). Totodată, cota cererilor de
înregistrare a mărcilor, acceptate total sau parţial
prin procedura internaţională, a scăzut cu 3 puncte
procentuale, constituind 82% (faţă de 85% în 2011).

During the year under review, the
same number of trademark registration applications was examined as in the previous year −
5408, including 1910 filed under the national
procedure and 3498 – under the international
one. Substantive examination results differ
from 2011: the share of trademark registration applications, accepted totally or partially
under the national procedure, increased by
3 percentage points, representing 80% (compared to 77 % in 2011). Consequently, the share
of applications for which were issued provisional refusals for all products and/or services
required for registration under the national
procedure decreased in the same proportion −
up to 20% (compared to 23% in 2011). Consequently, the share of applications for which
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Fig. 1.10. Frecvenţa solicitării claselor de produse sau servicii în cererile depuse pe cale internaţională
Fig. 1.10. Frequency of claiming classes of goods or services in the applications filed by international way
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În consecinţă, a crescut în aceeaşi proporţie cota
cererilor pentru care au fost emise refuzuri provizorii pentru toate produsele şi/sau serviciile solicitate
pentru înregistrare prin procedura internaţională –
până la 18% (faţă de 15% în anul 2011).

were issued provisional refusals for all products and/or services required for registration
under the international procedure increased in
the same proportion − up to 18% (compared to
15% in 2011).

Monitorizarea motivelor de refuz atestă
că 65% din cele referitoare la cererile depuse
prin procedura naţională şi 83% din cele referitoare la cererile depuse prin Sistemul de la
Madrid sunt 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); 21% şi, respectiv, 9% din refuzuri
au fost emise pe motivul că semnele solicitate
sunt înşelătoare; 12% şi, respectiv, 6% din refuzuri
- din motivul lipsei de distinctivitate a semnelor
solicitate spre înregistrare.

Monitoring of the grounds for refusal
attests that 653% of those relating to applications
filed under the national procedure and 83% of
those relating to applications filed under the Madrid System is based on relative grounds (conflict
with identical or similar trademarks protected
on behalf of other persons for identical or similar
goods/services, conflict with other intellectual
property rights); 21% and, respectively, 9% of refusals were issued on the ground that the requested
signs were deceitful or liable to mislead; 12% and,
respectively, 6% of refusals − on the ground of lack
of distinctiveness of signs required for registration.

În anul de bilanţ, au fost examinate
2149 de cereri privind respectarea condiţiilor de
depunere, dintre acestea 1997 de cereri (93%) au
fost înscrise în Registrul naţional al cererilor de
înregistrare a mărcilor, iar 152 de cereri (7%) nu au
întrunit condiţiile de depunere stabilite de Lege.

In the year under review, 2149 applications
were examined on compliance with the conditions
for filing, of these 1997 applications (93%) were
entered in the National Register of Trademark Registration Applications, and 152 applications (7%) did
not meet the conditions for filing set by the Law.

În perioada de bilanţ, AGEPI, în calitate de
oficiu al ţării de origine, a verificat şi a expediat la
OMPI 74 de cereri de înregistrare internaţională a
mărcilor, depuse prin Sistemul de la Madrid – cu 25
(51%) mai multe decât în anul precedent.

In the period under review, AGEPI, as the
office of the country of origin, checked and sent
to WIPO 74 applications for international registration of trademarks, filed under the Madrid System − with 25 (51%) more than the previous year.

Printre ţările cel mai frecvent desemnate pentru protecţie în cererile de înregistrare in-

Among countries most frequently
designated for protection in the applications for
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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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ternaţională, depuse de solicitanţii naţionali, se
numără Ucraina (în 52/70% din cereri), Federaţia
Rusă (48/65%), Belarus (37/50%), Kazahstan
(31/42%), România (27/36%), urmate de China
(21/28%), Polonia (20/27%), Bulgaria (19/26%).
De menţionat faptul că în anul 2012 solicitanţii
naţionali au cerut protecţie prin Sistemul de la
Madrid în 62 de state, printre acestea numărându-se şi ţări precum Bahrein, Botswana, Maroc,
Mongolia, Oman, Sudan, Singapore etc.

international registration, filed by national applicants, are Ukraine (in 52/70% of applications),
Russian Federation (48/65%), Belarus (37/50%),
Kazakhstan (31/42%), Romania (27/369%),
followed by China (21/28%), Poland (20/27%),
Bulgaria (19/26%). It should be noted that in 2012
national applicants sought protection under the
Madrid System in 62 countries, among them are
also counted countries like Bahrain, Botswana,
Maroc, Mongolia, Oman, Sudan, Singapore, etc.

Concomitent cu cererile noi, au fost
depuse şi cereri de reînnoire a înregistrării
mărcilor, deoarece în anul 2012 urma să expire
termenul de valabilitate a 4650 de mărci (3434
- internaţionale şi 1216 - naţionale). Astfel, a
fost solicitată reînnoirea a 2109 mărci (cu 422
de cereri - 16,7% - mai puţine faţă de anul 2011).
Majoritatea reînnoirilor - 1961 (93%) - a fost
solicitată de către titulari străini, inclusiv 1743 pentru înregistrări internaţionale şi 218 - pentru mărci naţionale. Titularii naţionali au depus
148 (7%) de cereri de reînnoire a mărcilor. Totodată, trebuie de menţionat faptul că există un
decalaj între data expirării valabilităţii şi cea a
depunerii cererii de reînnoire – aşa-numita perioadă de graţie de 6 luni, pe parcursul căreia
titularul mai poate solicita reînnoirea mărcii, cu
condiţia achitării unei taxe suplimentare.

Concomitantly with the new applications were also filed trademark registration
renewal applications: in 2012 was supposed to
expire the term of validity of 4650 trademarks
(3434 - international and 1216 - national). As
a result, it was sought the renewal of 2109
trademarks (with 422 applications - 16.7% - less
than in 2011). Most renewals − 1961 (93%) − were
requested by foreign owners, including 1743 −
for international registrations and 2180 − for
national trademarks. National owners filed 148
(7%) trademark renewal applications. At the
same time, it should be noted that there is a gap
between the date of expiration and that of filing
of the renewal application − so-called grace
period of six months, during which the owner
may request renewal of trademark, subject to
payment of an additional fee.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 1371 de
certificate de înregistrare a mărcilor (cu 120 - 8%
- mai puţine decât în anul 2011), titularii naţionali
obţinând 765 de certificate (55%), iar cei străini - 606
(45%). Dinamica eliberării certificatelor de înregistrare a mărcilor în ultimii 6 ani este redată în figura 1.11.

In the year under review, 1371 trademark
registration certificates were issued (with 120 - 8%
- less than in 2011), national owners obtaining 765
certificates (55%) and foreign ones – 606 (45%). The
dynamics of trademark registration certificates issued in the last six years is shown in Figure 1.11.
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Tab. 1.8. Certificate de înregistrare
a mărcilor repartizate după ţări

Ţară
Country
Republica Moldova
Statele Unite ale Americii
Japonia
Federaţia Rusă
Elveţia
Regatul Unit al Marii Britanii
Ucraina
Germania
India
Emiratele Arabe Unite
Panama
Olanda
Alte 38 de ţări/
Other 38 countries
Total: 50 de ţări /
Total: 50 countries

Tab. 1.8. Trademark registration certificates
distributed by countries

Cod
Code
MD
US
JP
RU
CH
GB
UA
DE
IN
AE
PA
NL

Certificate
Certificates
765
181
44
43
36
36
28
27
27
22
13
12

56
13
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

137

9

1371

100

%

Repartizarea certificatelor eliberate
după ţările de reşedinţă ale titularilor este reflectată în tabelul 1.8.

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

Ca şi în cazul cererilor de înregistrare a
mărcilor, majoritatea certificatelor eliberate titularilor naţionali revine persoanelor cu domiciliul
sau sediul în mun. Chişinău – 79%. La o distanţă
foarte mare de aceştia, se situează titularii din
UTA Găgăuzia (3%), mun. Bălţi, Floreşti (câte 2%),
Anenii Noi, Căuşeni, Soroca, Rezina, Drochia,
Dubăsari, Ialoveni, Orhei (câte 1%), restul de 6 la
sută revenind titularilor din alte unităţi teritorialadministrative.

As in the case of trademark registration
applications, most certificates issued to national
owners belong to persons with their domicile or
headquarter in Chisinau − 79%. At a very big distance from them are the owners from Gagauzia
TAU (3%), mun. Balti, Floresti (2% each), Anenii
Noi, Causeni, Soroca, Rezina, Drochia, Dubasari,
Ialoveni, Orhei (1% each), the remaining six percent belonging to owners from other territorialadministrative units.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 426
de certificate de reînnoire a înregistrării mărcilor, dintre care 272 (64%) – titularilor naţionali şi
154 (36%) – celor străini. În raport cu anul precedent, numărul certificatelor de reînnoire eliberate s-a majorat cu 75 (21%). Totodată, trebuie de
menţionat că se atestă o creştere cu 112 (70%)
a numărului de certificate eliberate titularilor
naţionali şi o micşorare cu 37 (19%) a numărului
de certificate eliberate celor străini.

In the year under review, 426 trademark
registration renewal certificates were issued, of
which 272 (64%) − to national owners and 154
(36%) − to foreign ones. Compared with the previous year, the number of issued renewal certificates increased by 75 (21%). At the same time, it
should be mentioned that it is attested an increase
by 112 (70%) in the number of certificates issued to
national owners and a decrease by 37 (19%) in the
number of certificates issued to foreign ones.

De la începutul activităţii sale şi până
la 31 decembrie 2012, AGEPI a eliberat 23633
de certificate de înregistrare a mărcilor. Diferenţa considerabilă dintre numărul de cereri de
înregistrare şi numărul de certificate eliberate se
explică prin faptul că AGEPI nu eliberează certificate de înregistrare pentru mărcile internaţionale. La sfârşitul anului erau valabile 19165 (81,1%)
de certificate eliberate, inclusiv 5868 reînnoite,
acestea de la urmă constituind 30,6% din numărul certificatelor valabile.

From the start of its activity and until 31
December 2012, AGEPI issued 23,633 trademark
registration certificates. The significant difference 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 end of the year were
valid 19,165 (81.1%) issued certificates, including
5868 renewed, these latter constituting 30.6%
of the number of valid certificates.
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Tab. 1.9. Activitatea de protecţie a mărcilor

Tab. 1.9. Trademark protection activity

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cereri depuse:

6544

6808

5277

5454

5794

5449

Filed applications:

- solicitanţi naţionali

1532

1581

1211

1455

1508

1403

- national applicants

- solicitanţi străini

5012

5227

4066

3999

4286

4046

- foreign applicants

Procedura naţională:

2282

2312

1807

2039

2274

2094

The national procedure:

- solicitanţi naţionali

1532

1581

1211

1455

1508

1403

- national applicants

- solicitanţi străini

750

731

596

584

766

691

- foreign applicants

Procedura internaţională
(solicitanţi străini):

4262

4496

3470

3415

3520

3355

The international procedure
(foreign applicants):

- Aranjamentul Madrid

3525

3117

175

14

6

0

- Protocolul Madrid

737

1379

3295

3401

3514

3355

- Madrid protocol

Certificate eliberate:

1259

1774

1780

1352

1491

1371

Issued certificates:

- titulari naţionali

792

1004

1044

750

924

765

- national owners

- titulari străini

467

770

736

602

567

606

- foreign owners

- Madrid Agreement

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.

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

1.5. Indicaţii geografice

1.5. Geographical indications

Pentru sistemul naţional de protecţie
a indicaţiilor geografice (IG)*, aflat în proces
de consolidare, anul de bilanţ s-a remarcat
prin semnarea, pe 26.06.2012, a Acordului
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
cu privire la protecţia indicaţiilor geografice
ale produselor agricole şi alimentare, acesta
fiind ratificat de către Uniunea Europeană la
26.10.2012, iar de către Republica Moldova - la
27.12.2012.

For the national system of protection of
geographical indications (GIs)*, in the process
of consolidation, year under review was marked
by the signing, on 26.06.2012, of the Agreement
between the Republic of Moldova and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and
Foodstuffs, which was ratified by the European
Union on 26.10.2012 and by the Republic of
Moldova − on 27.12.2012.

În conformitate cu prevederile Acordului în cauză, Părţile se obligă să asigure reciproc
un nivel înalt de protecţie indicaţiilor geografice
pentru produse alimentare, vinuri şi băuturi
spirtoase, comunicate în anexele la Acord. Respectiv, Republica Moldova urmează să asigure
protecţia celor 3188 de indicaţii geografice,
comunicate de Uniunea Europeană, iar UE va
asigura protecţia celor 2 denumiri de origine
(„Ciumai” şi „Romăneşti”), comunicate de Republica Moldova.

In accordance with the provisions of this
Agreement, the Parties undertake to provide each
other a high level of protection of geographical
indications for foodstuffs, wines and spirits, communicated in the Annexes to the Agreement. Accordingly, Republic of Moldova is supposed to ensure the
protection of those 3188 geographical indications,
communicated by the European Union, and the EU
will ensure the protection of the two appellations of
origin (“Ciumai” and “Romanesti”), communicated
by the Republic of Moldova.

În anul de referinţă, la AGEPI au fost
depuse primele cereri de înregistrare a IG
după intrarea în vigoare a Legii nr. 66-XVI din
27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate.

In the reference year, AGEPI received
four applications for registration 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.

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

* “Geographical indications” shall mean indications, as
defined in Article 22(1) of the Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property (TRIPS), which also include
appellations of origin.
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Tab. 1.10. Denumiri de origine protejate pe teritoriul
Republicii Moldova, repartizate după ţările de origine

Ţara
Country
Franţa
Republica Cehă
Bulgaria
Italia
Ungaria
Georgia
Cuba
Mexic
Peru
Algeria
Portugalia
Tunis
RPD Coreeană
Republica Macedonia
Slovacia
Serbia
Muntenegru
Republica Moldova
Israel
Costa Rica
Total:

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

DO protejate pe cale
internaţională/naţională
Internationally/
nationally protected AO
508
75/5
49
33
28
20
19
14
8
7
7
7
6
4
3
3
2
1*/2
1
1
796/7

Total

%

Total

%

508
80
49
33
28
20
19
14
8
7
7
7
6
4
3
3
2
2
1
1
802

64
9
6
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
100

Astfel, prin procedura naţională au fost
depuse 4 cereri de înregistrare a IG autohtone
(„Codru”, „Ştefan Vodă”, „Valul lui Traian” şi „Divin”). Toate cererile menţionate au fost publicate în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI).
Pentru 3 dintre ele perioada de opoziţie s-a încheiat
deja, acestea urmând a fi examinate în primele luni
ale anului 2013. De asemenea, pe parcursul anului
2012 a fost finalizată procedura de examinare a 2
denumiri de origine (DO), depuse de către solicitanţi străini pe cale naţională în anul 2011.

Thus, under the national procedure were
filed four applications for registration of local GIs
(“Codru”, “Stefan Voda”, “Valul lui Traian” and “Divin”). All those applications were published in the
Official Bulletin of Industrial Property (BOPI). For
three of them the opposition period has already
expired, they being supposed to be examined in
the first months of 2013. Also, during 2012 was completed the examination procedure of two appellations of origin (AO), filed by foreign applicants by
national way in 2011.

Concomitent, în calitate de autoritate
competentă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii
Speciale a ţărilor membre la Aranjamentul de la
Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi
înregistrarea internaţională a acestora (în continuare - Aranjamentul de la Lisabona), în 2012 AGEPI
a recepţionat de la Biroul Internaţional al OMPI 7
notificări privind înregistrarea internaţională a unor
noi denumiri de origine în vederea acordării protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova. Ca rezultat al
examinării de fond, în perioada de bilanţ 6 DO înregistrate în Registrul Internaţional, inclusiv notificate
anterior, au obţinut protecţia revendicată.

Concomitantly, as the competent authority of the Republic of Moldova in the Special Union
of the Member States of the Lisbon Agreement for
the Protection of Appellations of Origin and their
International Registration (hereinafter - the Lisbon
Agreement), in 2012 AGEPI received from the
International Bureau of WIPO seven notifications
concerning the international registration of several
new appellations of origin for granting protection
in the Republic of Moldova. As a result of substantive examination, six AO registered in the International Register, including previously notified,
obtained the claimed protection.

* Denumirea de origine „Romăneşti”, protejată prin Aranjamentul de la Lisabona, este protejată în Republica Moldova
prin procedura naţională

* Appellation of origin “Romanesti”, protected under the
Lisbon Agreement, is protected in the Republic of Moldova
under the national procedure
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La finele anului 2012, numărul înregistrărilor internaţionale ale DO, notificate de
Biroul Internaţional al OMPI, a atins cifra de
839. Dintre acestea, 830 au obţinut protecţie pe teritoriul Republicii Moldova, 6 nu au
întrunit condiţiile de acordare a protecţiei, iar
altele 3 urmează să fie examinate în termenele
prevăzute de Aranjamentul de la Lisabona.
Totodată, urmare invalidării în ţările de origine
şi radierii din Registrul Internaţional, 35 de
DO (33 - din Slovacia, 1 - din Republica Cehă
şi 1 - din Mexic) au încetat să fie protejate în
Republica Moldova.

At the end of 2012, the number of
international registrations of AO, notified by the
International Bureau of WIPO, reached the figure
of 839. Of these, 8309 obtained protection in the
Republic of Moldova, six did not meet the conditions for grant of protection, and the other three
will be examined within the terms provided by
the Lisbon Agreement. At the same time, following the invalidation in the countries of origin and
radiation from the International Register, 35 AO
(33 - from Slovakia, 1 – from the Czech Republic
and 1 - from Mexico) ceased to be protected in
the Republic of Moldova.

În ansamblu, către 31 decembrie 2012 pe
teritoriul Republicii Moldova erau protejate 802
DO, inclusiv 7 – depuse prin procedura naţională, 2 dintre care sunt DO autohtone „Ciumai” şi
„Romăneşti” (tabelul 1.10.).

On the whole, 802 AO were protected
in the Republic of Moldova by 31 December
2012, including 7 - submitted under the national
procedure, 2 of which are local AO “Ciumai” and
“Romanesti” (Table 1.10.).

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

The geographical area of origin

of protected AO includes 20 member countries of the
Lisbon Agreement, the other 7 member countries having no internationally protected AO.

DO protejate pe teritoriul Republicii
Moldova se referă la 21 de clase de produse ale
Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (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.

AO protected in the Republic of Moldova refer to 21 classes of products of the International 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.

1.6. Dreptul de autor şi drepturile conexe

1.6. Copyright and related rights

În anul 2012, la AGEPI au fost depuse 277
de cereri de înregistrare a unor opere protejate
de dreptul de autor şi drepturile conexe. Ca
urmare a examinării acestora, în Registrul de
Stat al operelor ocrotite de dreptul de autor şi
drepturile conexe a fost înregistrat acelaşi număr de obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe, fiind eliberate 264 de certificate de
înregistrare pentru diferite categorii de obiecte.
Majoritatea înregistrărilor (96%) aparţin autorilor din Republica Moldova, iar 14 revin autorilor
din alte ţări, inclusiv din Ucraina (6), Italia (2),
România (2), Federaţia Rusă (2), Statele Unite
ale Americii (1) şi Israel (1).

In 2012, 277 applications for registration
of works protected by copyright and related
rights were filed with AGEPI. Following the examination of applications, in the State Register
of Works Protected by Copyright and Related
Rights was registered the same number of
objects of copyright and related rights, being issued 264 certificates of registration for different
categories of objects. Most registrations (96%)
belong to authors from the Republic of Moldova
and 14 belong to authors from other countries,
including from Ukraine (6), Italy (2), Romania
(2), Russian Federation (2), United States of
America (1) and Israel (1).

În raport cu anul precedent, s-a atestat
o diminuare cu 34% a numărului total de înregistrări.

A decrease by 34% in the total number
of registrations is attested compared with the
previous year.

În perioada de bilanţ, în topul înregistrărilor s-au aflat operele literare, ştiinţifice şi
fonogramele (33%, 22% şi, respectiv, 14% din
numărul lor total), urmate de operele muzicale
(9%), programele de calculator (6,4%) şi operele
de artă aplicată (4,5%). Activitatea de înregistrare a operelor protejate de dreptul de autor şi

In the period under review, on top of
registrations were literary, scientific works and
phonograms (33%, 22% and, respectively, 14% of
their total number), followed by musical works
(9%), computer programs (6.4%) and works
of plastic art (4.5%). Activity on registration
of works protected by copyright and related
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Tab. 1.11. Activitatea de înregistrare a operelor protejate
de dreptul de autor şi drepturile conexe

Cereri depuse:
Certificate eliberate
total, inclusiv pentru:
Opere literare
Opere ştiinţifice
Opere muzicale
Opere de artă plastică
Fonograme
Baze de date
Programe de calculator
Opere integrante
Opere audiovizuale
Opere de artă aplicată
Opere derivate
Interpretări

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

2007
355

2008
331

2009
401

2010
334

2011
420

2012
277

355

330

360

315

440

264

64
70
14
61
45
7
57
16
11
8
2

77
78
5
63
54
4
18
20
7
2
2

74
29
21
29
47
2
21
52
83
2
0

78
60
18
30
43
1
27
23
32
2
1

81
52
38
64
48
4
16
19
88
30
0

88
59
24
10
38
2
17
2
9
12
3

Filed applications:
Total Issued certificates,
including for:
Literary works
Scientific works
Musical works
Works of plastic art
Phonograms
Databases
Computer programs
Integrated works
Audiovisual works
Works of applied art
Derived works
Performances

drepturile conexe în ultimii 6 ani este prezentată
în tabelul 1.11.

rights in the last six years is presented in
Table 1.11.

Din numărul total de cereri depuse, circa
31% (88 de cereri) provin de la solicitanţi care fac
parte din categoria celor ce beneficiază de scutiri la achitarea taxelor, aceştia fiind pensionarii,
invalizii şi studenţii.

Of the total number of filed applications, about 31% (88 applications) come from
applicants who are part of the category of those
who benefit by exemptions from fees, these being pensioners, disabled persons and students.

În conformitate cu prevederile Codului
pentru ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova,
în anul de bilanţ AGEPI a continuat să-şi îndeplinească funcţiile ce ţin de înregistrarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (obiecte de proprietate
intelectuală) ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi
inovării, finanţate din bugetul de stat.

In accordance with the Code on Science
and Innovation of the Republic of Moldova, in the
year under review AGEPI continued to perform
its functions related to the registration of scientific research results (intellectual property objects) of the organizations in the field of science
and innovation, funded from the state budget.

Conform Regulamentului cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii
de cercetare ştiinţifică, în anul 2012 au fost recepţionate, prelucrate şi înregistrate în Baza de Date
on-line “Rezultate ştiinţifice”, elaborată şi gestionată de către AGEPI, 110 fişe informative privind
rezultatele realizării programelor/proiectelor din
sfera ştiinţei şi inovării, finalizate în anii 2008-2012,
fiind eliberate 110 adeverinţe de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică (în anul
2011 au fost înregistrate 342 de fişe şi eliberate tot
atâtea adeverinţe). În total, în perioada 01.07.2009
- 31.12.2012 au fost eliberate 782 de adeverinţe.

According to the Regulations on State
Registration and Accounting of Scientific
Research Results, in 2012 were received, examined and registered in the Online Database
“Scientific Results”, developed and managed
by AGEPI, 110 informative cards on science and
innovation programs/projects implementation
results, completed in 2008-2012, being issued
110 certificates of registration of scientific research results (in 2011 were registered 342 cards
and issued as many certificates). Altogether,
782 certificates were issued in the period
01.07.2009 − 31.12.2012.

La 31.12.2012, fişele informative înregistrate în Baza de Date „Rezultate ştiinţifice”
conţineau în ansamblu informaţii referitoare la
428 de obiecte de proprietate industrială (296 de
brevete, 110 brevete de invenţie de scurtă durată,
2 modele de utilitate, 4 mărci, 16 brevete pentru
soiuri de plante), 338 de elaborări (procedee, metode etc.), precum şi 6965 de publicaţii (articole,
monografii, cărţi, teze).

On 31.12.2012, informative cards registered in the Database “Scientific Results”
contained on the whole information relating to
428 industrial property objects (296 patents,
110 short-term patents for invention, two utility
models, four trademarks, 16 plant variety patents), 338 developments (processes, methods,
etc.) and 6965 publications (articles, monographs, books, theses).
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Fig. 1.12. Numărul marcajelor de control eliberate de AGEPI (mii)
Fig. 1.12. Control marks issued by AGEPI in the last six years (thousands)
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Pe parcursul anului 2012, din partea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) la AGEPI au parvenit 12 demersuri 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 precedent. MAI a prezentat spre examinare 165 de exemplare de opere sau fonograme
presupuse a fi contrafăcute pe diverse suporturi,
inclusiv 127 de compact-discuri (CD, MP-3, DVD) şi
38 de hard-discuri (HDD). În anul precedent aceşti
indici au constituit, respectiv, 1865, 1804 şi 61.

During 2012, the Ministry of Internal
Affairs (MIA) submitted to AGEPI 12 requests
by which was sought the conduction of technical and scientific findings on examination of
allegedly counterfeit physical media, which
is 2 times less than in the previous year. MIA
submitted for examination 165 copies of allegedly counterfeit works or phonograms on
various media, including 127 compact disks (CD,
MP-3 and DVD) and 38 hard disks (HDD). In the
previous year these indexes were, respectively,
1865, 1804 and 61.

La solicitarea organelor de control, specialiştii AGEPI au întocmit 13 rapoarte de constatare/
expertiză tehnico-ştiinţifică a exemplarelor de opere sau fonograme ridicate, dintre care 8 – în cadrul
dosarelor contravenţionale şi 5 – al celor penale (în
anul precedent – 17 şi, respectiv, 13 rapoarte).

At the request of the control bodies,
AGEPI experts prepared 13 reports on technical
and scientific finding/expertise of seized copies of
works or phonograms, of which 8 − on administrative cases and 5 − on criminal ones (in the previous
year − 17 and, respectively, 13 reports).

Pe parcursul anului 2012, au fost examinate opere şi fonograme imprimate pe 127
de suporturi materiale (CD, DVD, MP-3) şi 47 de
hard-discuri (în 2011 numărul acestora a constituit,
respectiv, 4188 şi 56). Ca rezultat al evaluării prejudiciului cauzat titularilor de drepturi, s-a constatat
că în cazul a 117 CD, DVD, MP-3 şi 20 de HDD au
existat temeiuri pentru intentarea dosarelor contravenţionale, iar în cazul a 10 CD, DVD, MP-3 şi 27
de HDD – pentru atragere la răspundere penală.

During 2012, there were examined works
and phonograms printed on 127 physical media
(CD, DVD, MP3) and 47 hard disks (in 2011 their
number was, respectively, 4188 and 56). Following the assessment of damage caused to right
holders, it was found out that in the case of 117
CD, DVD, MP3 and 20 HDD there were grounds
for institution of contravention proceedings and
in the case of 10 CD, DVD, MP3 and 27 HDD − for
institution of criminal proceedings.
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În scopul asigurării comercializării legale
a operelor audiovizuale, fonogramelor şi programelor de calculator, înregistrate pe suporturi
materiale (compact-discuri, casete audio), au fost
eliberate 394500 de marcaje de control, cu 24%
mai puţine decât în anul precedent (figura 1.12).
De menţionat faptul că, începând cu anul 2005,
când s-au eliberat peste 2 mln de marcaje de control, numărul acestora a fost în continuă scădere.
Această diminuare este cauzată de dezvoltarea
tehnologiilor informaţionale, a mediului Internet şi a 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 5 ani nu se mai solicită marcaje de control
pentru casete video, iar în 2012 au fost solicitate
doar 1000 de marcaje de control pentru casete
audio, aceasta constituind doar 0,25% din numărul
total al marcajelor de control eliberate. În anul de
bilanţ, în Registrul de Stat al titularilor marcajelor
de control au fost înscrişi 12 titulari noi, numărul
acestora atingând cifra de 249. Totodată, din cei
72 de titulari care deţin certificate valabile doar 14
au solicitat eliberarea marcajelor de control.

In order to ensure the legal marketing
of audiovisual works, phonograms and computer programs, recorded on physical media
(compact disks, audio cassettes), there were
issued 394,500 control marks, by 24% less than
in the previous year (Figure 1.12). It should be
mentioned that since 2005, when were issued
more than 2 million control marks, their number
was continuously decreasing. This decrease
is caused by the development of information
technologies, the Internet environment and the
possibilities of accessing/downloading digital
works, which led to the gradual replacement
of physical media with others, of high capacity.
Thus, control marks for video cassettes are not
requested any more over the last five years, and
in 2012 were requested only 1000 control marks
for audio cassettes, this constituting only 0.25%
of the total number of issued control marks. In
the year under review, in the State Register of
Holders of Control Marks were entered 12 new
holders, their number reaching the figure of
249. At the same time, of the 72 holders who
hold valid certificates only 14 requested the issuance of control marks.
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II
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC
ACTIVITY IN THE LEGAL FIELD
2.1. Activitatea normativ-legislativă

2.1. Regulatory and Legislative Activity

Activitatea normativ-legislativă în domeniul proprietăţii intelectuale, desfăşurată pe
parcursul anului 2012, a avut ca obiectiv major
continuarea perfecţionării cadrului juridic în
vederea asigurării unei aplicări eficiente a noilor
legi de specialitate, adoptate în contextul armonizării legislaţiei naţionale cu prevederile Uniunii
Europene, precum şi a realizării angajamentelor
asumate de către Republica Moldova în virtutea
negocierii şi semnării unor tratate internaţionale
în domeniul dat.

Regulatory and legislative activity in the
field of intellectual property developed during
2012 had as major object further improvement
of the legal framework to ensure the effective
implementation of the new specialized laws,
adopted in the context of harmonization of
national legislation with the provisions of the
European Union and the discharge of commitments assumed by the Republic of Moldova
under negotiation and signing of international
treaties in the field.

Reieşind din importanţa proprietăţii
intelectuale şi a avantajelor pe care le oferă societăţii un sistem integru, echilibrat, funcţional şi
dinamic în domeniul dat şi în vederea gestionării
eficiente a acestor active şi identificării unor
mecanisme care să asigure buna lor valorificare,
în anul de bilanţ a fost aprobată, prin Hotărârea
Guvernului nr. 880 din 22.11.2012, Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până
în anul 2020 (în continuare – Strategia). Este
necesar de remarcat faptul că aprobarea acestui
document de politici, inclusiv a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea
Strategiei, va înlesni crearea condiţiilor necesare
pentru dezvoltarea şi consolidarea unui cadru
juridic, instituţional şi social adecvat pentru
crearea, protecţia, gestionarea şi valorificarea
plenară a potenţialului proprietăţii intelectuale,
care să corespundă standardelor internaţionale

Given the importance of intellectual
property and the advantages offered to society
by an incorruptible, balanced, functional and
dynamic system in the field and with the view to
efficient management of these assets and identification of mechanisms to ensure their proper
use, in the year under review was developed
and approved, by Government Decision no. 880
of 22.11.2012, the National Intellectual Property
Strategy until 2020 (hereinafter - the Strategy).
It should be noted that the approval of this
policy document, including the Action Plan for
2012-2014 on implementation of the Strategy,
will facilitate the creation of conditions necessary for the development and consolidation of a
legal, institutional and social framework suitable for the creation, protection, management
and plenary utilization of intellectual property
potential that meets the international standards
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şi să contribuie la dezvoltarea unei economii
naţionale competitive, bazată pe cunoaştere şi
inovare.

and contributes to the development of a competitive national economy, based on knowledge
and innovation.

În perioada de referinţă, a continuat activitatea ce ţine de iniţiativa normativă
referitoare la proiectul unui act legislativ privind
constatarea notorietăţii mărcii, drept urmare fiind adoptată Legea nr. 20 din 23.02.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
38-XVI din 29.02.2012 privind protecţia mărcilor
(ref. la „Constatarea notorietăţii mărcilor”). De
remarcat faptul că prin modificările respective
sunt reglementate atât unele aspecte procedurale (privind depunerea cererii de constatare a
notorietăţii mărcii şi cuprinsul acesteia, criteriile
de constatare a notorietăţii, examinarea cererii
şi hotărârile instanţei de judecată privind constatarea notorietăţii), cât şi unele aspecte vizând
avantajele de care pot beneficia persoanele
care solicită recunoaşterea mărcilor notorii prin
intermediul instanţei de judecată.

During the reference period, it was
continued the activity related to the regulatory
initiative on a draft law on the establishment of
trademark notoriety, as a result being adopted
the Law no. 20 of 23.02.2012 amending and
supplementing Law no. 38-XVI of 29.02.2012 on
the Protection of Trademarks (ref. to “Establishment of Trademark Notoriety”). It should
be note that through these amendments are
regulated both certain procedural aspects (on
submission of the application for establishment
of trademark notoriety and its content, criteria
for establishment of notoriety, examination of
the application and court decisions on establishment of notoriety) and certain aspects regarding the advantages of eligible persons seeking
recognition of well-known trademarks through
the court.

Totodată, în scopul protecţiei şi realizării drepturilor de proprietate intelectuală şi
reglementării problemelor privind valabilitatea
brevetelor eurasiatice pe teritoriul Republicii
Moldova, ca urmare a adoptării Legii nr. 78 din
21.04.2011 pentru denunţarea Convenţiei Eurasiatice privind Brevetele, a apărut necesitatea
încheierii unui Acord de colaborare cu Organizaţia Eurasiatică de Brevete. În această ordine
de idei, a fost elaborată şi aprobată Hotărârea
Guvernului nr. 178 din 23.03.2012 privind iniţierea negocierilor în vederea semnării Acordului
de colaborare între Guvernul RM şi Organizaţia
Eurasiatică de Brevete în domeniul protecţiei
juridice a brevetelor de invenţie. Ca rezultat,
Acordul în cauză a fost semnat pe 12.04.2012, la
Chişinău, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 618
din 17.08.2012 a fost aprobat textul definitiv al
Acordului menţionat.

At the same time, for the purpose of
protection and enforcement of intellectual
property rights and regulation of issues regarding
the validity of Eurasian patents in the Republic of
Moldova, following the adoption of Law no. 78
of 21.04.2011 on Denunciation of the Eurasian Patent Convention, there appeared the need for a
Cooperation Agreement with the Eurasian Patent
Organization. In this connection, it was developed and approved the Government Decision
no. 178 of 23.03.2012 on the initiation of negotiations for the signing of 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. As a result, the Agreement in question
was signed on 12.04.2012, in Chisinau, and by
Government Decision no. 618 of 17.08.2012 was
approved the final text of the said Agreement.

Urmare finalizării cu succes a Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geografice protejate (IGP),
denumirilor de origine protejate (DOP) şi specialităţilor tradiţionale garantate (STG), desfăşurat în conformitate cu Hotărârea Guvernului  nr.
485  din  05.07.2011, a fost elaborată şi aprobată
Hotărârea Guvernului nr. 362 din 06.06.2012 cu
privire la decernarea premiilor câştigătorilor
Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate IGP, DOP şi STG.

Following the successful completion
of the Contest for the Creation of National
Symbols Associated with Protected Geographical Indications (PGI), Protected Appellations of
Origin (PAO) and Traditional Specialties Guaranteed (TSG), conducted in accordance with the
Government Decision no. 485 of 05.07.2011, it
was drafted and approved the Government Decision no. 362 of 06.06.2012 on Awarding of Winners of the Contest for the Creation of National
Symbols Associated with PGI, PAO and TSG.

Printre iniţiativele anului 2012 se numără şi Hotărârea Guvernului nr. 548 din 26.07.2012
„Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale

Among the initiatives of 2012 we should
also mention the Government Decision no. 548
of 26.07.2012 on Approval of Amendments and
Additions Made to Certain Government Deci-
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Guvernului” (în vigoare din 03.08.2012). Acest
act normativ guvernamental vizează modificarea regulamentelor, aprobate prin hotărârile
Guvernului 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, şi anume,
completarea lor cu un capitol referitor la procedura de modificare a statutului juridic al OPI, în
scopul reglementării introducerii modificărilor
şi rectificării erorilor în materialele cererilor de
acordare a protecţiei sau în datele titlurilor de
protecţie eliberate.

sions (applicable from 03.08.2012). This governmental normative act aims at amending the
implementing regulations, approved by Government Decisions 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), namely
supplementing them with a chapter on the
procedure for amending the legal status of IPO,
in order to regulate the introduction of amendments and rectification of errors in the applications materials for the grant of protection or
data of issued titles of protection.

În anul 2012, procesul de perfecţionare a
cadrului juridic din domeniul proprietăţii intelectuale, în temeiul intrării în vigoare a Legii nr. 139
din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, s-a axat pe elaborarea mai multor
proiecte de acte normative. Astfel, în scopul
ameliorării normelor stabilite în legislaţia naţională în raport cu actele internaţionale în domeniu,
evitării interpretărilor unor prevederi similare din
acte normative diferite, precum şi în vederea consolidării cadrului normativ existent în domeniul
drepturilor de autor şi conexe, au fost elaborate
şi adoptate Legea nr. 111 din 17.05.2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative
şi Hotărârea Guvernului nr. 68 din 02.02.2012 cu
privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărâri ale Guvernului, prin care s-a modificat un şir de acte normative ce conţin prevederi
referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile
conexe, sub diferite aspecte.

In 2012, the process of improvement of
the legal framework of intellectual property,
under the entry into force of Law no. 139 of
02.07.2010 on Copyright and Related Rights,
was focused on the development of several
draft normative acts. Thus, in order to improve
the standards established by national legislation in relation to international instruments in
this field, to avoid the interpretations of similar
provisions in different normative acts and to
strengthen the existing legal framework in the
field of copyright and related rights, there were
developed and adopted Law no. 111 of 17.05.2012
Amending and Supplementing Certain Legislative Acts and Government Decision no. 68 of
02.02.2012 Amending, Supplementing and Repealing Certain Government Decisions, through
which were amended a number of normative
acts containing provisions on copyright and/or
related rights, under various aspects.

Totodată, în vederea înregistrării, ca mijloc de probă în favoarea autorului, a obiectelor
drepturilor de autor şi conexe în Registrul de Stat
al obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe, a fost elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului nr. 89 din 10.02.2012 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, care stabileşte condiţiile de depunere
a cererii de înregistrare a unor asemenea obiecte,
modul de completare a formularului cererii,
normele aplicate documentelor ce urmează a fi
anexate la cerere şi procedura de înregistrare a
acestora în Registrul de Stat corespunzător.

At the same time, with the view of registration, as evidence for the author, of objects
of copyright and related rights in the State
Register of Objects Protected by Copyright and
Related Rights, it was developed and approved
the Government Decision no. 89 of 10.02.2012
approving the Regulations on Registration of
Objects of Copyright and Related Rights, establishing the conditions for the submission of
the application of registration of such objects,
how to complete the application form, the rules
applicable to documents to be attached to the
application and the procedure for their registration in the State Register accordingly.

Urmare faptului că Republica Moldova
este parte la Acordul OMPI cu privire la interpretări şi fonograme, precum şi ţinând cont de
importanţa Tratatului OMPI privind interpretările
audiovizuale pentru sistemul naţional de protecţie
a proprietăţii intelectuale, nu s-a pus la îndoială
faptul că semnarea noului Tratat OMPI cu privire
la interpretările audiovizuale va spori nivelul de
protecţie a interpreţilor şi executanţilor din ţara
noastră. Astfel, în vederea semnării Tratatului

Due to the fact that Republic of
Moldova is party to the WIPO Performances
and Phonograms Treaty and taking into account the importance of the WIPO Audiovisual
Performances Treaty for the national intellectual property protection system, there was no
doubt that the signing of the new WIPO Audiovisual Performances Treaty will enhance the
level of protection of performers in our country. Thus, to sign the nominated Treaty were
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nominalizat, au fost iniţiate şi aprobate: Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 92-VII din
28.05.2012 privind iniţierea negocierilor şi acordarea deplinelor puteri doamnei Lilia Bolocan,
Director general AGEPI, şi Hotărârea Guvernului
nr. 417 din 15.06.2012 pentru aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti
pentru participare la Conferinţa Diplomatică de
adoptare a Tratatului OMPI privind interpretările
audiovizuale de la Beijing, Republica Populară
Chineză, în perioada 20-26 iunie 2012.

initiated and approved: Republic of Moldova
Presidential Decree no. 92-VII of 28.05.2012 on
starting negotiations and assigning full-fledged
powers to Mrs. Lilia Bolocan, Director General
of AGEPI, and Government Decision no. 417 of
15.06.2012 approving the Nominal Composition
of the Moldovan Delegation to participate in
the Diplomatic Conference for the adoption of
the WIPO Audiovisual Performances Treaty in
Beijing, People’s Republic of China, from 20 to
26 June 2012.

Conform aspiraţiilor Republicii Moldova de a se integra în structurile europene, de
a armoniza cadrul juridic naţional al protecţiei
invenţiilor cu cel al UE şi de a consolida această
protecţie pe teritoriul său, Republica Moldova
a iniţiat negocierea cu Organizaţia Europeană
de Brevete (OEB) a unui acord privind validarea brevetelor europene. În acest scop, a fost
elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului nr.
874 din 22.11.2012 pentru iniţierea negocierilor
asupra proiectului Acordului între Guvernul
RM şi OEB privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) şi acordarea deplinelor puteri doamnei Lilia Bolocan, Director
general AGEPI.

According to Moldova’s aspirations to
integrate into European structures, to harmonize
the national legal framework for the protection
of inventions with the EU one and to strengthen
this protection on its territory, Moldova has initiated the negotiation with the European Patent
Organization (EPO) of an Agreement on validation of European Patents. For this purpose was
developed and approved the Government Decision no. 874 of 22.11.2012 on starting negotiations
on the Draft Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the EPO
on validation of European patents (Validation
Agreement) and assigning full-fledged powers to
Mrs. Lilia Bolocan, Director General of AGEPI.

În contextul colaborării internaţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale, prin Hotărârea Guvernului nr. 784 din 22.10.2012, au
fost iniţiate negocieri asupra Memorandumului de înţelegere între Guvernul RM şi OMPI
privind cooperarea în domeniul proprietăţii
intelectuale, semnat de părţile contractante
la Chişinău pe 22.10.2012.

In the context of international cooperation in the field of intellectual property, by
Government Decision no. 784 of 22.10.2012, there
were initiated negotiations on the Memorandum
of Understanding between the RM Government
and WIPO on Cooperation in the Field of Intellectual Property, signed by the contracting parties in
Chisinau on 22.10.2012.

La capitolul activităţii în cadrul
Comunităţii Statelor Independente (CSI), în
perioada de raport a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 120 din 23.02.2012 privind
aprobarea Deciziei Consiliului şefilor de
guverne al CSI privind Planul de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor în domeniul
proprietăţii intelectuale, în sprijinul etapelor
de realizare a Strategiei de dezvoltare economică a CSI până în anul 2020. Documentul în
cauză are drept scop stabilirea principiilor şi
abordărilor uniforme în vederea identificării şi
prevenirii răspândirii produselor contrafăcute
în cadrul CSI.

In the Chapter regarding the activity within
the Commonwealth of Independent States (CIS), in
the period under review was adopted the Government Decision no. 120 of 23.02.2012 approving the
Decision of the Council of Heads of Governments
of the Commonwealth of Independent States on
the Action Plan for Combating Intellectual Property Infringements, designed to support the stages
of implementation of the Economic Development
Strategy of the Commonwealth of Independent
States until 2020. This document aims to establish
uniform principles and approaches to identify and
prevent the spread of counterfeit products within
the CIS.

Perioada de bilanţ a fost marcată şi
de demararea unor iniţiative normative cu un
impact important pentru întregul sistem de
protecţie a proprietăţii intelectuale al Republicii
Moldova, care urmează a fi realizate în perioada
următoare.

The period under review was marked
by the initiation of normative initiatives with
an important impact on the entire intellectual
property protection system of the Republic
of Moldova, to be implemented in the next
period.
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Una din iniţiativele majore în acest sens
este proiectul Legii cu privire la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, elaborat în
temeiul art. 71 lit.a) al Legii nr. 139 din 02.07.2010
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care
are drept scop reglementarea expresă a principiilor generale privind statutul juridic, competenţele,
organizarea activităţii oficiului naţional de proprietate intelectuală al Republicii Moldova, funcţiile
sale de bază în domeniul proprietăţii intelectuale,
examinarea pe cale extrajudiciară a litigiilor din
domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv reprezentarea şi evaluarea în domeniul vizat.

One of the major initiatives in this
regard is the Draft Law on State Agency on
Intellectual Property, prepared pursuant to art.
71 letter a) of Law no. 139 of 02.07.2010 on Copyright and Related Rights, which aims to expressly regulate the general principles concerning the
legal statute, powers, organization of activity of
the National Intellectual Property Office of the
Republic of Moldova, its basic functions in the
field of intellectual property, extrajudicial examination of intellectual property-related disputes,
including representation and evaluation in the
given field.

Totodată, în scopul abordării strategice,
operative şi complete a problemelor legate de
funcţionarea sistemului naţional de proprietate
intelectuală, ca rezultat al unui Studiu privind Comunicarea şi Cooperarea, realizat în cadrul proiectului Twinning al UE, s-a propus să fie modificată
Hotărârea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008 „Cu
privire la Comisia naţională pentru proprietatea
intelectuală”, fiind iniţiat proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea Regulamentului de
activitate al Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală (CNPI) şi actualizarea componenţei nominale a acesteia.

At the same time, for the purpose of
strategic, operative and full address of issues
related to the functioning of the national intellectual property system, as a result of a Study
on Communication and Cooperation, conducted
within the EU Twinning Project, it was proposed
to amend the Government Decision no. 489 of
29.03.2008 on the National Commission on Intellectual Property, being initiated the Draft Government Decision amending the Regulations
on the Activity of the National Commission on
Intellectual Property (NCIP) and updating its
nominal composition.

Necesitatea creării şi utilizării unor
mecanisme eficiente de protecţie a proprietăţii
intelectuale, inclusiv prin oferirea libertăţii de a
alege modul de reglementare a litigiilor apărute
pentru persoanele interesate, a determinat elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului Comisiei de Mediere
a AGEPI. Acest act normativ are drept scop crearea unei comisii de mediere care să contribuie la
soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor apărute
în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv a
celor din domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor şi conexe.

The need to create and use effective
intellectual property protection mechanisms,
including by providing interested parties with
the freedom to choose the way of settlement of
the arisen disputes, led to the development of
the Draft Government Decision approving the
Regulation of the Mediation Board of AGEPI.
This normative act aims to create a mediation
board which will contribute to the promotion
and amicable settlement of disputes arising in
the field of intellectual property, including those
in the field of collective management of copyright and related rights.

În scopul organizării eficiente a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor, în anul de bilanţ a fost
iniţiată elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale
de autor şi conexe. Prin actul normativ menţionat urmează să fie stabilite condiţiile şi procedura de eliberare a avizului pentru desfăşurarea
activităţii organizaţiei de gestiune colectivă
(OGC), precum şi procedura privind desemnarea
OGC care urmează să elibereze beneficiarilor
licenţe pentru valorificarea dreptului de autor şi/
sau a drepturilor conexe, alte reguli şi proceduri.

With the view of efficiently organizing
the activity of the organizations for collective
management of economic rights, in the period
under review was initiated the development of
the Draft Government Decision approving the
Regulations on Collective Management of Economic Copyright and Related Rights. Through
the said normative act will be established the
conditions and procedure for issuing 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, other rules and procedures.

În vederea asigurării unei realizări
eficiente a principiilor protecţiei drepturilor de
autor şi conexe, în special în domeniul gestiunii

With the view of ensuring the efficient
implementation of the principles of protection of
copyrights and related rights, particularly in the
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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, care a fost aprobat şi prezentat Parlamentului spre examinare prin Hotărârea Guvernului nr. 359 din 05.06.2012.

field of collective 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, which was approved
and submitted to Parliament for consideration by
Government Decision no.359 of 05.06.2012.

2.2. Contencios

2.2. Contentious Matter

În anul 2012, la Comisia de Contestaţii a
AGEPI au fost depuse 171 de contestaţii, cu 36
(26,6%) mai multe decât în anul precedent. Din
numărul contestaţiilor depuse doar una se referă la invenţii, restul referindu-se la mărci (99,4%),
inclusiv 105 (62%) − la mărci naţionale şi 65 (38%)
− la mărci internaţionale.

In 2012, the Board of Appeals of AGEPI
received 171 appeals, with 36 (26.6%) more than
in the previous year. Of the lodged appeals only
one relates to inventions, the rest relating to
trademarks (99.4%), including 105 (62%) − national trademarks and 65 (38%) − international
trademarks.

După provenienţa lor, contestaţiile depuse se distribuie în modul următor: 59 (34,5%)
provin de la solicitanţi naţionali, 7 (4,1%) – de la
persoane terţe naţionale, 89 (52%) – de la solicitanţi străini, 16 (9,4%) – de la persoane terţe străine. În comparaţie cu anul precedent, numărul
contestaţiilor depuse de solicitanţi naţionali s-a
mărit cu 10 (20,4%), de solicitanţi străini - cu 19
(27,1%), iar numărul celor depuse de persoane
terţe naţionale şi persoane terţe străine s-a mărit cu 3 (75%) şi, respectiv, cu 4 (33%).

By their origin, the lodged appeals shall
be distributed as follows: 59 (34.5%) come from
national applicants, 7 (4.1%) − from national
third parties, 89 (52%) − from foreign applicants,
16 (9.4%) − from foreign third parties. Compared
with the previous year, the number of appeals
lodged by national applicants increased by 10
(20.4%), by foreign applicants – by 19 (27.1%) and
the number of those lodged by national third
parties and foreign third parties increased by 3
(75%) and, respectively, by 4 (33%).

Totodată, în legătură cu unele iregularităţi, 21 de contestaţii au fost considerate
nedepuse, nefiind admise spre examinare în
Comisie.

At the same time, in connection with some
irregularities, 21 appeals were deemed not to have
been lodged, not being admitted for consideration
in the Board.

Pe parcursul anului 2012, Comisia a organizat 21 de şedinţe (cu trei mai multe în comparaţie cu anul 2011), în cadrul cărora s-au efectuat
253 de examinări ale dosarelor. În privinţa a 109
dintre aceste examinări au fost emise încheieri de
amânare, iar în privinţa a 144 procedura de examinare a fost finalizată, fiind adoptate:
• 88 de hotărâri de acceptare totală (71) sau
parţială (17) a revendicărilor contestatarilor;
• 39 de hotărâri de respingere a revendicărilor
contestatarilor;
• 17 încheieri (14 – privind transmiterea dosarelor spre reexaminare şi 3 – privind încetarea
procedurii de examinare a contestaţiilor).

During 2012, the Board held 21 meetings (with three more in comparison with 2011),
in which were conducted 253 examinations
of files. In respect of 109 of these examinations were issued postpone conclusions and in
respect of 144 the examination procedure has
been completed, being adopted:
•• 88 decisions on total acceptance (71) or partial (17) acceptance of claims of appellants;
•• 39 decision on rejection of claims of appellants;
•• 17 conclusions (14 - on transmission of files
to reexamination and 3 – on closure of the
appeal examination procedure).

   Majoritatea absolută a hotărârilor
şi încheierilor adoptate - 141 (98%) se referă la
mărci, iar 3 hotărâri (2%) – la invenţii (inclusiv
o contestaţie depusă în anul curent, iar 2 − din
stocul anilor precedenţi).

The absolute majority of adopted
decisions and conclusions − 141 (98%) relate to
trademarks, and 3 decisions (2%) – to inventions
(including one appeal lodged this year, and 2 −
from the stock of previous years).

Pe 31 decembrie 2012, la Comisie se aflau
în examinare 82 de contestaţii: 39 − amânate şi
43 − din stoc.

On December 31, 2012, in total 82 appeals were pending with the Board of Appeals:
39 − postponed and 43 − from the stock.

În anul 2012, specialiştii AGEPI au participat la 502 şedinţe de judecată pe cazuri refe-

In 2012, AGEPI specialists participated
in 502 hearings on IPO-related cases (by 24.5%
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ritoare la OPI (cu 32,5% mai multe decât în anul
precedent), dintre care: 407 - la Curtea de Apel
Chişinău şi 95 - la Curtea Supremă de Justiţie. În
cadrul acestora au fost examinate şi finalizate
76 de dosare (cu 20 mai multe faţă de anul 2011),
inclusiv 49 - la Curtea de Apel şi 27 - la Curtea
Supremă de Justiţie. Ca şi în anii precedenţi, în
majoritatea cazurilor (90%) obiectele litigiilor au
fost mărcile de produse şi/sau de servicii. În urma
examinării, instanţele judecătoreşti au emis 49 de
hotărâri definitive şi 27 de decizii irevocabile.

more than in the previous year), of which: 407 –
at the Chisinau Court of Appeal and 95 – at the
Supreme Court of Justice. Within these were examined and finalized 76 files (with 20 more than
in 2011), including 49 – at the Court of Appeal
and 27 – at the Supreme Court of Justice. As in
the previous years, in most cases (90%) objects
of disputes were product and/or service trademarks. Following the examination, the courts
have issued 49 final decisions and 27 irrevocable
decisions.

Specialiştii AGEPI au participat, de asemenea, la 44 de şedinţe ale instanţelor judecătoreşti pe litigii referitoare la dreptul de autor şi
drepturile conexe (în 2011 – la 22 de şedinţe), în
cadrul acestora fiind examinate 11 dosare civile:
4 - privind contestarea deciziilor/procedurii de
avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă,
2 - privind anularea certificatelor de înregistrare
a obiectelor drepturilor de autor şi conexe, iar
5 - referitoare la încălcări ale drepturilor de autor
şi conexe, în cadrul cărora AGEPI are calitatea
procesuală de intervenient accesoriu. În urma
examinării dosarelor, instanţele judecătoreşti au
emis 6 decizii irevocabile şi o hotărâre definitivă.

AGEPI experts have also participated
in 44 sessions of courts on disputes relating
to copyright and related rights (in 2011 - in 22
sessions), within the framework thereof being
examined 11 civil cases: 4 − on contesting the
decisions / procedure for approval of collective
management organizations, 2 − on cancellation of certificates of registration of objects of
copyright and related rights, and 5 − relating to
infringements of copyright and related rights,
wherein AGEPI has the legal capacity of accessory intervener. Following the examination of
cases, the courts have issued six irrevocable
decisions and one final decision.

Cu scopul de a asigura accesul publicului
larg la informaţia legală şi cea de jurisprudenţă din
domeniul PI, în anul 2012 pe pagina web AGEPI
(www.agepi.gov.md/md/practice/decizions) au
continuat să fie publicate hotărârile definitive şi
deciziile irevocabile ale instanţelor judecătoreşti referitoare la litigii din domeniul PI. Astfel, în perioada
de bilanţ au fost publicate 45 de hotărâri şi decizii,
numărul lor total ajungând la 301, dintre care 203 se
referă la mărci, 69 - la drepturile de autor şi conexe,
19 - la invenţii şi 10 - la desene şi modele industriale.

In order to ensure public access to legal
and case law information in the field of IP, in
2012 the final and irrevocable court decisions on
IP-related disputes continued to be published
on the AGEPI website (www.agepi.gov.md/md/
practice/decisions). Thus, in the period under
review were published 45 judgments and decisions, their total number amounting to 301, of
which 203 relate to trademarks, 69 − to copyright and related rights, 19 − to inventions and
10 – to industrial designs.

În perioada de referinţă, au fost atestaţi
12 mandatari noi, care au fost înscrişi în Registrul
naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, numărul lor total la sfârşitul
anului fiind de 121 de persoane.

In the reporting period, 12 new patent
attorneys were attested and entered in the
National Register of Patent Attorneys in Intellectual Property, their total number at the end
of the year being of 121 persons.

2.3. Transmiterea drepturilor asupra OPI

2.3. Transfer of Rights in IPO

În anul 2012, la AGEPI au fost înregistrate
191 de contracte de transmitere a drepturilor şi
de gaj al OPI (în anul precedent - 242), inclusiv
153 (80,1%) de contracte de cesiune, 27 (14,1%) de licenţă, 8 (4,2%) – de gaj, 3 (1,6%) − de franchising. Din numărul total al contractelor de licenţă
înregistrate, 9 au constituit licenţe exclusive, iar
18 - neexclusive. În perioada 1994-2012 la AGEPI
au fost înregistrate 2071 de contracte de transmitere a drepturilor şi de gaj, inclusiv 1789 (86,4%)
de contracte de cesiune, 239 (11,5%) − de licenţă,
22 (1,1%) − de franchising şi 21 (1%) − de gaj.

In 2012, AGEPI registered 191 IP rights
transfer and IPO pledge contracts (in the previous year - 242), including 153 (80.1%) assignment
contracts, 27 (14.1%) − license, 8 (4.2%) − pledge,
3 (1.6%) – franchise ones. Of the total number
of registered license agreements, nine have
been exclusive licenses, and 18 - nonexclusive.
During the period 1994-2011, 2071 rights transfer
and pledge contracts were registered with the
AGEPI, including 1789 (86.4%) assignment contracts, 239 (11.5%) − license, 22 (1.1 %) − franchise
and 21 (1%) – pledge ones.
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Tab. 2.1. Dinamica înregistrării
contractelor la AGEPI

Contracte
Cesiune

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

2006
115

2007
111

2008
134

2009
131

2010
134

2011
219

2012
153

Licenţă

21

14

17

17

13

20

27

License

Gaj

1

1

1

0

0

1

8

Pledge
Franchise

Franchising
Total:

3

1

2

4

0

2

3

140

127

154

152

147

242

191

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

Obiecte de proprietate
industrială

Contracts
Assignment

Total:

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

Contracte
de licenţă
License contracts

Contracte
de cesiune
Assignment contracts

Industrial property
objects

Invenţii

3

2

Inventions

Mărci

23

147

Trademarks

Desene şi modele industriale

1

4

Total:

27

153

Tab. 2.3. Structura părţilor contractante

Agenţi economici
Persoane fizice

Industrial designs
Total:

Tab. 2.3. Structure of contracting parties

Licenţiar
Licensor
3

Licenţiat Cedent Cesionar
Licensee Assignor Assignee
1
21
10

Economic agents
Natural persons

Persoane juridice, inclusiv:

24

26

132

143

- întreprinderi de stat

0

0

1

2

Legal persons, including:

- societăţi pe acţiuni

0

0

9

4

- joint-stock companies

- societăţi cu răspundere limitată

2

6

36

31

- limited companies (Ltd.)

- companii străine

22

20

86

106

- foreign companies

Total:

27

27

153

153

Total:

- state enterprises

Tabloul general al înregistrării de către
AGEPI a contractelor de transmitere a drepturilor
şi de gaj din ultimii 7 ani este reflectat în tabelul 2.1.

The general picture of registration by
AGEPI of IP rights transfer and pledge contracts
in the last seven years is reflected in Table 2.1.

Contractele înregistrate în anul 2012 au
inclus 357 de OPI, dintre care 344 (96,4%) pentru
mărci de produse şi servicii, câte 6 (1,7%) pentru
invenţii şi desene/modele industriale şi 1 (0,2%)
pentru un model de utilitate (tabelul 2.2.).

Contracts registered in 2012 included
357 IPO, of which 344 (96.4%) for product and
service trademarks, 6 (1.7%) for inventions and
industrial designs and 1 (0.2%) for a utility model
(Table 2.2.).

Din numărul total de licenţiari şi cedenţi,
24 (13,3%) sunt persoane fizice, iar 156 (86,7%)
– persoane juridice. În acelaşi timp, din categoria licenţiaţilor şi cesionarilor persoanele fizice
constituie 11 (6,1%), iar persoanele juridice – 169
(93,9%) (tabelul 2.3.). Ponderea cea mai mare a
părţilor contractante revine companiilor străine
(69,2% - licenţiari/cedenţi şi 74,55% - licenţiaţi/
cesionari), urmate de societăţile cu răspundere
limitată (24,4% licenţiari/cedenţi şi 21,9% - licenţiaţi/cesionari) şi societăţile pe acţiuni (5,8%
licenţiari/cedenţi şi 2,4% - licenţiaţi/cesionari).

Of the total number of licensors and
assignors, 24 (13.3%) are natural persons and
156 (86.7%) – legal persons. At the same time,
from the category of licensees and assignees 11
(6.1%) are natural persons and 169 (93.9%) - legal
persons (Table 2.3.). The largest share of the contracting parties belongs to foreign companies
(69.2% - licensors/assignors and 74.55% - licensees/assignees), followed by limited companies
(24.4% licensors/assignors and 21.9% - licensees/
assignees) and joint-stock companies (5.8% licensors/assignors and 2.4% - licensees/assignees).
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III
PROMOVAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
PROMOTING INTELLECTUAL PROPERTY
La ora actuală, în Republica Moldova are
loc conştientizarea tot mai profundă a rolului
proprietăţii intelectuale (PI) ca factor-cheie al
creşterii economice, valorificării activelor necorporale şi impulsionării creativităţii în vederea
soluţionării problemelor economice ale ţării,
atragerii investiţiilor, dezvoltării produselor cu
valoare adăugată şi conţinut creativ.

At present, in the Republic of Moldova
there is more profound awareness of the role
of intellectual property (IP) as a key factor of
economic growth, exploitation of intangible
assets and impelling of creativity with the view
of solving economic problems of the country,
attracting investment, developing value-added
products with creative content.

În această ordine de idei, în perioada de
bilanţ promovarea şi dezvoltarea unei culturi
înalte în materie de PI, sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu privire la protecţia şi
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) a continuat să fie una din direcţiile prioritare ale activităţii AGEPI. Mai mult decât atât,
acest domeniu este unul din obiectivele generale ale Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.

In this context, in the period under
review the promotion and development of
a high IP culture, public sensitization and
awareness of the protection and enforcement of intellectual property rights (IPR)
continued to be one of the priority directions
of AGEPI activity. Moreover, this area
is one of the overall goals of the National
Intellectual Property Strategy until 2020,
approved by Government Decision no. 880
of 22.11.2012.

De menţionat faptul că, pe parcursul
întregii sale existenţe, AGEPI a desfăşurat o
activitate perseverentă privind diseminarea
cunoştinţelor şi a informaţiei din domeniul PI,
monitorizând cerinţele utilizatorilor şi impactul
acestei informaţii asupra persoanelor interesate,
aducând la cunoştinţa societăţii date actualizate
privind protecţia obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) şi procesul inovaţional, diversificând formele şi căile de acces ale beneficiarilor

It should be noted that, throughout
its existence, AGEPI conducted a persevering
activity on dissemination of knowledge and IP
information, monitoring user requirements
and the impact of this information on stakeholders, bringing to the attention of the society updates on the protection of intellectual
property objects (IPO) and innovation process,
diversifying the forms and ways of access
of beneficiaries to that information.
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la informaţia menţionată. În acelaşi timp, dezvoltarea vertiginoasă a domeniului PI şi a mijloacelor de informare impune necesitatea extinderii
continue a accesului la informaţia relevantă,
inclusiv prin coordonarea eforturilor instituţiilor
abilitate cu responsabilităţi în domeniul PI, societăţii civile, asociaţiilor titularilor de drepturi etc.

At the same time, rapid development of the
IP field and mass media requires the need for
continuous extension of access to relevant
information, including by coordinating efforts
of competent institutions with responsibilities
in the field of IP, civil society, associations of
rightholders, etc.

Astfel, în anul 2012 AGEPI a continuat
activităţile ce ţin de stimularea interesului societăţii faţă de obţinerea şi apărarea drepturilor
de proprietate intelectuală, protecţia şi valorificarea eficientă a OPI, perfecţionarea cadrului
legislativ în domeniu.

Thus, in 2012 AGEPI continued its activities related to fostering society’s interest
in acquiring and defending intellectual property rights, protecting and efficiently exploiting IPO, improving the legal framework in the
field.

Pentru a eficientiza conlucrarea cu instituţiile din sfera cercetare-dezvoltare-inovare şi
antreprenoriat/servicii, cu mediul universitar şi
mass-media, antrenate în procesul de informare
şi comunicare în domeniul PI, în anul 2012 AGEPI
a desfăşurat în mod sistematic următoarele
activităţi:
• elaborarea şi editarea publicaţiilor periodice, a lucrărilor metodice şi de popularizare a
domeniului de PI pe suport de hârtie şi electronic, care pot fi abonate şi consultate la Biblioteca AGEPI sau accesate pe site-ul www.
agepi.gov.md;
• şcolarizarea diverselor categorii de beneficiari în cadrul unor ateliere tematice, seminare naţionale, regionale şi internaţionale 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
instanţelor judecătoreşti, instituţiilor academice, universităţilor, businessului, mandatari
autorizaţi, inventatori etc.);
• diseminarea informaţiei de PI, inclusiv prin
intermediul site-ului www.agepi.gov.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 persoanelor interesate;
• colaborarea activă cu mass-media în vederea
informării publicului privind cele mai importante evoluţii ale sistemului naţional şi ale
celui internaţional de PI, dezvoltării unei culturi moderne de PI în societate, sensibilizării
consumatorilor cu privire la impactul negativ
al contrafacerii şi pirateriei produselor care înglobează OPI, publicarea diverselor studii, articole, interviuri, analize, comentarii, difuzarea
comunicatelor de presă, organizarea conferinţelor de presă, a emisiunilor Radio şi TV etc.

In order to streamline the cooperation
with institutions in the research-developmentinnovation and entrepreneurship/service
sphere, universities and mass media, involved in
the IP information and communication process,
in 2012 AGEPI systematically conducted the following activities:
•• elaboration and publication of periodicals,
methodical and IP field popularization
works on paper and electronic carrier, that
can be subscribed or consulted at the AGEPI
Library or accessed on the website www.
agepi.gov.md;
•• training of various categories of beneficiaries in thematic workshops, national, regional and international seminars on the
most current IPR protection and enforcement issues (representatives of central
public authorities vested with responsibilities in the field of enforcement and respect
for IPR, of the courts, academic institutions, universities, business, patent attorneys, inventors, etc.);
•• dissemination of IP information, including
through the website www.agepi.gov.md,
marketing and consulting activities in the
national exhibitions, organized in Chisinau
and the territory, as well as in international
exhibitions;
•• organization of training courses “Protection
of Intellectual Property” at the request of interested persons;
•• active collaboration with mass media to inform the public on the most important developments of the national and international
IP system, to develop a modern IP culture in
the society, to raise consumer awareness of
the negative impact of counterfeiting and
piracy of products incorporating IPO, publication of various studies, articles, interviews,
analyses, comments, dissemination of press
releases, organization of press conferences,
Radio and TV broadcasts, etc.
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Încheierea Acordului de colaborare între AGEPI
şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT)
privind promovarea proprietăţii intelectuale
Conclusion of the Cooperation Agreement on
Promotion of Intellectual Property between AGEPI and
the Agency for Innovation and Technology Transfer (AITT)

O parte din activităţile menţionate au
fost organizate de AGEPI în comun cu diverse
autorităţi ale administraţiei publice centrale,
instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării,
precum şi în baza acordurilor de colaborare bilaterală şi planurilor comune de măsuri semnate
cu partenerii Agenţiei pe parcursul ultimilor ani.
În 2012 au fost stabilite asemenea relaţii de colaborare cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Universitatea de Stat din Comrat, Agenţia
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM.

Some of those activities were organized by AGEPI jointly with various central public
administration authorities, institutions and
organizations in science and innovation, as well
as under bilateral cooperation agreements and
joint action plans signed with the partners of
the Agency in recent years. In 2012 were also
established relations of cooperation with the
Broadcasting Coordinating Council, Comrat
State University, Agency for Innovation and
Technology Transfer and Institute of Economy,
Finance and Statistics of the ASM.

Semnarea de către AGEPI şi Consiliul Coordonator al AudioviÎntâlnirea delegaţiei AGEPI cu conducerea Universităţii
zualului (CCA) a unui Plan comun de măsuri privind respectade Stat din Comrat
rea drepturilor de autor şi conexe în mediul audiovizual
Meeting of AGEPI delegation with the leadership
Signing by the AGEPI and the Broadcasting Coordinating
of the Comrat State University
Council (BCC) of a Joint Action Plan on Enforcement of
Copyright and Related Rights in the Audioviziual Environment

3.1. Publicaţiile AGEPI

3.1. AGEPI Publications

În anul de bilanţ, AGEPI a continuat
editarea publicaţiilor periodice prevăzute de
statutul său, a elaborat noi lucrări şi le-a actualizat pe cele existente, fie pe suport de hârtie
sau pe suport electronic. Menirea acestora este
de a informa cu promptitudine şi exhaustiv
persoanele interesate cu privire la funcţionarea
sistemului de protecţie a OPI, modernizarea
cadrului normativ-legislativ specializat, ultimele
evoluţii din domeniul proprietăţii intelectuale
la nivel naţional şi internaţional. Toate aceste

In the year under review, AGEPI continued publishing periodicals provided by its
statute, developed new works and updated
existing ones either on paper or electronic
carrier. Their purpose is to promptly and
comprehensively inform stakeholders about
the operation of the IPO protection system,
modernization of the specialized regulatory
and legal framework, latest developments in
the field of intellectual property at national
and international level. All these publications
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publicaţii pot fi abonate, consultate la Biblioteca
AGEPI ori accesate pe site-ul oficial al Agenţiei
www.agepi.gov.md.

can be subscribed, consulted at the AGEPI
Library or accessed on the official website of
the Agency www.agepi.gov.md.

În perioada de referinţă, a continuat să
fie editat şi difuzat Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI), care apare cu o periodicitate lunară, pe suport de hârtie (ISSN 18107095), pe CD-ROM (ISSN 1857-050X) şi on-line
pe site-ul AGEPI.

In the period under review, AGEPI continued to publish and disseminate the Official
Bulletin of Industrial Property (BOPI), which
appears with a monthly periodicity, on paper
carrier (ISSN 1810-7095), CD-ROM (ISSN 1857050X) and online on the AGEPI website.

BOPI include informaţia oficială a cărei
publicare este prevăzută de legislaţia referitoare
la protecţia OPI în Republica Moldova, inclusiv
datele privind cererile de brevetare/înregistrare
a OPI şi titlurile de protecţie acordate/eliberate, modificările intervenite în statutul juridic al
cererilor şi titlurilor 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 informaţii de ordin general: acte emise de
Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii
Moldova care reglementează protecţia PI, ordine
ale Directorului general AGEPI, note informative
privind convenţiile şi tratatele internaţionale în
domeniu la care Republica Moldova este parte,
comunicate ale OMPI şi UPOV etc.

BOPI includes official information
whose publication is prescribed by the legislation on the protection of IPO in the Republic of
Moldova, including data on IPO patenting/ registration applications and granted/issued titles
of protection, amendments made in the legal
status of IPO protection applications and titles,
results of the examination of appeals with the
AGEPI Board of Appeals, final court decisions
on IPO-related disputes, and general information: acts issued by the President, Parliament
and Government of the Republic of Moldova
regulating the 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, communications of WIPO and UPOV, etc.

În procesul de editare a BOPI, în anul de
referinţă au fost aplicate normele actualizate
ale OMPI şi codurile numerice internaţionale
de identificare a datelor bibliografice (INID)
referitoare la OPI, si anume: norma ST. 3 OMPI
- pentru codurile normalizate ale statelor, altor
entităţi şi organizaţii interguvernamentale , normele ST. 9 OMPI şi ST. 16 OMPI – pentru codurile
utilizate la publicarea datelor privind invenţiile,
norma ST. 17 OMPI – pentru soiurile de plante şi
norma ST. 60 OMPI - pentru codurile utilizate la
publicarea mărcilor.

In the year under review, WIPO updated
standards and international numerical codes for
bibliographic data identification (INID) concerning
the IPO were applied in the process of publication
of BOPI, namely: WIPO Standard ST. 3 – on twoletter codes for the representation of states, other
entities and intergovernmental organizations,
WIPO Standards ST. 9 and ST. 16 – for codes on
bibliographic data relating to patents, WIPO Standard ST. 17 – for codes on bibliographic data relating
to plant varieties and WIPO Standard ST. 60 – for
codes on bibliographic data relating to marks).

Pe parcursul anului de bilanţ, în cele 12
numere ale BOPI au fost publicate în total 9727
de informaţii oficiale referitoare la OPI, inclusiv
3057 de cereri de protecţie, 2965 de titluri de
protecţie acordate/eliberate şi 3705 informaţii
privind modificările intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie a OPI
(reînnoiri, modificări, cesiuni, licenţe, decăderi,
revalidări, anulări etc.).

During the year under review, in the
12 numbers of BOPI were published in all 9727
official information on IPO, including 3057 applications for protection, 2965 issued/granted
titles of protection and 3705 information on
amendments made in the legal status of applications or titles of protection of IPO (renewals,
amendments, assignments, licenses, forfeitures,
reinstatements, cancellations, etc.).

În tabelul 3 este prezentată dinamica publicării informaţiilor oficiale în BOPI în
ultimii 6 ani. Aceste date atestă o creştere
semnificativă a numărului de cereri şi titluri
de protecţie publicate în BOPI în anul de referinţă în raport cu anii precedenţi (cu excepţia
anului 2008).

The dynamics of publication of official information in BOPI in the last six years is
presented in Table 3. These data attest a slight
increase in the number of applications and titles
of protection published in BOPI in the reference
year compared with the previous years (except
for 2008).
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Tab. 3. Dynamics of publication of information in BOPI
(2007-2012)

Tab. 3. Dinamica publicării informaţiei în BOPI
(2007-2012)
Tipul informaţiei
oficiale
Cereri de protecţie
Titluri de protecţie
Informaţii privind statutul
juridic al cererilor/titlurilor
de protecţie
Total informaţii oficiale

Type of official
information

Anul
2007
1762
2004

2008
3299
2519

2009
2113
2455

2010
1975
2248

2011
2039
2170

2012
3057
2965

4119

4035

3707

4159

4171

3705

7885

9853

8275

8382

8380

9727

Applications for protection
Titles of protection
Information on the legal status
of applications/titles
of protection
Total official information

La secţiunile „Monitor” şi „Materiale de informare din domeniul proprietăţii intelectuale” ale
BOPI au fost publicate 55 de materiale, inclusiv textele unor acte normative din domeniul proprietăţii
industriale, intrate în vigoare în 2012. Prin intermediul BOPI, utilizatorii au avut acces la 25 de indexuri
semestriale sistematizate ale titlurilor de protecţie
acordate în Republica Moldova şi la Indexul anual
al actelor normative şi al materialelor de informare
publicate în BOPI pe parcursul anului 2012.

In the sections “Monitor”, “Information Materials in the Field of Intellectual Property” of BOPI
were published 55 materials, including texts of
some normative acts in the field of industrial
property, entered into force in 2012. Through
BOPI, users had access to 25 systematized halfyearly 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 2012.

În anul de bilanţ, au fost editate 4
numere ale Revistei de proprietate intelectuală
„Intellectus” (ISSN 1810-7079 – pe suport de hârtie şi ISSN 1857-0496 – pe CD-ROM). Publicaţia
a fost fondată de AGEPI în anul 1995, iar în anul
2009 a fost acreditată de către Consiliul Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM
în categoria „B”, la profilurile drept, tehnică, biologie, chimie, economie. Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare (CNAA) este coeditorul revistei, specialiştii acestuia susţinând pe paginile
sale o rubrică de profil.

In the year under review were published
four issues of the Journal of Intellectual Property
“Intellectus” (ISSN 1810-7079 – on paper carrier
and ISSN 1857-0496 – on CD-ROM). The publication was founded by AGEPI in 1995, and in 2009
was accredited by the National Council for Science
and Technological Development of the ASM in the
category “B”, on profiles law, mechanical engineering, biology, chemistry, and economics. The National
Council for Accreditation and Attestation (CNAA)
is the co-publisher of the journal, its specialists supporting a profile column in its pages.

În revista “Intellectus” sunt reflectate
aspectele multilaterale ale domeniului de proprietate intelectuală, 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 actuală privind problematica
protecţiei PI, aspecte legate de mecanismul apărării şi respectării drepturilor, precum şi articole
ştiinţifice din domeniile menţionate. 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.

Journal “Intellectus” reflects the multilateral aspects of intellectual property field, the
evolution of the specialized national and international 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 pages of the journal
current information on IPO protection issues,
aspects related to the mechanism of protection
and enforcement of rights, and scientific articles
in the mentioned areas. The Scientific Council of
the journal includes 23 notorious scientists and
researchers both from our country and Romania, France, Ukraine, Russia and Poland.

În cele patru numere ale revistei,
editate în anul 2012, s-au publicat 71 de articole
ştiinţifice, cu un volum total de 478 de pagini, în
limbile română, engleză sau rusă, cu rezumate
în aceste 3 limbi.

In the four issues of the journal, edited
in 2012, were published 71 scientific articles,
with a total volume of 478 pages, in Romanian,
English and Russian, with summaries in these
3 languages.
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Din ansamblul materialelor publicate,
33% sunt semnate de autori din cadrul AGEPI
(24 de articole);
77% - de autori din afara AGEPI (47 de articole), inclusiv 7% - de autori din afara republicii
(5 articole).

Of all published materials,
•• 33% are signed by authors from AGEPI (24 articles);
•• 77% - by authors from outside the AGEPI (47
articles), including 7% - by authors from outside the country (5 articles).

Dintre instituţiile din ţară, mai semnificativ au fost reprezentate: USM (10 articole), UTM
(7 articole), CNAA (7 articole), UASM (4 articole), USMF „N. Testemiţanu” (3 articole),
AŞM (2 articole) etc.

Of the institutions of the country, more
significantly were represented: SUM (10 articles), TUM (7 articles), NCAA (7 articles), SAUM
(4 articles), SUMP “N. Testemitanu” (3 articles),
ASM (2 articles), etc.

Dintre instituţiile din exteriorul ţării
au fost reprezentate: Universitatea „College”
din Londra, Universitatea „Montesquieu” din
Bordeaux, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
(OSIM), Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi Universitatea de Studii Economice din Bucureşti, România.

Of the institutions from outside the
country were represented: , University
“College” of London, University “Montesquieu”
of Bordeaux, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), University “Constantin
Brancoveanu” of Pitesti and University
of Economic Studies of Bucharest, Romania.

În 2012 autorii din cadrul AGEPI au deţinut întâietatea la rubricile: Editorial, Proprietate
industrială, Drept de autor şi drepturi conexe,
Apărarea drepturilor de PI, Practica internaţională, Jurisprudenţă. Cei străini au publicat
mai frecvent la rubricile: Tehnologii inovative,
Comunicări ştiinţifice, Economia PI, Inovare şi
transfer tehnologic, La Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare, Proprietatea intelectuală şi
factorul uman.

In 2012, authors from AGEPI held the
primacy under the headings: Editorial, Industrial
Property, Copyright and Related Rights, Protection of IP Rights, International Practice, and
Jurisprudence. Foreign authors published more
frequently under the headings: Innovative Technologies, Scientific Communications, IP Economy,
Innovation and Technology Transfer, At the National Council for Accreditation and Attestation,
Intellectual Property and Human Factor.

În scopul diseminării cât mai extinse a
informaţiei din domeniul PI, revista “Intellectus” se distribuie la bibliotecile Parlamentului,
Guvernului, AŞM, la cele universitare, republicane specializate 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.).

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

Revista “Intellectus” şi suplimentele
sale au fost diseminate la toate evenimentele
organizate de AGEPI sau cu participarea sa,
inclusiv la ediţia din 2012 a Salonului Internaţional de Carte, consacrat aniversării a 180-a de
la fondarea Bibliotecii Naţionale a Republicii
Moldova. Revista şi suplimentele sale sunt plasate pe web site-ul AGEPI (http://agepi.gov.md/
md/publishing/intellectus.php). În anul 2012 pe
acest site au fost înregistrate 5009 accesări ale
revistei „Intellectus”.

Journal “Intellectus” and its supplements were disseminated to all events organized by AGEPI or with its participation, including to the 2012 edition of the International Book
Fair, dedicated to the 180th anniversary from
the foundation of the National Library of the
Republic of Moldova.����������������������������
The journal and its supplements are placed on the AGEPI website (http://
agepi.gov.md/md/publishing/intellectus.php). In
2012 on this site were recorded 5009 hits of the
journal “Intellectus”.

O altă publicaţie, menită să contribuie
la diseminarea informaţiei din domeniul PI, este
digestul „AGEPI-INFO”, supliment al revistei „Intellectus”. Şi în anul de bilanţ pe paginile sale au fost
abordate într-un mod accesibil şi atractiv aspectele multilaterale ale dobândirii, protecţiei

Another publication, designed to contribute to the dissemination of information in the IP
field, is the digest “AGEPI-INFO”, a supplement of
the journal “Intellectus”. In the year under review
as well, i�����������������������������������������
n its pages were addressed in an affordable and attractive manner the multilateral aspects
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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, în
această publicaţie fiind reproduse şi cele mai
relevante informaţii din presa naţională cu
referire la domeniul PI.

of acquisition, protection and enforcement of IP
rights, were published brief information on
participation of AGEPI specialists in actions organized by WIPO, UPOV, EPO, EAPO, etc., events
conducted on the initiative or with the participation of AGEPI, in this publication being also
reproduced the most relevant appearances in the
national press with reference to the IP field.

În cele 4 numere ale digestului “AGEPIINFO”, editate în 2012, au fost prezentate 150
de materiale cu un volum total de 252 de pagini
(în anul 2011 – 130 de materiale). Publicaţia a
fost distribuită în cadrul principalelor acţiuni
de promovare organizate de AGEPI: seminare,
conferinţe, expoziţii, cursuri, traininguri pentru
reprezentanţii instituţiilor şi întreprinderilor
etc., fiind disponibilă şi on-line.

In the four issues of the digest “AGEPIINFO”, published in 2012, were presented 150
materials with a total volume of 252 pages (in
2011 – 130 materials). The publication was distributed in the main promotion actions organized by AGEPI: seminars, conferences, exhibitions, courses, trainings for representatives of
institutions and enterprises, etc., being also
available online.

Prin intermediul rubricii „Bursa invenţiilor” s-au publicat informaţii referitoare la 68 de
invenţii, semnate de 230 de autori (în 2011 acest
raport a constituit 70:220). În total în perioada
2004-2012 au fost promovate 1132 de invenţii
susceptibile de implementare.

Through the heading “Stock of Inventions” were published information on 68 inventions, signed by 230 authors (in 2011 this ratio
was 70:220). On the whole, in the period 20042012 were promoted 1,132 inventions susceptible
of implementation.

Noile realităţi ale economiei de piaţă,
nevoia crescândă de informaţie, de competitivitate şi spirit inventiv face ca brevetele de invenţie să fie un adevărat tezaur de informaţie. În
acest scop, în anul de bilanţ AGEPI a elaborat şi
editat un nou supliment al revistei „Intellectus”,
culegerea „Bursa invenţiilor” (brevete în vigoare, eliberate în perioada 2009-2011), ca ediţie
aparte. Publicaţia cuprinde informaţii referitoare
la 154 de invenţii, repartizate după domenii precum: agricultură, industria alimentară, cea vinicolă, constructoare de maşini şi aparate, tehnici
industriale, transporturi, construcţii, tehnologii
informaţionale, nanotehnologii şi biotehnologie,
medicină şi farmacologie, surse alternative de
energie şi protecţia mediului.

The new realities of the market economy, the growing need for information, competitiveness and ingenuity make patents a veritable
thesaurus of information. To this end, in the year
under review AGEPI developed and published
a new supplement of the journal “Intellectus”,
the collection “Stock of Inventions” (patents in
force, issued in the period 2009−2011), as a special edition. The publication covers information
relating to 154 inventions, distributed by areas
such as: agriculture, food, wine, machine-building and instrument making industries, industrial
technique, transport, construction, information
technology, nanotechnology and biotechnology, medicine and pharmacology, alternative
energy sources and environmental protection.

În afară de publicaţiile periodice nominalizate, pe parcursul anului de raport au fost elaborate şi editate circa 30 de lucrări tematice care au
completat fondul de literatură din domeniul PI al
Bibliotecii AGEPI. Printre acestea se regăsesc acte
normative, lucrări metodice, de popularizare şi
promovare a domeniului de PI, culegeri de materiale, broşuri, prospecte, inclusiv:
• Raportul anual AGEPI-2011 - în 2 limbi (română şi engleză), editat pe suport de hârtie şi
pe CD;
• Culegerea de comunicări “Lecturi AGEPI2011”;
• Culegerea „Proprietatea intelectuală în cifre.
Indicatori statistici ai activităţii de depunere
a cererilor şi acordare a protecţiei juridice

In addition to the mentioned periodicals,
during the year under review were developed
and published about 30 thematic works that
have completed the collection of literature in
the IP field of the AGEPI Library. Among them
are found normative acts, methodical, IP field
popularization and promotion works, collections
of materials, brochures, booklets, including:
•• Annual Report AGEPI-2011 − in two languages (Romanian and English), published on paper carrier and on CD;
•• Collection of communications “AGEPI Readings-2011”;
•• Collection “Intellectual Property in Digits.
Statistical Indicators of the Activity on Filing
of Applications and Grant of Legal Protec-
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•

obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova în perioada 1993-2011”;
Culegerea de comunicări „Conferinţa studenţească „Atenţie la Contrafacere şi Piraterie!”;
Culegerea de acte normative în domeniul PI:
drept de autor şi drepturi conexe;
CD-ul „Invenţii protejate în Republica Moldova. 1993-2011”;
CD-ul „Legislaţia în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale”.

••
••
••
••

tion of Intellectual Property Objects in the
Republic of Moldova during 1993-2011”;
Collection of communications “Student Conference “Beware of Counterfeiting and Piracy”;
Collection of normative acts in the field of IP:
copyright and related rights;
CD “Inventions Protected in the Republic of
Moldova. 1993-2011”;
CD “Intellectual Property Protection Legislation”.

În anul 2012, cu asistenţa experţilor UE
în cadrul Proiectului Twinning au fost elaborate
3 lucrări adresate reprezentanţilor industriilor
creative şi culturale, sectorului ÎMM, producătorilor agricoli:
• Manualul „Dreptul de autor şi drepturile conexe”;
• Ghidul introductiv privind înregistrarea IG şi DO;
• Ghidul pentru ÎMM „Investiţii şi profit cu proprietatea intelectuală”.

In 2012, with the assistance of EU experts in the Twinning Project were developed
three papers addressed to representatives of
cultural and creative industries, SME sector,
agricultural producers:
•• Manual “Copyright and Related Rights”;
•• Introductory Guide on the Protection of GI and
AO;
•• Guide for SMEs “Investment and Profit with
Intellectual Property”.

În Colecţia Biblioteca de proprietate
intelectuală a fost reeditată o serie de publicaţii,
completate şi actualizate, inclusiv:

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

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

 broşurile:
„Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica
Moldova”, în limbile română, rusă şi engleză;
„Laureaţii Medaliei de Aur OMPI” (completată
şi actualizată, inclusiv cu schiţele-portrete ale
laureaţilor Medaliei de Aur OMPI „Pentru Creativitate”);
„Cum se înregistrează IG, DO şi STG în Republica Moldova”;
„Cum se protejează un soi de plantă în Republica Moldova”;
“Cum se protejează dreptul de autor şi drepturile conexe în Republica Moldova”;
 pliantele:
„Dreptul de autor pentru programele de calculator”;
„ Dreptul de autor pentru operele literare”;
„Dreptul de autor pentru operele ştiinţifice”;
„Proprietatea intelectuală în sprijinul ÎMM”;
„Bine aţi venit la AGEPI”;
„STOP contrafacerea!” şi „STOP pirateria!” (în
limbile română şi rusă);
 prospectele:
Campania publică de sensibilizare a consumatorilor „STOP pirateria şi contrafacerea!”;
Concursul pentru crearea simbolurilor naţionale asociate IGP, DOP şi STG;
Protecţia obiectelor de PI (prospecte tematice).

În scopul mediatizării activităţilor consacrate Campaniei publice „STOP pirateria şi

 brochures:
•• “Protection of Intellectual Property in the Republic of Moldova”, in Romanian, Russian and
English;
•• “WIPO Gold Medal Winners” (completed and
updated, including with sketches-portraits of
winners of WIPO Gold Medal “For Creativity”);
•• “How to Register GIs, AO ant TSG in the Republic of Moldova”;
•• “How to Protect a Plant Variety in the Republic
of Moldova”;
•• “How to Protect Copyright and Related Rights
in the Republic of Moldova”;
 folders:
“Copyright for Computer Programs”;
“Copyright for Literary Works”;
“Copyright for Scientific Works”;
“Intellectual Property to the Benefit
of SMEs”;
•• “Welcome to AGEPI”;
•• “STOP Counterfeiting!” and “STOP Piracy!” in
Romanian and Russian;
••
••
••
••

 booklets
•• Public Consumer Awareness Campaign “STOP
Piracy and Counterfeiting!”;
•• Contest for the creation of National Symbols
Associated with GIs, AO, TSG;
•• Protection of IP Objects (thematic booklets)
For the purpose of covering activities
dedicated to the Public Campaign “STOP Piracy
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contrafacerea”, precum şi a celor dedicate Aniversării a 20 de ani de la instituirea sisitemului
naţional de PI şi crearea AGEPI, au fost realizate,
de asemenea, 2 clipuri video de promovare la
Radio şi TV a Campaniei publice menţionate (în
limbile română şi rusă) şi filmul documentar
„Dezvoltarea sistemului naţional de proprietate
intelectuală: 20 ani de la fondarea AGEPI”.

and Counterfeiting!” and those dedicated to the
celebration of the 20th anniversary from the establishment of the national IP system and creation of
AGEPI, there were made 2 video clips to promote
on Radio and TV the said Public Campaign (in
Romanian and Russian) and the documentary film
“Development of the National Intellectual Property
System: 20 Years from the Foundation of AGEPI”.

3.2. Proprietatea intelectuală şi mass-media

3.2. Intellectual Property and Mass Media

În vederea informării publicului cu privire
la evoluţia sistemului naţional de PI, a legislaţiei
de specialitate pe plan naţional şi internaţional,
evenimentele şi acţiunile desfăşurate de AGEPI
sau cu participarea sa, precum şi a diversificării
formelor şi extinderii grupurilor-ţintă în procesul
de diseminare a informaţiei de PI, pe parcursul
anului de bilanţ au fost organizate 4 conferinţe
de presă prilejuite de următoarele evenimente:

To inform the public about the evolution
of the national IP system, of the special legislation nationally and internationally, events and
actions conducted by AGEPI or with its participation, and the diversification of forms and
expansion of target groups in the IP information
dissemination process, during the year under
review were organized four press conferences on
the occasion of to the following events:

Seminarul de instruire pentru jurnalişti cu genericul
„Proprietatea intelectuală în mass-media”,
organizat de AGEPI
Training seminar for journalists entitled
“Intellectual Property in Mass Media”,
organized by AGEPI

Conferinţa de presă consacrată lansării Campaniei publice de sensibilizare a consumatorilor
cu genericul „STOP pirateria şi contrafacerea!”
Press Conference dedicated to the launch of the Public Consumer Awareness Campaign
entitled “STOP Piracy and Counterfeiting!”

•
•
•

•

Şedinţa festivă consacrată Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale-2012 cu genericul „Să promovăm inovatorii vizionari”;
Lansarea Campaniei publice “STOP pirateria şi
contrafacerea!”;
Bilanţul Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice
protejate, denumirilor de origine protejate şi
specialităţilor tradiţionale garantate;
Aniversarea a 20 de ani de la fondarea AGEPI.

•• Festive meeting dedicated to the World Intellectual Property Day-2012 entitled “Promoting
Visionary Innovators”;
•• Launch of the Public Campaign “STOP Piracy and
Counterfeiting!”;
•• Review of the Contest for the creation of national
symbols associated with geographical indications, appellations of origin and traditional specialties guaranteed;
•• 20th anniversary from the foundation of AGEPI.
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Dl Ion Ţîganaş, Vicedirector general AGEPI, acordă
un interviu canalului TV7 în cadrul Simpozionului
Interregional privind respectarea DPI, organizat de AGEPI
în cooperare cu OMPI
Mr. Ion Tiganas, Deputy Director General of AGEPI,
giving an interview to TV7 channel in the framework
on the Inter-Regional Symposium on Enforcement of IP
Rights, organized by AGEPI in cooperation with WIPO

Secvenţă de la Conferinţa de presă cu prilejul semnării
Memorandumului între Guvernul Republicii Moldova
şi OMPI
Snapshot of the Press Conference on the occasion
of signing the Memorandum between the Government
of the Republic of Moldova and WIPO

În aceleaşi scopuri, AGEPI a elaborat
şi difuzat 15 comunicate de presă, care s-au
expediat pe adresele a peste 45 de medii de
informare, inclusiv: „Lansarea Campaniei publice
“STOP pirateria şi contrafacerea!”, „Bilanţul
Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate IGP, DOP şi STG”, „Ziua Mondială
a Proprietăţii Intelectuale-2012”, „Republica
Moldova a semnat Tratatul OMPI privind interpretările audiovizuale de la Beijing”, „Republica
Moldova este gazda sesiunii a 30-a a Grupului
tehnic de lucru UPOV pentru automatizare şi
programe de calculator”, „Aniversarea a 20 de
ani de la fondarea AGEPI”, „Vizita de lucru la
Chişinău a dlui Francis Gurry, Director general
al OMPI”, „Vizita Directorului general al OMPI
la ASEM”, „Simpozionul Interregional privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală”, „Parlamentul a ratificat Acordul între RM şi
UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice
ale produselor agricole şi alimentare” etc.

For the same purposes, AGEPI developed and distributed 15 press releases that were
dispatched to the addresses of more than 45
information media, including: “Launch of the
Public Campaign “STOP Piracy and Counterfeiting!”, “Review of the Contest for the Creation of
National Symbols Associated with PGIs, PAO and
TSG”, “World Intellectual Property Day -2012,
“Republic of Moldova signed the WIPO Treaty
on Audiovisual Performances in Beijing”, “Republic of Moldova Hosts the 30th Session of the
UPOV Technical Working Group on Automation
and Computer Programs”, “20th Anniversary
from the Foundation of AGEPI”, “Working Visit
to Chisinau of Mr. Francis Gurry, Director General of WIPO”, “Visit of WIPO Director General
to AESM”, “Inter-Regional Symposium on Enforcement of Intellectual Property Rights”, “The
Parliament ratified the Moldova-EU Agreement
on the Protection of Geographical Indications
for Agricultural Products and Foodstuffs”,etc.

În anul de bilanţ, reprezentanţii massmedia au fost invitaţi la circa 20 de evenimente
organizate de AGEPI sau cu participarea Agenţiei, acestora fiindu-le puse la dispoziţie diverse
informaţii şi publicaţii din domeniul PI şi acordate consultaţii.

In the year under review, mass media
representatives were invited to about 20 events
organized by AGEPI or with the participation of
the Agency, they being made available

to various information and publications in the field of
IP and provided consultations.

Pe parcursul perioadei de raport, cu
forţele specialiştilor AGEPI au fost elaborate/publicate/difuzate circa 90 de materiale (articole,
interviuri, comunicări etc.) la Radio Moldova,
la TVM, „Jurnal TV”, „Publika TV” etc. (în anul
2011 – 93 de materiale), inclusiv 54 de materiale
au fost difuzate de agenţiile de presă republicane, acestea fiind preluate de pe site-ul AGEPI
sau realizate cu concursul specialiştilor AGEPI
(în anul 2011 – 48 de materiale).

During the period under review, with
the forces of AGEPI specialists were developed/
published/broadcasted about 90 materials (articles, interviews, communications, etc.) on Radio
Moldova, on TVM, “Jurnal TV”, “Publika TV”,
etc. (in 2011 – 93 materials), including 54 materials were disseminated by the republican press
agencies, these being taken from the AGEPI
website or realized with

the contest of AGEPI
specialists (in 2011 - 48 materials).
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În vederea diseminării informaţiei, şi
în anul de bilanţ AGEPI a colaborat cu agenţiile
„Moldpres”, „Basa-press”, „Infotag”, „Logospress”, „Infomarket”, publicaţia „Buletinul
Informativ al Delegaţiei UE în RM”, săptămânalul „Экономическое обозрение”, revistele
„Komersant.md”, „Business-class”, «Работай
и отдыхай», „Punkt”, „Monitorul Guvernamental”, cu Compania Publică „Teleradio-Moldova”
- emisiunile „Evrica”, „Actualităţi”, „Moldova
Internaţional”, „Ştirile serii”, „Zona liberă”,
cu companiile „Jurnal TV”, „Publika TV”, web
site-urile: www.agenda.md, www.stireazilei.
md, www.itmoldova.md, www.allmoldova.com,
www.facebook.com ş.a.

In order to disseminate information, in the
period under review as well, AGEPI collaborated
with the agencies “Moldpres”, “Basa-pres”, “Infotag”, “Logos-press”, “Infomarket”, the publication
“Newsletter of the EU Delegation to the Republic
of Moldova”, the weekly “Ekonomicheskoe obozrenie”, the magazines “Komersant.md”, „Businessclass”, „Rabotai i otdyhai”, „Punkt”, „ Monitorul
Guvernamental”, with the Public Company
“Teleradio-Moldova” – the broadcasts “Eureka”,
“Actualitati”, “Moldova International”, “Stirile
Serii”, “Zona Libera”, with the companies “Jurnal
TV”, “Publika TV”, web sites: www.agenda.md,
www.stireazilei.md, www.itmoldova.md, www.
allmoldova.com, www.facebook.com, etc.

În anul 2012, în cadrul festivităţii consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale,
s-a relansat ediţia ordinară a Concursului jurnalistic „Să făurim viitorul ţării cu proprietatea
intelectuală”, bilanţul căruia va fi efectuat în
cadrul EIS „INFOINVENT-2013”.

In 2012, in the solemnity dedicated to the
World Intellectual Property Day was relaunched
the ordinary edition of the Journalistic Contest
“Building the Future of the Country with Intellectual Property”, the review of which will be made
in the framework of the ISE “INFOINVENT-2013”.

În perioada de referinţă, s-au reîncheiat
acorduri de colaborare cu Agenţia Naţională de
Ştiri „Moldpres”, Agenţia de Presă „Infotag”,
Compania Publică „Teleradio-Moldova”, agenţiile publicitare „VARO-Inform”, „Kompas-Moldova” şi „Pagini aurii”.

During the reference period, there were
reconcluded cooperation agreements with the
National News Agency “Moldpres”, Press Agency
“Infotag”, Public Company “Teleradio-Moldova”,
the advertising agencies “VARO-Inform”, “Kompas- Moldova” and “Yellow Pages”.

În vederea sporirii gradului de informare
a populaţiei, de popularizare a cunoştinţelor
din domeniul PI, în anul 2012 au fost utilizate noi
instrumente de diseminare a informaţiei tematice, precum reţeaua Internet, Facebook etc.
Astfel, chiar de la începutul anului AGEPI a lansat
versiunea nouă a paginii sale web www.agepi.
gov.md, la compartimentul „Noutăţi” al siteului fiind elaborate şi plasate 160 de informaţii,
s-a răspuns la 61 de întrebări din cadrul compartimentului „Întrebaţi-răspundem”, la rubrica
„Evenimente” s-au publicat 42 de informaţii
privind acţiunile şi manifestările organizate de
către AGEPI sau cu participarea AGEPI. În perioada de referinţă, pe site a fost actualizată informaţia privind protecţia OPI la compartimentele
„Invenţii”, „Mărci”, „Design” etc. Informaţiile
plasate pe pagina web AGEPI sunt traduse în
limbile engleză şi rusă şi publicate pe versiunile
sale respective.

To increase the degree of public
information, popularization of knowledge in
the field of IP, in 2012 were used new thematic
information dissemination tools, such as the
Internet, Facebook, etc. Thus, even from the
beginning of the year AGEPI launched the
new version of its web page www.agepi.gov.
md, under the heading “News” of the website
being developed and placed 160 information,
answers were given to 61 questions in the section “Questions-Answers”, under the heading
“Events” were published 42 information on
actions and events organized by AGEPI or with
the participation of AGEPI. During the reference period, on the website was updated the
information on IPO protection in the sections
“Inventions”, “Trademarks”, “Design”, etc.
Information posted on the AGEPI website are
translated into English and Russian and published on their respective versions.

În anul 2012 site-ul www.agepi.gov.md
a înregistrat 678275 de accesări, cu 655727 de
vizitatori unici.

In 2012 the website www.agepi.gov.
md recorded 678,275 hits, with 655,727 unique
visitors.

Pe pagina web au fost plasate pentru
consultări publice modificările la legislaţia din domeniu, armonizată cu cadrul normativ al UE, proiectul Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii
intelectuale până în anul 2020, inclusiv informaţii

On the website were placed for
public consultation the amendments to the
legislation in the field, harmonized with the
EU regulatory framework, the Draft National
Intellectual Property Strategy until 2020,
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privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, a dreptului de autor şi drepturilor conexe,
inclusiv a programelor de calculator, gestionarea
pe principii colective a drepturilor patrimoniale de
autor, modalităţile de combatere a contrafacerii
şi pirateriei, activitatea Comisiei Naţionale pentru
Proprietatea Intelectuală, depunerea electronică
a documentelor la AGEPI, achitarea electronică a
taxelor cu semnificaţie juridică etc.

including information on the protection of
geographical indications, appellations of
origin and traditional specialties guaranteed, copyright and related rights, including
computer programs, collective management
of economic rights, ways to combat counterfeiting and piracy, activity of the National
Commission on Intellectual Property, online
submission of documents to AGEPI, online
payment of legal fees, etc.

Un viu interes în rândurile utilizatorilor
reţelei Internet a trezit şi site-ul www.stoppirateria.md, lansat de AGEPI pe 26 aprilie 2012,
în cadrul Campaniei publice „STOP pirateria şi
contrafacerea!”. În perioada de după lansare, pe
pagina menţionată au fost publicate informaţii
privind cadrul normativ-legislativ în domeniul
protecţiei şi respectării drepturilor de PI, Ghidul
consumatorului cu referire la identificarea produselor contrafăcute şi piratate, 4 clipuri video,
Raportul final al sondajului realizat de Centrul
de Investigaţii Sociologice şi Studii de Marketing
„CBS-AXA” cu referire la percepţia consumatorilor privind fenomenele de piraterie şi contrafacere, alte informaţii referitoare la activităţile
desfăşurate de către autorităţile publice cu
scopul de a asigura respectarea drepturilor de PI,
inclusiv la frontieră.

A lively interest among the Internet
users also aroused the website www.stoppirateria.md, launched by AGEPI on April 26, 2012
within the Public Campaign “STOP Piracy and
Counterfeiting!” In the period after launch, on
the said webpage were published information
on the regulatory and legislative framework
in the field of protection and enforcement of
IP rights, Consumer's Guide with reference to
the indentification of counterfeit and pirated
products, four video clips, the final Report of the
survey conducted by the Center for Sociological
Investigations and Marketing “CBS-AXA” referring to consumer perception of the phenomena
of piracy and counterfeiting, other information
on activities conducted by public authorities in
order to ensure the enforcement of IP rights,
including at the border.

3.3. Prestarea serviciilor

3.3. Provision of Services

În perioada de bilanţ, beneficiarii
sistemului naţional de proprietate intelectuală
au solicitat la AGEPI diverse servicii ce ţin de
obţinerea DPI - cercetări documentare, consultaţii privind perfectarea cererilor de protecţie,
utilizarea bazelor de date în domeniu, dar şi
servicii ce ţin de realizarea drepturilor - întocmirea şi înregistrarea contractelor de licenţă,
cesiune şi gaj.

During period under review, beneficiaries of the national intellectual property system
applied to the AGEPI for various services related
to the acquisition of IP rights - documentary
searches, consultations on compilation of applications for protection, use of databases in the
field, and also services related to the enforcement of rights – preparation and registration of
license, assignment and pledge contracts.

La solicitarea agenţilor economici,
precum şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în anul de bilanţ AGEPI a
recepţionat 651 de cereri de cercetare documentară referitoare la OPI (faţă de 464 în anul
2011). În urma cercetărilor realizate, în anul 2012
au fost eliberate 654 de rapoarte de cercetare
documentară referitoare la 807 OPI (invenţii,
mărci, desene/modele industriale) sau cu 19,2%
mai multe decât în anul precedent. Ca şi în
perioada anterioară, majoritatea cercetărilor s-a
referit la mărci (76,0%).

At the request of economic agents,
but also of central and local public administration authorities, in the year under review
AGEPI received 651 IPO documentary search
requests (compared to 464 in 2011). As a
result of carried out research, in 2012 were issued 654 documentary search reports on 807
IPO (inventions, trademarks, industrial designs) or by 19.2% more than in the previous
year. As in the previous period, most searches
concerned the trademarks (76.0%).

Pe parcursul anului, specialiştii AGEPI au
acordat, la solicitare, 5467 de consultaţii la sediul
AGEPI, inclusiv 1904 - persoanelor fizice, 2964 persoanelor juridice şi 599 - reprezentanţilor în

During the year, AGEPI specialists
provided, on request, 5467 consultations at
the AGEPI, including 1904 – to natural persons,
2964 – to legal entities and 599 –to representatives in IP or by 54.2% less than in the previous
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Seminare de promovare a proprietăţii intelectuale, organizate de AGEPI la companiile „Viorica-Cosmetic” SA
şi "Jardan Lapte Company - JLC" SA
Intellectual property promotion seminars, organized by AGEPI at the Companies “Viorica-Cosmetic” JSC
and “Jardan Lapte Company-JLC” JSC

PI sau cu 54,2% mai puţine decât în anul precedent (11949 de consultaţii). Această diminuare
se datorează în mare parte faptului că utilizatorii
accesează informaţia necesară pe site-ul AGEPI.
Totodată, în anul de bilanţ a crescut de 4,1 ori
numărul de întreprinderi contactate de specialiştii
AGEPI la telefon, prin e-mail sau prin fax - în total
2962 de întreprinderi din diverse ramuri ale economiei naţionale (în anul 2011 - 710 întreprinderi).

year (11,949 consultations). This decrease is
mostly due to the fact that users access the
necessary information on the AGEPI website.
At the same time, in the year under review the
number of enterprises contacted by AGEPI
specialists by phone, email or fax increased by
4.1 times- in total 2962 enterprises in various
branches of national economy (in 2011 - 710
enterprises).

Activităţile de promovare a cunoştinţelor privind avantajele oferite de sistemul de
protecţie a OPI efectuate în perioada de bilanţ,
inclusiv cele desfăşurate la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, s-au soldat cu depunerea a 200
de cereri de înregistrare a OPI sau cu 46% mai
multe decât în anul 2011 (92 de cereri), inclusiv
25 de cereri de brevet de invenţie, 160 de cereri
de înregistrare a mărcilor şi 15 cereri de înregistrare a desenelor/modelelor industriale. Această
creştere se datorează, în temei, sporirii de 2,4 ori
a numărului cererilor de înregistrare a mărcilor
depuse. Numărul solicitanţilor noi care au depus
cereri de înregistrare a OPI a fost la nivelul anului precedent şi a constituit 477 de persoane.

Activities promoting knowledge on the
benefits offered by the IPO protection system carried out during the period under review, including those carried out at enterprises, institutions
and organizations, resulted in the submission of
200 applications for registration of IPO or by 46%
more than in 2011 (92 applications), including 25
patent applications, 160 trademark registration
applications and 15 industrial design registration
applications. This increase is due, mainly, to the increase by 2.4 times of the number of applications
for registration of filed trademarks. The number
of new applicants who submitted IPO registration applications was at the level of the previous
year and totaled 477 persons.

În baza Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM
pentru anii 2012-2020, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 685 din 13.09.2012, în anul de bilanţ AGEPI a acordat o atenţie deosebită promovării drepturilor de PI în rândul agenţilor economici din sectorul dat. Astfel, AGEPI a promovat
Serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale atât prin intermediul paginii sale web, cât şi
al seminarelor, meselor rotunde şi expoziţiilor la
care a participat pe parcursul anului. Un interes
deosebit faţă de prestarea serviciului de prediagnoză au manifestat rezidenţii Incubatorului de
afaceri din or. Leova, care au solicitat organizarea unui seminar de instruire în domeniul dat,
precum şi prezentarea unor rapoarte de predi-

Based on the Action Plan on implementation of SME Sector Development
Strategy for 2012-2020, approved by
Government Decision no. 685 of 13.09.2012,
in the year under review AGEPI paid special attention to the promotion of IP rights
among economic agents in this sector. Thus,
AGEPI promoted the Intellectual Property
Prediagnosis Service both through its web
page and seminars, roundtables and exhibitions attended during the year. Particular
interest in the provision of prediagnosis
service showed residents of the Leova Business Incubator, requesting a training seminar
in the given field and the presentation of
prediagnosis reports. A number of activities
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Servicii de consultanţă şi promovare a PI acordate de AGEPI
în cadrul Conferinţei Internaţionale „Sectorul ÎMM – Moldova 2020”, organizată de Ministerul Economiei şi ODIMM
IP consultancy and promotion services provided
by AGEPI in the International Conference “SME Sector Moldova 2020”, organized by the Ministry of Economy
and SMEDO

Seminarul „Căi şi posibilităţi de dezvoltare a afacerilor
în domeniul inovării”, organizat de AGEPI la Parcul
Ştiinţifico-Tehnologic „Academica”
Seminar “Innovation Business Development Ways
and Opportunities”, organized by AGEPI
at the Scientific-Technological Park “Academica”

Activităţi de diseminare a informaţiei şi promovare
a PI desfăşurate de AGEPI în cadrul Expo-târgului
„Kasîm-2012”, organizat la Ceadîr-Lunga
Information dissemination and IP promotion activities
conducted by AGEPI in the Exhibition-Fair “Kasim-2012”,
organized in Ceadir-Lunga

Masa rotundă cu genericul „Proprietatea intelectuală
în RM: probleme şi soluţii”, organizat de AGEPI
la Biblioteca USM
Roundtable entitled “Intellectual Property
in the Republic of Moldova: Problems and Solutions”,
organized by AGEPI at the SUM Library

Seminarul de instruire în domeniul drepturilor de autor
şi conexe, desfăşurat de AGEPI la Uniunea Cineaştilor
din Republica Moldova
Training seminar in the field of copyright and
related rights, conducted by AGEPI at the Union
of Cinematographers of the Republic of Moldova

agnoză. Un şir de activităţi în acest domeniu a
fost organizat în comun cu Camera de Comerţ şi
Industrie a Republicii Moldova şi filialele sale din
teritoriu, cu Ministerul Economiei, Organizaţia
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din
Moldova (MIEPO).

in this field were organized jointly with the
Chamber of Commerce and Industry of the
Republic of Moldova and its local branches,
with the Ministry of Economy, Small and Medium Enterprises Development Organization
(SMEDO) and the Moldovan Investment and
Export Promotion Organization (MIEPO).
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3.4. Colecţia de literatură şi documente
în domeniul proprietăţii intelectuale

3.4. Collection of Literature and Documents
in the Field of Intellectual Property

3.4.1. Dezvoltarea şi consolidarea Colecţiei

3.4.1. Development and Consolidation of Collection

La data de 1 ianuarie 2013 Colecţia de
literatură şi documente în domeniul proprietăţii intelectuale a Bibliotecii AGEPI includea
26631895 de documente, inclusiv:
• cărţi şi broşuri - 5883 ex.
• publicaţii periodice (reviste, ziare) 20139 ex.
• buletine oficiale - 23005 ex.
• documente pe suport electronic 26572847 ex.
• documente naţionale (cereri de brevet,
• brevete, MU, soiuri de plante ş.a.) 9168 doc.
• CD-ROM, DVD-ROM - 19200 ex.

On January 1, 2013, the Collection of
literature and documents in the field of intellectual property of the AGEPI Library included
26,631,895 documents, including:
•• books and pamphlets - 5,883 copies
•• periodicals (magazines, newspapers) 20,139 copies
•• official bulletins - 23,005 copies
•• documents on electronic carrier 265,728.47 copies
•• national documents (patent applications,
patents, utility models, plant varieties, etc.) 9,168 doc.
•• CD-ROM, DVD-ROM - 19,200 copies.

În anul 2012, sursele principale de
completare curentă a colecţiei de literatură şi
documente în domeniul PI a Bibliotecii AGEPI, ca
şi în anii precedenţi, 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;
• publicaţiile AGEPI, atât pe suport de hârtie,
cât şi pe suport electronic (CD, DVD).

In 2012, the main sources of current
completion of the collection of literature and
documents in the field of IP of the AGEPI Library, as in previous years, were:
•• bilateral exchange with the specialized offices of other countries;
•• subscription to periodicals;
•• purchase of literature in bookshops, book
distribution agencies, etc.;
•• donations from authors or scientific institutions;
•• AGEPI publications on both paper and electronic carrier (CD, DVD).

În anul 2012, numărul total de documente noi intrate în colecţie din contul tuturor
categoriilor de documente, în special din contul
intrărilor pe suport electronic, a crescut cu
137773 de unităţi.

In 2012, the total number of new documents acquired in the collection at the expense
of all categories of documents, particularly at
the expense of acquisitions on electronic carrier, increased with 137,773 units.

Colecţia de literatură de specialitate
include 49894 de exemplare de cărţi, reviste,
buletine oficiale şi ziare din diferite domenii
– proprietate intelectuală, drept, economie,
ştiinţă şi tehnică etc. Acest compartiment
al fondului documentar s-a mărit în anul de
bilanţ cu 1463 de unităţi de evidenţă. Catalogul electronic, pus la dispoziţia specialiştilor
AGEPI pe portalul Intranet, a fost completat
cu 139 de titluri de carte şi 1645 de articole,
publicate în anii 2009-2011.

The collection of specialized literature
includes 49,894 copies of books, journals,
official bulletins and newspapers in different
areas - intellectual property, law, economics,
science and technology, etc. This compartment
of the documentary fund increased in the year
under review with 1463 book-keeping units.
The electronic catalog, put at the disposal of
AGEPI specialists on the Intranet portal, was
completed with 139 book titles and 1645 articles
published in 2009-2011.

Comparativ cu anul 2011, 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 de hârtie cu echivalentul lor pe suport
electronic, acestea fiind amplasate on-line pe
paginile lor web.

Compared with 2011, 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, they being placed on-line on
their web pages.
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În ansamblu, 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 domeniului proprietăţii intelectuale. În tabelul
3.1. sunt prezentate datele ce reflectă procesul
de completare a Colecţiei după categoria de
documente, în dinamică pe ultimii 6 ani.

On the whole, during the year under
review the Library Collection was completed
systematically both in typological aspect and
in terms of thematic diversity, giving priority to
the field of intellectual property. Data dynamically reflecting the completion of the Collection
by the category of documents over the last six
years are presented in Table 3.1.

Pe parcursul anului 2012, a continuat
arhivarea, inclusiv electronică, a dosarelor
obiectelor de proprietate intelectuală, transmise în Fondul documentelor de arhivă al AGEPI
(compartimentele „Mărci”, „Invenţii”, „Desene şi modele industriale”, „Soiuri de plante”),
numărul dosarelor înregistrate în anul de raport
în BD „Arhiva AGEPI” depăşind cifra de 3400. De
menţionat faptul că, la 1 ianuarie 2013, Colecţia documentelor de arhivă a AGEPI constituia
46182 de dosare, dintre care 37375 sau 80,9% au
fost scanate şi arhivate în format electronic.

During 2012, it was continued the archiving, including electronic, of the files of intellectual property objects, transmitted in the Archive
Document Fund of AGEPI (sections “Trademarks”, “Inventions”, “Industrial Designs”,
“Plant Varieties”), the number of files registered
in the year under review in the Database “AGEPI
Archive” exceeding the figure of 3400. It should
be noted that on January 1, 2013, the Collection
of archival documents of AGEPI amounted to
46,182, of which 37,375 or 80.9% were scanned
and archived electronically.

Tab. 3.1. Intrări în colecţia Bibliotecii AGEPI*

Tab. 3.1. Acquisitions in the Collection of AGEPI Library*

Categoria
documentelor

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Category
of documents

DVD-ROM,

1294

926

948

944

803

686

CD-ROM, DVD-ROM

1110140

2843983

2019381

519200

159797

135624

223

722

143

50

43

40

Cărţi (ex.)
Periodice (ex.)

243
3325

1173
1213

211
1179

77
1480

146
1108

175
900

Publicaţii AGEPI

256

1498

193

74

224

167

-

324

420

297

223

181

Documente pe suport
electronic (BD)
Buletine oficiale (ex.)

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

1115481

2849839

2022475 522122

162344

137773

Documents on
electronic carrier (DB)
Official bulletins
(copies)
Books (copies)
Periodicals (copies)
AGEPI publications
Other documents
(national patents, patent
applications)
Total acquisitions
(copies), including
documents contained
therein

* Datele prezentate în acest tabel au fost actualizate
urmare inventarierii în anul 2012 a fondului Bibliotecii
AGEPI

* Data presented in this table were updated due
to the inventory of the AGEPI Library fund, made
in 2012

3.4.2. Servicii informaţional-bibliotecare
şi asistenţă metodologică

3.4.2. Library-Information Services and Methodological Assistance

În anul de bilanţ, o direcţie prioritară în
activitatea Bibliotecii a continuat să fie acordarea asistenţei informaţionale şi prestarea serviciilor bibliotecar-bibliografice.

In the year under review, a priority direction in the work of the Library continued to be
rendering of information assistance and provision
of library-bibliographic services.

Publicul cititor al Bibliotecii AGEPI cuprinde inventatori şi inovatori, specialişti din toate domeniile economiei naţionale, cercetători,
manageri şi jurişti, cadre didactice din învăţământul superior, studenţi, mandatari autorizaţi,
reprezentanţi în proprietate intelectuală etc. La
dispoziţia acestora au fost puse două săli de lec-

The contingent of readers of the AGEPI
Library covers inventors and innovators, specialists in all fields of national economy, researchers, managers and lawyers, professors in higher
education, students, patent attorneys, representatives in intellectual property, etc. At their
disposal were put two reading halls, of which
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tură, dintre care una computerizată, precum şi
catalogul electronic al cărţilor şi cel al articolelor
ştiinţifice din domeniul proprietăţii intelectuale.
Fondul de referinţă şi colecţia de periodice s-au
aflat în regim de acces liber la raft.

one computerized, as well as the electronic catalog of books and that of scientific articles in the
field of intellectual property. The reference fund
and the collection of periodicals were under free
access to the shelves.

Personalul Bibliotecii a acordat cititorilor
asistenţa metodologică necesară pentru documentarea în bazele de date electronice, diferite
consultaţii, referinţe tematice şi bibliografice. De
asemenea, pe pagină web a fost lansată expoziţia virtuală a intrărilor noi în colecţia Bibliotecii.

Library staff rendered to readers the
methodological assistance necessary for retrieval in electronic databases, various consultations,
thematic and bibliographic references. Also, on
the web page was launched the virtual exhibition of new acquisitions in the Library collection.

Pe parcursul anului 2012, la Biblioteca
AGEPI au fost înregistraţi 177 de cititori noi,
numărul lor total fiind de 1185 de persoane.
Împrumutul de documente a constituit 4796 de
exemplare. Totodată, beneficiarilor li s-au acordat 395 de consultaţii în vederea utilizării bazelor de date electronice, căutărilor în masivul
de documente, aplicării prevederilor Clasificării
Internaţionale de Brevete (CIB) etc.

During 2012, at the AGEPI Library
were registered 177 new readers, their total
number being of 1,185 persons. Borrowing
of documents was 4,796 copies. However,
beneficiaries were given 395 consultations
on the use of electronic databases, searches
in the document massif, application of the
provisions of the International Patent Classification (IPC), etc.

Indicii principali la acest capitol pe ultimii 6 ani sunt prezentaţi în tabelul 3.2.

The main indicators in this chapter over
the last six years are shown in Table 3.2.

Tab. 3.2. Servicii informaţional-bibliotecare

Tab. 3.2. Library-information services

Indici

2007

2008

2009

2010

2012

Indexes

935

1185

Readers

254

1150

1362

Visits

16590

4042

3988

4796

Borrowed materials

556

397

281

350

395

122

59

89

91

84

Cititori

996

1263

1069

1039

Vizite

3923

3092

2626

Materiale împrumutate

23716

27995

Consultaţii

530

Activităţi de promovare

74

2011

Consultations
Promotion activities

Datele prezentate în tabel ne arată că,
în comparaţie cu anul 2011, majoritatea indicatorilor de prestare a serviciilor sunt în creştere, în
special numărul de cititori, numărul de vizite şi
cel al materialelor împrumutate.

Data presented in the table show that
compared with 2011 most service provision
indexes are increasing, especially the number
of readers, the number of visits and that of borrowed materials.

O activitate importantă a Bibliotecii a
constituit-o promovarea şi diseminarea informaţiei din domeniul PI prin intermediul expoziţiilor
de carte, seminarelor specializate, concursurilor
etc., organizate atât în incinta AGEPI, cât şi în
exterior (în biblioteci, instituţii de învăţământ,
întreprinderi). Astfel, în anul de bilanţ Biblioteca
AGEPI a avut o colaborare fructuoasă cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, cu
bibliotecile universitare şi cu mai multe biblioteci
publice. În cadrul acestor acţiuni un şir de biblioteci publice a primit în calitate de donaţie seturi
de publicaţii ale AGEPI, contribuindu-se astfel la
informarea persoanelor pasionate de creaţie şi
inventivitate din teritoriu.

An important activity of the Library was
the promotion and dissemination of IP information by means of book exhibitions, specialized
seminars, competitions, etc., organized both
inside and outside the AGEPI (in libraries, educational institutions, enterprises). Thus, in the
year under review AGEPI Library cooperated
fruitfully with the Association of Librarians of
the Republic of Moldova, with university libraries and several public libraries. During these
activities, a number of public libraries received
as donation sets of AGEPI publications, thus
contributing to the information of people fond
of creation and inventiveness from the territory.
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În anul 2012, AGEPI a organizat şi a participat la 84 de activităţi de promovare şi diseminare a informaţiei din domeniul de referinţă,
cele mai importante fiind:
• seminarul consacrat Zilei Inventatorului şi
Raţionalizatorului cu privire la informare şi
prezentarea bazelor de date ale AGEPI, organizat la Biblioteca ştiinţifică medicală a USMF
„N. Testemiţanu”;
• masa rotundă „Proprietatea Intelectuală şi
rolul acesteia în promovarea dezvoltării economice a Republicii Moldova”, organizată în
incinta Bibliotecii Centrale a USM, în scopul
familiarizării corpului profesoral-didactic şi a
studenţilor cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de PI, rolul PI în dezvoltarea economică a RM;
• seminarul „Sursele de informaţie privind protecţia desenelor şi modelelor industriale”,
organizat în incinta Bibliotecii AGEPI pentru
studenţii UTM;
• masa rotundă „Globalizarea ştiinţei, internetul şi plagiatul”, organizată împreună cu
Biblioteca Centrală a USM pentru studenţii,
masteranzii, profesorii facultăţilor de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi Drept, pentru
specialiştii bibliotecilor universitare, cu scopul de a elucida problemele actuale din domeniul drepturilor de autor şi conexe;
• participarea cu stand informaţional la ediţia
a XXI-a a Salonului internaţional de carte,
consacrată Aniversării a 180 de ani de la fondarea Bibliotecii Naţionale a RM, şi organizarea în cadrul acestui salon a mesei rotunde
„Protecţia dreptului de autor în contextul
noilor provocări ale digitalizării fondului de
carte de către biblioteci”, cu participarea reprezentanţilor bibliotecilor publice şi universitare din municipiul Chişinău;
• lansarea Ediţiei a IV-a a Concursului republican „Biblioteca - partener în promovarea
proprietăţii intelectuale”, la care participă
biblioteci universitare, specializate şi publice
din diferite zone ale republicii.

In 2012, AGEPI organized and participated in 84 information promotion and dissemination activities in the reference field, the most
important being:
•• Seminar dedicated to Inventor��������������
’�������������
s and Rationalizer’s Day on information and presentation
of AGEPI databases, organized at the Scientific Medical Library of the SUMP “N. Testemitanu”;
•• Roundtable “Intellectual Property and Its Role
in Promoting the Economic Development of
the Republic of Moldova”, organized within
the premises of the Central Library of SUM,
with the purpose of familiarizing the professors and students with the provisions of the
national legislation on the protection and enforcement of IP rights, IP role in the economic
development of the Republic of Moldova;
•• Seminar “Information Sources on the Protection of Industrial Designs”, organized
within the premises of the AGEPI Library for
students of TUM;
•• Roundtable “Globalization of Science, Internet and Plagiarism”, organized jointly with
the Central Library of SUM for students,
masters, professors of the Journalism and
Communication Sciences and Law Faculties,
for specialists of the university libraries, with
the purpose of elucidating current issues in
the field of copyright and related rights;
•• Participation with an information stand in the
twenty first edition of the International Book
Fair, dedicated to the 180th anniversary from
the foundation of the National Library of RM,
and organization within the framework if this
fair of the roundtable “Protection of Copyright in the Context of New Challenges of
Book Fund Digitization by Libraries”, with the
participation of representatives of public and
university libraries from Chisinau;
•• Launch of the fourth edition of the Republican Contest “Library - Partner in Promoting
Intellectual Property”, in which participate
academic, public and specialized libraries
from different areas of the country.

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la fondarea AGEPI şi constituirea sistemului naţional
de PI şi în vederea informării unui număr cât mai
mare de autorităţi publice şi instituţii de învăţământ superior din republică cu privire la diverse
aspecte ale protecţiei PI, la legislaţia naţională şi
internaţională în domeniu, AGEPI a transmis cu
titlu gratuit în adresa acestor instituţii câte un
set de publicaţii editate în anul 2012, inclusiv Culegerea de acte normativ-legislative în domeniul
PI, în şase volume. Aceleaşi seturi au fost donate
şi rezidenţilor Incubatorului de afaceri din or.
Leova şi ai Centrului inovaţional din or. Comrat.

On the occasion of the 20th anniversary
from the foundation of AGEPI and establishment
of the national IP system and with the view of
informing a larger number of public authorities
and higher education institutions of the country
on various aspects of IP protection, national and
international legislation in the field, AGEPI sent,
free of charge, to the address of these institutions
a set of publications published in 2012, including
the Collection of normative-legislative acts in the
field of IP, in six volumes. The same sets were also
donated to residents of Leova Business Incubator
and Comrat Innovation Center.
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Masa rotundă „Protecţia dreptului de autor în contextul noilor provocări ale digitalizării fondului de carte
de către biblioteci”, organizată de AGEPI în cadrul Salonului internaţional de carte-2012, consacrat Aniversării
a 180 de ani de la fondarea Bibliotecii Naţionale a RM
Roundtable “Protection of Copyright in the Context of the New Challenges of the Book Fund Digitization
by Libraries”, organized by AGEPI in the International Book Fair-2012, dedicated to the 180th anniversary
from the foundation of the National Library of RM

La standul AGEPI în cadrul Salonului internaţional
de carte-2012
By the AGEPI stand in the framework of the International Book Fair-2012

3.5. Activitatea expoziţională, organizarea
de concursuri şi manifestări

3.5. Exhibition Activity, Organization
of Competitions and Events

Conştientizarea de către publicul larg a
importanţei proprietăţii intelectuale, a necesităţii
protecţiei, asigurării şi respectării drepturilor de PI
este o condiţie sine qua non a unei bune funcţionări
a sistemului naţional de PI. În această ordine de
idei, în anul 2012 AGEPI a desfăşurat ample activităţi
de promovare a sistemului naţional de proprietate intelectuală în rândul agenţilor economici prin
intermediul expoziţiilor naţionale şi internaţionale,
participând activ la 26 de expoziţii, dintre care 16 naţionale şi 10 - internaţionale, majoritatea acestora
desfăşurându-se la CIE „Moldexpo” SA.

Public awareness of the importance
of intellectual property, the need for protection, enforcement and respect for IP rights is
a prerequisite for a better functioning of the
national IP system. In this context, in 2012 AGEPI
conducted ample activities on promotion of
national intellectual property system among
economic agents through national and international exhibitions, actively participating in
26 exhibitions, including 16 - national and 10 –
international, most of them taking place at the
IEC “Moldexpo” JSC.

Astfel, AGEPI a prezentat standuri
informaţionale în cadrul a 13 expoziţii naţionale,
cele mai importante fiind „Fabricat în Moldova”,
„Moldagroteh”, „Food&Drinks. Food Technology”, „Farmer”, organizate la Chişinău, „Agroteh”,
„Consum Expo”, „Start&Grow” - la Bălţi, „Mărţişor-2012”, „Ceadîr Expo-2012”, „Kasîm 2012” - la
Ceadîr-Lunga, şi la o serie de expo-târguri organizate de filiala Bălţi a CCI în centrele raionale
Sîngerei, Rîşcani şi Glodeni. Specialiştii AGEPI au
participat, de asemenea, la acţiunile aferente
acestor expoziţii (seminare, mese rotunde) cu
comunicări privind legislaţia naţională în domeniul

Thus, AGEPI presented information
stands in 13 national exhibitions, the most important being “Made in Moldova”, “Moldagroteh”,
“Food&Drinks. Food Technology”, “Farmer”,
organized in Chisinau, “Agroteh”, “Consum
Expo”, “Start&Grow” - in Balti, “Martisor-2012”,
“Ceadir Expo 2012”, “Kasim Expo” - in CeadirLunga, and a series of exhibitions − fairs organized by the Balti branch of CCI in the district
centers Singerei, Riscani and Glodeni. AGEPI
specialists also participated in actions afferent to
these exhibitions (seminars, roundtables) with
reports on national IP legislation, procedures for
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PI, procedurile de protecţie a mărcilor şi desenelor/modelelor industriale, avantajele protecţiei
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate pentru producătorii autohtoni, evaluarea OPI, rolul mărcii în
promovarea mărfurilor şi serviciilor ş.a.

protection of trademarks and industrial designs, advantages of protection of geographical
indications, appellations of origin and traditional
specialties guaranteed for local producers, IPO
evaluation, trademark role in promoting goods
and services, etc.

O amplă activitate de diseminare a informaţiei şi de consultanţă a fost desfăşurată în cadrul
altor 5 expoziţii naţionale: „Beauty”, „Moldconstruct. Moldenergy”, ”Tourism. Leasure. Hotels”,
„MoldMedizin. MoldDent”, „Reclama&Design”.

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

În anul 2012, AGEPI a promovat şi
stimulat activitatea inovaţională din Republica
Moldova asigurând prezentarea a circa 200 de
lucrări ale inventatorilor naţionali la 7 saloane
internaţionale, şi anume:
• Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva, Elveţia;
• Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetare şi Noi Tehnologii ”Brussels-Innova” din
Belgia;
• Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi
Inventicii „ProInvent” de la Cluj-Napoca, România;
• Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării
„EuroInvent” de la Iaşi, România;
• Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii
Inovative “Arhimede” de la Moscova, Federaţia Rusă.

In 2012, AGEPI promoted and stimulated the innovative activity in the Republic of
Moldova ensuring the presentation of circa 200
works of national inventors at seven international exhibitions, namely:
•• International Exhibition of Inventions, in Geneva,
Switzerland;
•• International Exhibition of Inventions, Research and New Technologies “Brussels-Innova” in Belgium;
•• International Exhibition of Research, Innovation and Inventiveness “Proinvent” in ClujNapoca, Romania;
•• European Exhibition of Creativity and Innovation “Euroinvent” in Iasi, Romania
•• International Exhibition of Innovative, Inventions and Technologies “Archimedes” in Moscow, Russian Federation.

Reprezentanţii AGEPI la „EuroInvent-2012” de la Iaşi şi „ProInvent-2012” de la Cluj, România
AGEPI representatives at “Euroinvent-2012” in Iasi and “ProInvent-2012” in Cluj, Romania

Pentru realizări inedite în domeniul
medicinii, chimiei, ocrotirii mediului etc., precum
şi pentru merite deosebite în promovarea proprietăţii intelectuale prin intermediul saloanelor
de inventică, coordonatorii naţionali ai acestor
saloane internaţionale au acordat distincţiile
Medalia de aur şi Cupa AGEPI unor participanţi la
expoziţiile nominalizate din România, Federaţia
Rusă, Polonia, Ucraina, Iran etc.

For unique achievements in medicine,
chemistry, environmental protection, etc. and
for outstanding service in promoting intellectual property through salons of inventiveness,
national coordinators of these international
exhibitions awarded the AGEPI Gold Medal and
Cup to some participants in the mentioned exhibitions in Romania, Russian Federation, Poland,
Ukraine, Iran, etc.

Valorizarea tradiţiei iniţiate în anul 2000
de Adunarea Generală a statelor membre ale

Valorization of the tradition initiated
in 2000 by the General Assembly of WIPO
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OMPI de a sărbători în fiecare an, pe 26 aprilie,
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale generează în preajma acestei zile organizarea unei
game largi de acţiuni, desfăşurate de OMPI şi de
oficiile naţionale de PI, care au un scop comun
în întreaga lume: de a aprecia creativitatea umană, de a încuraja şi mai mult capacitatea omului
de a visa la viitor, de a concepe noi idei, de a
le aplica în invenţii utile şi originale şi, în mod
primordial, de a întări şi mai mult solidaritatea
universală în domeniul creaţiei constructive, de
orice natură ar fi.

Member States to celebrate every year, on
April 26, the World Intellectual Property Day
generates around this day the organization of
a wide range of actions conducted by WIPO
and national IP offices that have a common
goal all around the world: to appreciate human creativity, to further encourage human
capacity to dream of the future, to conceive
new ideas, to apply them to useful and
original inventions and, primarily, to further
strengthen universal solidarity in the constructive creation, of any kind would be.

În anul 2012, marcarea Zilei Mondiale
a Proprietăţii Intelectuale a fost concepută ca
o oportunitate de a omagia contribuţia imensă pe care o aduc lumii inovatorii. De aceea,
genericul proclamat de OMPI pentru acest an
a fost: „Sa promovam inovatorii vizionari".

In 2012, the celebration of the World
Intellectual Property Day was conceived as
an opportunity to pay tribute to the immense
contribution the innovators make to the world.
Therefore, the title proclaimed by WIPO for this
year was: “Promoting Visionary Innovators”.

În ţara noastră Ziua Mondială a Proprietăţii 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 ştiinţificopractice, 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,
seminare axate pe unele aspecte ale sistemului
naţional şi celui internaţional de protecţie a
proprietăţii intelectuale.

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

La 26 aprilie, în cadrul şedinţei festive
consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, dna Lilia Bolocan, Director general AGEPI,
a înmânat medaliile de aur OMPI „Pentru
Creativitate” dlui Spiridon Vangheli, Maestru al
Artei şi Scriitor al Poporului, şi dlui Mihai Volontir, Artist al Poporului - pentru succese remarcabile şi contribuţie personală în promovarea şi
dezvoltarea literaturii naţionale pentru copii şi,
respectiv, artei teatrale şi cinematografice.

On 26 April, in the festive meeting dedicated to the World Intellectual Property Day, Dr.
Lilia Bolocan, Director General of AGEPI, presented the WIPO Gold Medals “For Creativity” to Mr.
Spiridon Vangheli, Master of Arts and People’s
Writer, and to Mr. Mihai Volontir, People’s Artist for outstanding achievements and personal contribution to the promotion and development of
national literature for children and, respectively,
dramatic and cinematographic arts.

Conform datelor statistice privind numărul
cererilor de protecţie a OPI depuse şi titlurilor de
protecţie acordate în perioada aprilie 2011-aprilie
2012, dl Nicolae Glazunov, mandatar autorizat în
proprietatea industrială, a devenit laureat al trofeului AGEPI „Cel mai bun mandatar al anului 2011”.

According to statistical data on the number
of filed IPO protection applications and titles of protection granted in the period April 2011−April 2012,
Mr. Nicolae Glazunov, patent attorney in industrial
property, became laureate of the AGEPI trophy
“The Best Patent Attorney of the Year 2011”.

Printre alte acţiuni importante din Planul
de măsuri privind marcarea Zilei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale se numără şi Campania
publică de sensibilizare a consumatorilor cu genericul „STOP pirateria şi contrafacerea!”.

Among other important actions in the
Action Plan on celebration of the World Intellectual Property Day is also counted the Public
Consumer Awareness Campaign entitled “STOP
Piracy and Counterfeiting!”.
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Înmânarea medaliilor de aur OMPI „Pentru Creativitate” dlui Spiridon Vangheli, Maestru Emerit al Artei şi Scriitor al Poporului,
şi dlui Mihai Volontir, Artist al Poporului, în cadrul şedinţei festive consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale-2012
Presentation of WIPO Gold Medals “For Creativity” to Mr. Spiridon Vangheli, Eminent Master of Arts and People’s Writer,
and to Mr. Mihai Volontir, People’s Artist, in the festive meeting dedicated to the World Intellectual Property Day-2012

Nicolae Glazunov, laureat al Trofeului AGEPI „Cel mai bun mandatar al anului 2011”
Nicolae Glazunov, laureate of the AGEPI Trophy “The Best Patent Attorney
of the Year 2011”

Campania menţionată a fost organizată
de către AGEPI în cadrul Proiectului Twinning
“Suport pentru implementarea şi respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, cu susţinerea Organizaţiei Mondiale
a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi în parteneriat
cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Asociaţia naţională a companiilor private din domeniul
TIC, companiile „Microsoft Moldova”, „Moldcell”,
„Viorica-Cosmetic” SA şi „Sympals”. Prin această
acţiune, organizatorii şi-au propus să sensibilizeze
un segment cât mai mare al societăţii, în special
tânăra generaţie, cu referire la efectele negative
ale fenomenelor contrafacerii şi pirateriei asupra
dezvoltării economice, sociale şi culturale a ţării.

This campaign was organized by AGEPI
under the Twinning Project “Support to Implementation and Enforcement of Intellectual
Property Rights in the Republic of Moldova”, with
the support of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) and in partnership with
the Broadcasting Coordinating Council, National
Association of Private ICT Companies, companies “Microsoft Moldova”, “Moldcell”, “VioricaCosmetic” JSC and “Sympals”. By this action, the
organizers set themselves as an object to sensitize
the largest possible segment of society, especially
the younger generation, to the negative effects of
counterfeiting and piracy phenomena on economic, social and cultural development of the country.

În cadrul Conferinţei de inaugurare a
Campaniei „STOP pirateria şi contrafacerea!” a
fost lansat şi site-ul www.stoppirateria.md, dedicat în mod special luptei cu contrafacerea şi
pirateria în Republica Moldova. De asemenea, la
tema dată au fost prezentate 2 spoturi publicitare audio-video elaborate şi realizate de AGEPI,
ulterior acestea fiind difuzate la cele mai importante posturi de Radio şi TV din republică.

In the inaugural Conference of the
Campaign “STOP Piracy and Counterfeiting!” was
also launched the website www.stoppirateria.md,
dedicated to the fight against counterfeiting
and piracy in the Republic of Moldova. Also on
this topic were presented two audio-video advertising spots designed and realized by
 AGEPI,
thereafter being broadcast on the major TV and
Radio stations in the country.

În aceeaşi zi, în scuarul Teatrului de
Operă şi Balet din Chişinău AGEPI a organizat un
flash-mob consacrat luptei cu contrafacerea şi
pirateria, la care au participat peste 200 de ti-

On the same day, in the square of the
Opera and Ballet Theatre AGEPI organized a flash
mob dedicated to the fight against counterfeiting
and piracy, which was attended by over 200 young
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Specialiştii AGEPI se pregătesc de Flash-mobul consacrat lansării Campaniei publice de sensibilizare a consumatorilor
„STOP pirateria şi contrafacerea!”
AGEPI specialists preparing for the Flash mob dedicated to the launch of the Public Consumer Awareness Campaign
“STOP Piracy and Counterfeiting!”

neri, iar în locurile publice (inclusiv în transportul
public) au fost diseminate afişe, stickere, fluturaşi informativi şi fişe publicitare la tema dată.

people, and in public places (including public transport) were disseminated posters, stickers, information flyers and advertising cards on this theme.

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. În anul de referinţă, manifestarea
a fost organizată pe 29 iunie de către Uniunea
Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovatorul”
în colaborare cu AGEPI. La manifestare au fost
prezenţi cercetători, inventatori şi raţionalizatori,
reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale,
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, instituţiilor de
învăţământ superior, antreprenoriatului, mandatari autorizaţi, mass-media. În cadrul şedinţei
a fost efectuat tradiţionalul bilanţ al rezultatelor
obţinute de inventatorii şi raţionalizatorii din
Republica Moldova în anul de bilanţ, evaluânduse impactul economic al acestor realizări.

Traditionally, at the end of June, in a
festive atmosphere, was marked the Inventor’s
and Rationalizer’s Day, established by Presidential Decree of the Republic of Moldova no. 193 of
19.06.1995. In the reference year, the manifestation was organized on June 29 by the Union
of Inventors and Rationalizers “Innovator” in
collaboration with AGEPI. The manifestation was
attended by researchers, inventors 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, mass media. In the meeting was conducted
the traditional review of the results achieved by
the inventors and rationalizers of the Republic of
Moldova in the year under review, being evaluated
the economic impact of those achievements.

În cadrul şedinţei solemne consacrate
sărbătorii, AGEPI a făcut totalurile ediţiei a VIII-a
a Concursului „Invenţia anului-2011”, la care
au fost depuse în total 12 cereri de participare.
Urmare examinării dosarelor înscrise în concurs,
Comitetul organizatoric a desemnat învingătorii
şi le-a înmânat premiile băneşti acordate de
AGEPI, după cum urmează:

In the solemn meeting dedicated to the
holiday, AGEPI summed up the eighth edition of
the Contest “Invention of the Year-2011”, to which
were submitted in total 12 applications for participation. Following the examination of files enrolled
for the contest the Organizing Committee designated the winners and presented them with the
cash prizes granted by AGEPI, as follows:

a) la nominalizarea „Invenţia anului-2011”:
Nicolae Popescu, Ana Coreţchi, Andrei Furdui,
Victor Popescu, Valeria Tanas - pentru invenţia
„Procedeu de executare a construcţiei monolite, a
complexului de construcţii monolite şi echipament
tehnologic pentru realizarea acestuia”;

a) in the nomination “Invention of the
Year-2011”: Nicolae Popescu, Ana Coretchi, Andrei
Furdui, Victor Popescu, Valeria Tanas – for the invention “Process for execution of the cast-in-situ
structure, of the complex of cast-in-situ structures
and technological equipment for its realization”;

b) premii şi diplome de menţiune: Eugen
Iorga - pentru invenţia „Procedeu de prelucrare
a seminţelor de struguri”; Ludmila Batîr - pentru
invenţia „Bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)amino]-propan-1,2-dihidroxi}(1-)cupru şi procedeu

b) prizes and diplomas of commendation: Eugen Iorga – for the invention “Process
for processing grape seeds”; Ludmila Batir – for
the invention “Bromo-{3-[(2-hydroxy-5-nitrobenzylidene)-amino]-propane-1,2-dihydroxy}(1-)
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Laureaţii ediţiei a VIII-a a Concursului „Invenţia anului-2011”, organizat de AGEPI
Laureates of the eighth edition of the Contest “Invention of the Year-2011”, organized by AGEPI

Şedinţa solemnă consacrată Zilei Inventatorului şi
Raţionalizatorului–2012
Festive meeting dedicated to the Inventor's and Rationalizer's Day-2012

Laureaţii Concursului „Cel mai bun raţionalizator al anului”,
organizat de către UIR „Inovatorul”, AGEPI şi Confederaţia
Naţională a Sindicatelor din Moldova
Laureates of the Contest “The Best Rationalizer
of the Year”, organized by the UIR “Innovator”, AGEPI
and the National Confederation of Trade Unions
of the Republic of Moldova

de cultivare a cianobacteriei Spirulina platentis”;
Dumitru Grini - pentru invenţia „Model al acceleratorului de particule electrizate”.

copper and process for cultivation of Spirulina
platensis cyanobacterium”; Dumitru Grini – for the
invention “Model of electrified particle accelertor”.

În anul de bilanţ, au fost anunţaţi laureaţii
ediţiei a II-a a Concursului republican „Cel mai bun
raţionalizator al anului din Republica Moldova”,
organizat de către UIR „Inovatorul”, AGEPI şi
Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.
Astfel, „Cel mai bun raţionalizator al anului” a fost
desemnat Ivan Petrache, constructor la întreprinderea „RĂUT” SA din mun. Bălţi, autorul a peste 70
de raţionalizări, 39 dintre care sunt deja implementate. În calitate de „Cel mai bun tânăr raţionalizator
al anului” a fost desemnată Veronica Şveţ, medic
rezident la USMF „N. Testemiţanu”.

In the year under review were announced
the winners of the second edition of the Republican Contest “The Best Rationalizer of the Year in
the Republic of Moldova”, organized by the UIR
“Innovator”, AGEPI and the National Confederation of Trade Unions. Thus, “The Best Rationalizer
of the Year” was designated Ivan Petrache, builder
at the enterprise “RAUT” JSC, Balti, and author of
over 70 rationalizations, 39 of which are already
implemented. As “The Best Young Rationalizer of
the Year” was designated Veronica Svet, resident
physician at the SUMP “N. Testemitanu”.

Menţionăm, de asemenea, faptul că
AGEPI a înmânat trei premii de stimulare participanţilor la Concursul nominalizat, şi anume: lui
Vasile Ţurcanu, şef Secţie epidemiologie, Centrul
de Sănătate Publică din mun. Bălţi, lui Anatolie
Dimov, şef Secţie CET-1 SA din Chişinău, şi lui Ion
Mereuţă, directorul clinicii „Oncologie generală”
din mun. Chişinău.

We should also note that AGEPI awarded three prizes to stimulate the participants
in the nominated Contest, namely: to Vasile
Turcanu, Head, Department of Epidemiology,
Center for Public Health in Balti, to Anatolii
Dimov, Head, Department of CET-1 JSC from
Chisinau, and to Ion Mereuta, Director of Clinic
“General Oncology” from Chisinau.
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Festivitatea de premiere a laureaţilor ediţiei a V-a a Concursului naţional „Cel mai bun elev inovator”, organizat de
AŞM, AITT, UnAŞM, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
şi AGEPI
Winner awarding ceremony of the fifth edition
of the National Contest “The Best Innovative Pupil”,
organized by ASM, AITT, UnASM, in partnership
with the Ministry of Education and AGEPI

În mod tradiţional, în perioada de raport
AGEPI a participat, alături de Academia de Ştiinţe
a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer
Tehnologic, Universitatea Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, la organizarea şi desfăşurarea ediţiei a V-a a
Concursului naţional „Cel mai bun elev inovator”.
Concursul are drept scop de a susţine şi stimula
ideile creative şi ingenioase ale tinerilor.

Traditionally, in the reporting period AGEPI
participated, alongside of the Academy of Sciences
of Moldova, Agency for Innovation and Technology
Transfer, University of the Academy of Sciences of
Moldova, in partnership with the Ministry of Education, in the organization and development of the
fifth edition of the National Contest “The Best Innovative Pupil”. The contest aimis to support and
stimulate creative and ingenious ideas of youth.

Festivitatea de premiere a laureaţilor a
avut loc la Universitatea AŞM. Cuvinte de felicitare au adresat tinerilor inovatori M. Moldovanu,
Viceprim-ministru al Republicii Moldova, acad. Gh.
Duca, Preşedinte al AŞM (preşedintele Juriului), acad. T. Furdui, Prim-vicepreşedinte al AŞM,
m.c. I. Tighineanu şi dr. hab. M. Şlapac, vicepreşedinţi ai AŞM, R. Chirca, Director general al AITT, dr.
L. Bolocan, Director general al AGEPI, m.c. M.
Duca, Rectorul UnAŞM, precum şi reprezentanţi
ai ministerelor Educaţiei, Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Mediului, instituţiilor academice.

The winner awarding ceremony was held
at the ASM University. Words of congratulation
addressed to young innovators M. Moldovanu,
Deputy Prime Minister of the Republic of Moldova,
Acad. Gheorghe Duca, President of ASM (President
of the Jury), Acad. T. Furdui, Prime Vice President
of ASM, c.m. I. Tighineanu and Dr. Hab. M. Slapac,
vice presidents of ASM, R. Chirca, Director General
of AITT, Dr. L. Bolocan, Director General of AGEPI,
c.m. M. Duca, Rector of UnASM, and representatives of the Ministries of Education, Agriculture and
Food Industry, Environment, academic institutions.

La ediţia curentă a Concursului nominalizat
au participat 70 de competitori din 20 de instituţii de învăţământ preuniversitar (mun. Chişinău,
raioanele Ungheni, Străşeni, Făleşti, Ştefan Vodă,
Ialoveni), care au prezentat 65 de lucrări. În urma
examinării proiectelor propuse, Juriul, din componenţa căruia au făcut parte şi experţi ai AGEPI, a
stabilit învingătorii, după cum urmează:
• Premiul I – cupa, diploma şi un premiu în
valoare de 3000 de lei au fost acordate elevului Gheorghe Cibotari, clasa a XII-a, Liceul
teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Stră-

The current edition of the nominated
Contest was attended by 70 contestants from
20 pre-graduate educational institutions (Chisinau municipality, Ungheni, Straseni, Falesti, Stefan Voda, Ialoveni districts), who presented 65
works. After examining the proposed projects,
the Jury, which also included AGEPI experts,
established the winners, as follows:
•• First Prize – the cup, diploma and a prize to
the value of 3000 lei were awarded to Gheorghe Cibotari, twelfth-grade pupil, Theoretical Lyceum “Universul” from Scoreni,
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•

•

şeni, pentru ciclul de lucrări „Dispozitiv antiaccident”, „Dispozitiv de dirijare, control şi
protecţie anti-electrocutare a generatoarelor eoliene”, „Dispozitiv de reglare automată
a pompelor de apă”, „Regulator automat al
intensităţii luminii (la automobile)”;
Premiul II – cupa, diploma şi câte un premiu
în valoare de 2000 de lei au fost acordate
elevului Veaceslav Creţu, clasa a XII-a, Liceul
teoretic din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, pentru
lucrarea „Motor termodinamic”, şi elevului
Gheorghe Pauliuc, clasa a XII-a, Liceul teoretic „Nistor Vornicescu” din s. Lozova, r-nul
Străşeni, pentru lucrarea „Trike V4”;
Premiul III – cupa, diploma şi câte un premiu în
valoare de 1000 de lei au fost acordate următorilor elevi: Igor Pereman, anul II, Grupa SE-102,
Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din mun. Chişinău, pentru lucrarea „Metodă
de alimentare a blocurilor administrative”; Daniel Tentiuc, clasa a X-a, Laboratorul „Electrofizică” din mun. Chişinău (prof. Valeriu Ursu),
pentru lucrările „Circuit de protecţie a prizei
electrice” şi „Circuit de blocare a telefonului
pirat”; Valeriu Mazăre, Alexandru Căliman, clasa a XII-a, Liceul teoretic „Ştefan Vodă” din or.
Ştefan Vodă, pentru lucrarea „EcoAlert - sistem
electronic de monitorizare a stării mediului”.

Straseni district, for the cycle of works “Antiaccident device”, “Device for anti-electrocution regulation, control and protection
of wind generators”, “Device for automatic
control of water pumps”, “Automatic light
intensity regulator (in cars)”;
•• Second Prize – the cup, diploma and a prize
to the value of 2000 lei were awarded to
Veaceslav Cretu, twelfth-grade pupil, Theoretical Lyceum from Zimbreni, Ialoveni district,
for the work “Thermodynamic motor” and to
Gheorghe Pauliuc, twelfth-grade pupil, Theoretical Lyceum “Nistor Vornicescu” from Lozova, Straseni district, for his work “Trike V4”;
•• Third Prize – the cup, diploma and a prize to the
value of 1000 lei were awarded to the following pupils: Igor Pereman, second-year student,
Group SE-102, College of Microelectronics and
Computer Engineering from Chisinau, for the
work “Method for power supply of administrative blocks”; Daniel Tentiuc, tenth-grade pupil,
Laboratory “Electrophysics” from Chisinau (prof.
Valeriu Ursu), for the works “Electric socket protection circuit” and “Pirate phone lock circuit”;
Valeriu Mazare, Alexandru Caliman, twelfthgrade pupils, Theoretical Lyceum “Stefan Voda”
from Stefan Voda, for the work “EcoAlert – electronic environmental state monitoring system”.

Au mai fost acordate, de asemenea, 22 de
premii speciale, precum şi alte menţiuni din partea autorităţilor publice, instituţiilor şi organizaţiilor
din sfera ştiinţei şi inovării, parcurilor ştiinţifico-tehnologice din republică.

There were also awarded 22 special
prizes and other mentions of the public authorities, institutions and organizations in science
and innovation, scientific-technological parks of
the country.

AGEPI a acordat Cupa şi un Premiu special
lui Cristian Coman, clasa a XI-a, Laboratorul „Electrofizică” (prof. Valeriu Ursu) din Chişinău, pentru
lucrarea „Sistem automat de dirijare a farurilor”, şi
un Premiu special lui Dumitru Berzoi, clasa a XI-a, Liceul AŞM din Chişinău, pentru lucrarea „Dispozitive
originale cu LED-uri pentru studierea autoinducţiei
şi redresorului de curent alternativ”.

AGEPI awarded the Cup and a Special Prize
to Cristian Coman, eleventh-grade pupil, Laboratory “Electrophysics” from Chisinau (prof. Valeriu
Ursu), for the work “Automatic headlight control
system”, and a Special Prize to Dumitru Berzoi,
eleventh-grade pupil, ASM Lyceum from Chisinau,
for the work “Original LED devices for the study of
autoinduction and alternating-current rectifier”.

În perioada de raport, în cadrul unei
ceremonii oficiale au fost premiaţi învingătorii
Concursului ”Marca comercială a anului 2011”. Cu
Premiul Mare ”Mercuriul de Aur” au fost menţionate 41 de mărci comerciale din diferite sectoare
ale economiei naţionale. Pentru titlul „Marca
comerciala a anului 2011” au concurat circa 90 de
mărci. Premiile au fost înmânate de Marian Lupu,
Preşedinte interimar al Republicii Moldova, Gheorghe Cucu, Preşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie, şi Lilia Bolocan, Director general AGEPI.

During the reporting period, at a formal
ceremony were awarded the winners of the
Contest “Trademark of the Year 2011”. With the
Grand Prix “Golden Mercury” were mentioned
41 trademarks in various sectors of the national
economy. About 90 trademarks competed for the
title “Trademark of the Year 2011”. Awards were
presented by Marian Lupu, Ad Interim President of
the Republic of Moldova, Gheorghe Cucu, President
of the Chamber of Commerce and Industry, and
Lilia Bolocan, Director General of AGEPI.

Concursul ”Marca comercială a anului” a
fost iniţiat în 2003 de către Camera de Comerţ şi
Industrie, fiind organizat pe tot parcursul anilor în
comun cu AGEPI, cu scopul de a conjuga eforturile

The Contest was initiated in 2003 by
the Chamber of Commerce and Industry of the
Republic of Moldova, being organized throughout
the years jointly with AGEPI, with the purpose of
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Festivitatea de premiere a laureaţilor ediţiei a IX-a a Concursului „Marca comercială a anului-2011”, organizat de Camera de
Comerţ şi Industrie a RM în parteneriat cu AGEPI
Winner awarding ceremony of the ninth edition of the Contest “Trademark of the Year-2011”, organized
by the Chamber of Commerce and Industry of RM in partnership with AGEPI

producătorilor naţionali în activitatea de antreprenoriat şi de a aprecia cele mai reuşite proiecte
privind crearea şi promovarea mărcilor comerciale autohtone pe piaţa internă şi cea externă.
Conform Regulamentului, la Concursul în cauză
au participat întreprinderi şi organizaţii cu diverse
forme de proprietate, persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul ţării.

joining efforts of domestic producers in entrepreneurship activity and assessing the most successful
projects on the creation and promotion of indigenous trademarks on domestic and foreign market.
According to the Regulations, the Contest at issue
was attended by enterprises and organizations
with diverse forms of ownership, legal entities registered in the Republic of Moldova, which produce
goods and/or provide services in the country.

Concursul „Marca comercială a anului
2011” a demarat prin efectuarea a două sondaje
în rândul consumatorilor. Primul - cu scopul de a
studia opinia acestora referitor la cele mai cunoscute mărci de produse şi servicii, conform nominalizărilor concursului, iar al doilea a vizat mărcile
comerciale participante la concurs. Comitetul
organizatoric a stabilit cele mai bune proiecte
anume în baza analizei materialelor prezentate
de participanţi şi a rezultatelor obţinute în cadrul
sondajului de opinie în rândul consumatorilor.

The Contest “Trademark of the Year
2011” started by conducting two surveys among
consumers. The first - with the purpose of
studying their opinion on the most popular
product and service trademarks, according to
the nominations of the contest, and the second
aimed trademarks participating in the contest.
The Organizing Committee established the best
projects on the basis of the analysis of materials
presented by the participants and the results of
the survey among consumers.

Concursul „Marca comercială a anului”
se bucură de un interes stabil din partea agenţilor
economici, dovadă fiind creşterea numărului de
participanţi, în comparaţie cu ediţiile precedente.
În perioada anilor 2003–2010, la concurs au fost
prezentate circa 800 de proiecte din 15 raioane
ale ţării şi din municipiile Chişinău şi Bălţi.

The Contest “Trademark of the Year”
enjoys a stable interest from economic agents, as
witnessed by the increasing number of participants, compared to previous editions. During the
period of 2003-2010, at the contest were presented about 800 projects from 15 districts of the
country and municipalities Chisinau and Balti.

Totalurile concursului ”Marca comercială
a anului 2011” au fost făcute în cadrul unui alt
eveniment de anvergură - Expoziţia naţională
”Fabricat în Moldova 2012”, la care au participat
circa 300 de agenţi economici din diferite ramuri
ale economiei naţionale.

The Contest “Trademark of the
Year 2011” was summed up in another farreaching event - National Exhibition “Made
in Moldova 2012”, attended by about 300
economic agents in various sectors of national
economy.

În vederea realizării Hotărârii Guvernului
nr. 485 din 5 iulie 2011, sub egida Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geografice protejate (IGP),
denumirilor de origine protejate (DOP) şi specialităţilor tradiţionale garantate (STG), condusă

In order to implement the Government
Decision no. 485 of July 5, 2011, under the aegis
of the National Commission for Organization and
Conduct of the Competition for the Creation of
National Symbols Associated with Protected
Geographical Indications (PGI), Protected Appellations of Origin (PAO) and Traditional Specialties
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Festivitatea de premiere a învingătorilor Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate IGP, DOP şi STG
Winner awarding ceremony of the Competition for the Creation of National Symbols Associated with PGI, PAO and TSG

de Octavian Calmâc, Viceministru al Economiei,
în anul 2012 AGEPI a gestionat buna realizare a
concursului nominalizat.

Guaranteed (TSG), led by Octavian Calmac, Deputy
Minister of Economy, in 2012 AGEPI managed the
good organization of the said competition.

Obiectivul Concursului a constat în
selectarea celor mai reuşite proiecte, elaborate în conformitate cu cerinţele stabilite în
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Concursului. Comisia naţională pentru
organizarea şi desfăşurarea concursului a făcut
bilanţul competiţiei, învingătoare la toate cele
trei categorii de simboluri fiind desemnată firma
„AMBROS” SRL.

Competition goal was to select the
most successful projects, developed in accordance with the requirements established in the
Regulations on Organization and Conduct of
the Competition. The National Commission for
Organization and Conduct of the Competition
drew the balance-sheet of the competition,
winner of all three categories of symbols being
designated the company “AMBROS” LTD.

Acestea, după aprobarea de către Guvern, vor fi utilizate pentru marcarea produselor
originare din Republica Moldova, comercializate
sub o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejata, ori a specialităţilor tradiţionale garantate, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în domeniul de referinţă.

These, after Government approval, will
be used for marking products originating from
Moldova, marketed under a protected appellation of origin or a protected geographical indication, or traditional specialties guaranteed, in
accordance with the provisions of the legislation
in the reference field.

Unul din evenimentele de vârf ale anului
2012 a fost celebrarea Aniversării a 20 de ani
de la fondarea AGEPI şi constituirea sistemului
naţional de proprietate intelectuală. Cu această
ocazie, pe 8 septembrie, în Sala mare a Palatului
Republicii, a avut loc o şedinţă festivă prezidată de
către dr. Lilia Bolocan, Director general AGEPI. În
luarea sa de cuvânt, dna Bolocan a făcut o trecere
în revistă a rezultatelor obţinute de Agenţie pe
parcursul perioadei de bilanţ, intitulată „Contribuţia AGEPI la dezvoltarea sistemului naţional de
proprietate intelectuală: 20 de ani de activitate”.

One of the top events of the year 2012
was the celebration of the 20th anniversary from
the foundation of AGEPI and establishment of
the national intellectual property system. On this
occasion, on September 8, in the Great Hall of the
Palace of the Republic, was held a festive meeting chaired by Dr. Lilia Bolocan, Director General
of AGEPI. In her speech, Ms. Bolocan made a
review of the Agency’s achievements during the
period under review, entitled “AGEPI Contribution to the Development of the National Intellectual Property System: 20 Years of Activity”.

De rând cu colectivul AGEPI, la şedinţă
au participat reprezentanţi ai Parlamentului şi
Guvernului Republicii Moldova, ai autorităţilor
publice centrale, instituţiilor din sfera ştiinţei,
inovării şi învăţământului superior din republică,
instituţiilor şi organizaţiilor, activitatea cărora
are tangenţă cu domeniul de PI, mandatari
autorizaţi, reprezentanţi ai uniunilor de creaţie,
asociaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor
de autor din republică, altor instituţii partenere,
veteranii sistemului, mass-media.

Alongside of AGEPI staff, the meeting
was attended by representatives of the Parliament and the Government of the Republic of
Moldova, central public authorities, institutions
in science, innovation and higher education
of the country, institutions and organizations
whose activity touches the field of IP, patent
attorneys, representatives of creative unions,
associations for collective management of copyright of the country, other partner institutions,
veterans of the system, mass media.
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Secvenţe din cadrul şedinţei festive consacrate Aniversarii a 20 de ani de la fondarea AGEPI,
organizată în Sala mare a Palatului Republicii
Snapshots of the festive meeting dedicated to the 20th anniversary from the foundation of AGEPI, organized
in the Great Hall of the Palace of the Republic

Oaspeţii de peste hotare au fost reprezentaţi la eveniment de către delegaţii unor oficii
naţionale de proprietate intelectuală, şi anume: Alexandru Cristian Ştrenc, Directorul general adjunct al
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România, Keld Nymann Jensen, Director general adjunct
al Oficiului pentru Brevete şi Mărci din Danemarca,
Sirim Erchinovici Bechenov, Directorul Institutului
Naţional de Proprietate Intelectuală din Kazahstan,
Marina Victorovna Kriucova, şefa Secţiei relaţii
internaţionale a Oficiului Eurasiatic de Brevete.
Şedinţa a fost onorată de prezenţa Excelenţei sale,
Ambasadorul Chinei, a reprezentanţilor ambasadelor Bulgariei şi Cehiei, acreditaţi la Chişinău.

Guests from abroad were represented at
the event by the delegations of several national intellectual property offices, namely: Alexandru Cristian Strenc, Deputy Director General of the State
Office for Inventions and Trademarks of Romania,
Keld Nymann Jensen, Deputy Director General
of the Danish Patent and Trademark Office, Sirim
Erchinovici Bechenov, Director of the National Institute of Intellectual Property of Kazakhstan, Marina
Victorovna Kriukova, Head of International Relations Department of the Eurasian Patent Office. The
meeting was attended by His Excellency, Ambassador of China, representatives of Bulgaria and Czech
Republic embassies, accredited to Chisinau.

Un cuvânt de felicitare pentru colectivul
AGEPI a rostit L. Palihovici, Vicepreşedinte al
Parlamentului Republicii Moldova, I. Tighineanu,
m.c., Vicepreşedinte al AŞM, V. Canţer, Preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare
şi Atestare, V. Prisăcaru, Prorectorul USMF „N.
Testemiţanu”, V. Dorogan, Prorectorul UTM, M.
Revenco, Prorectorul USM.

Words of congratulation for AGEPI staff
addressed L. Palihovici, Vice President of the
Moldovan Parliament, I. Tighineanu, c.m., Vice
President of ASM, V. Canter, President of the
National Council for Accreditation and Attestation, V. Prisacaru, Pro-Rector of SUMP “N.
Testemitanu”, V. Dorogan, Pro-Rector of TUM,
M. Revenco, Pro-Rector of SUM.
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Vorbitorii au menţionat rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea unei societăţi
moderne, bazate pe cunoaştere, şi faptul că Aniversarea a 20 de ani a AGEPI constituie un bun
prilej de a evoca contribuţia Agenţiei la crearea,
dezvoltarea şi afirmarea în Republica Moldova
a unui sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale comparabil cu sistemele similare ale ţărilor
cu tradiţii bogate în domeniu.

Speakers noted the role of intellectual
property in developing a modern society based
on knowledge and that the 20th anniversary
of AGEPI is a good opportunity to evoke the
Agency’s contribution to the creation, development and affirmation in the Republic of Moldova of an intellectual property protection system
comparable to similar systems in countries with
rich traditions in the field.

AGEPI a primit, de asemenea, felicitări
din partea altor parteneri de seamă: Camera de
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante,
Asociaţia Naţională a Oamenilor de Cultură şi
Ştiinţă a Moldovei, INDEPRIN SRL etc., precum
şi din partea mandatarilor autorizaţi în PI.

AGEPI also received congratulations
from other prominent partners: Chamber of
Commerce and Industry of the Republic of
Moldova, State Commission for Variety Testing,
National Association of Men of Culture and Science, INDEPRIN LTD, etc., as well as from patent
attorneys in IP.

Scrisori de felicitare cu ocazia
aniversării au sosit pe adresa AGEPI de la
oficiile de specialitate din România, Ungaria,
Cehia, Turcia, Georgia, Belarus şi Federaţia
Rusă.

Congratulatory letters on the occasion
of the anniversary came to the address of AGEPI
from the specialized offices of Romania, Hungary, Czech Republic, Turkey, Georgia, Belarus
and the Russian Federation.

Directorul General AGEPI, dr. Lilia Bolocan, a înmânat diplome de excelenţă şi medalii
aniversare „20 de ani AGEPI” unor personalităţi
şi instituţii din republică şi de peste hotare care
şi-au adus contribuţia la dezvoltarea şi consolidarea sistemului de PI al Republicii Moldova.

Director General of AGEPI, Dr. Lilia Bolocan, presented honorary diplomas and anniversary
medals “20 years AGEPI” to several personalities
and institutions from the country and abroad who
have contributed to the development and strengthening of the IP system of the Republic of Moldova.

Acest sistem este foarte dinamic şi se
caracterizează printr-o capacitate remarcabilă
de a evolua şi a se adapta la noile condiţii socialeconomice. Performanţele tehnologice curente,
în special cele din domeniul tehnologiilor informaţionale şi biotehnologiei, precum şi evoluţia
societăţii în ansamblu, impune o reevaluare
permanentă a sistemului în cauză.

This system is very dynamic and is characterized by a remarkable capacity to evolve
and adapt to new social and economic conditions. Current technological performances, particularly in the field of information technology
and biotechnology, and the evolution of society
as a whole, requires a constant re-evaluation of
the system in question.

În conformitate cu misiunea sa, AGEPI
va continua promovarea politicilor în domeniul
proprietăţii intelectuale şi eficientizarea sistemului de protecţie a OPI, care să încurajeze progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea şi să
contribuie la dezvoltarea economică, socială şi
culturală a ţării noastre.

In accordance with its mission, AGEPI
will continue to promote policies in the field
of intellectual property and streamline the IPO
protection system, that will encourage the
technological progress, will stimulate creativity
and contribute to economic, social and cultural
development of our country.

3.6. Simpozioane, conferinţe, seminare, cursuri

3.6. Symposia, conferences, seminars, courses

Pe parcursul anului 2012, AGEPI a continuat
informarea şi şcolarizarea societăţii civile, formarea,
instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul PI.
Publicul-ţintă l-au constituit specialiştii din domeniul PI, oamenii de afaceri, mandatarii autorizaţi,
evaluatorii OPI, judecătorii, lucrătorii Serviciului
Vamal, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, cercetătorii,
studenţii şi elevii etc.

During 2012, AGEPI continued the
information and education of civil society, the
development, training, and improvement of
the staff in the IP field. The target audience was
constituted by specialists in IP, businessmen, patent
attorneys, IPO evaluators, judges, employees
of the Customs Service, Ministry of Internal
Affairs, Ministry of Agriculture and Food Industry,
researchers, students and pupils, etc.
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În această ordine de idei, printre cele mai
importante evenimente ale anului 2012, desfăşurate cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, se înscrie ediţia a XIV-a a Simpozionului
ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI-2012”, care a
avut genericul „Importanţa sistemului de proprietate intelectuală într-o societate modernă”.
Simpozionul a fost organizat de AGEPI cu sprijinul
Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova” şi cu participarea nemijlocită a experţilor din Danemarca şi
România. La lucrările simpozionului au participat
peste 70 de specialişti din domeniul proprietăţii
intelectuale din Republica Moldova 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.

In this context, among the most important events of the year 2012, conducted on the
occasion of the World Intellectual Property Day,
is enrolled the fourteenth edition of the Scientific
and Practical Symposium “AGEPI Readings-2012”,
which had the main title “The Importance of Intellectual Property System in a Modern Society”.
The Symposium was organized by AGEPI with
the support of the Twinning Project “Support to
Implementation and Enforcement of Intellectual
Property Rights in the Republic of Moldova” and
with the direct participation of Danish and Romanian experts. The works of the symposium were
attended by over 70 experts in the field of intellectual property from the Republic of Moldova and
Romania, researchers and practitioners, involved
in the creation, legal protection and implementation of innovations, promotion of new products,
fight against counterfeiting and piracy, etc.

În anul de bilanţ, specialiştii din sfera
cercetare-dezvoltare, antreprenoriat şi prestări servicii s-au aflat în permanenţă în atenţia
AGEPI, fiind familiarizaţi cu prevederile noii
legislaţii naţionale în domeniul protecţiei invenţiilor, mărcilor, soiurilor de plante, desenelor şi
modelelor industriale, indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale
garantate. În acest scop, AGEPI a organizat 10
acţiuni (seminare, mese rotunde, ateliere) pentru agenţii economici, inclusiv din sfera micului
business, participanţi la expoziţiile naţionale şi
internaţionale de la CIE „Moldexpo” SA, precum
şi din teritoriu, cu participarea experţilor AGEPI,
UE şi OMPI, şi anume:

In the year under review, experts in the
field of research and development, entrepreneurship and provision of services were permanently
in the field of vision of AGEPI, being familiarized
with the provisions of the new national legislation
on the protection of inventions, trademarks, plant
varieties, industrial designs, geographical indications, appellations of origin and traditional specialties guaranteed. To this end, AGEPI organized 10
actions (seminars, roundtables, workshops) for
economic agents, including those in the field of
small business, participants in the national and international exhibitions in the IEC “Moldexpo” JSC
and the territory, with the participation of AGEPI,
EU and WIPO experts, namely:

Secvenţe de la Simpozionul ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI-2012”
Snapshots of the Scientific and Practical Symposium “AGEPI Readings-2012”

•

•

seminarul „Indicaţiile geografice şi beneficiile acestora”, organizat în cadrul proiectului
Twinning, cu asistenţa AGEPI şi a Camerei de
Comerţ şi Industrie (CCI), filialele Edineţ, UTA
Găgăuzia, mun. Chişinău;
seminarul „Înregistrarea internaţională a mărcii în calitate de instrument al strategiei de export al produselor din RM”, organizat în cadrul
Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”;

•• Seminar “Geographical Indications and Their
Benefits”, organized under the Twinning
Project, with the assistance of AGEPI and the
Chamber of Commerce and Industry (CCI),
Edineţ, ATU Gagauzia, Chisinau subsidiaries;
•• Seminar “International Registration of
Trademark as a Tool of the Products’ Export
Strategy for RM”, organized in the National
Exhibition “Made in Moldova”;
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seminarul „Rolul sistemelor internaţionale
de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale în elaborarea unor strategii
eficiente pentru export”, organizat în cadrul
expoziţiei internaţionale „Food&Drinks. Food
technology”, cu participarea experţilor OMPI;
masa rotundă „Proprietatea intelectuală suport pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor”, organizată în comun cu Consiliul raional Făleşti;
seminarul cu tema „Proprietatea intelectuală – suport pentru creşterea competitivităţii
întreprinderilor”, organizat în cadrul Forului
Regional al Tinerilor Antreprenori (ediţia a
3-a), mun. Bălţi;
seminarul naţional „Proprietatea intelectuală pentru întreprinderile mici şi mijlocii”, organizat de AGEPI şi OMPI în mun. Chişinău;
seminarul „Proprietatea intelectuală - suport
pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor”, organizat în comun cu Filiala Soroca a CCI;
masa rotundă ”Modalităţi de combatere a
pirateriei prin prisma dreptului de autor şi
drepturilor conexe”, organizat în cadrul Expo-târgului universal „Toamna la Râşcani” în
comun cu filiala Bălţi a CCI.

•• Seminar “The Role of International Systems
of Registration of Trademarks, Industrial Designs in Developing Effective Strategies for
Export”, organized in the international exhibition “Food&Drinks. Food Technology”,
with the participation of WIPO experts;
•• Roundtable “Intellectual Property - Support
for Increasing the Competitiveness of Enterprises”, organized jointly with the Falesti District Council;
•• Seminar entitled “Intellectual Property Support for Increasing the Competitiveness
of Enterprises”, organized under the Regional Forum of Young Entrepreneurs (3rd
edition), Balti;
•• National seminar “Intellectual Property for
SMEs”, organized by AGEPI and WIPO in
Chisinau;
•• Seminar “Intellectual Property - Support for Increasing the Competitiveness of Enterprises”,
organized jointly with the Soroca Branch of CCI;
•• Roundtable “Ways of Combating Piracy
Through the Prism of Copyright and Related
Rights”, organized under the Universal Exhibition-Fair “Autumn in Riscani” in common
with the Balti Branch of CCI.

În anul de referinţă, în vederea familiarizării managerilor întreprinderilor cu beneficiile
oferite de sistemul naţional de PI, au fost organizate 11 mese rotunde tematice, atât la întreprinderi, cât şi la sediul AGEPI, inclusiv:
• mesele rotunde cu genericul „Proprietatea
intelectuală - suport pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor”, organizate la
sediul Institutului Ştiintifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare „Pomicultura”, la „Viorica-Cosmetic” SA, „Sandriliona”
SRL, „Franzeluţa” SA, „Basavin&Co”, „Bucuria” SA, „TUTUN CTC” SA, fiind şcolarizate
113 persoane;
• masa rotundă cu tematica „Managementul
proprietăţii intelectuale la întreprindere”,
organizate la sediul AGEPI cu participarea reprezentanţilor companiilor ”Buchet Moldavii” SA, Dubăsari, şi „Kvint” SA, Tiraspol, ÎM
„LION-GRI” SRL , „JLC” SA, „NEFIS” SA (20
de participanţi).

In the year under review, in order to
familiarize managers of enterprisses with the
benefits offered by the national IP system, were
conducted 11 thematic roundtables, both at
enterprises and AGEPI, including:
•• Thematic roundtables “Intellectual Property - Support for Increasing the Competitiveness of Enterprises”, organized within
the premises of the Scientific-Practical Institute of Horticulture and Food Technologies “Pomicultura”, at “Viorica-Cosmetic”
JSC, “Sandriliona” Ltd, “Franzeluta” JSC,
“Basavin&Co”, “Bucuria” JSC, “TUTUN
CTC” JSC, being trained 113 persons;
•• Thematic roundtable “Management of Intellectual Property at the Enterprise”, organized at
the AGEPI with the participation of representatives of the companies “Buchet Moldavii” JSC,
Dubasari, and “Kvint” JSC, Tiraspol, JE “LIONGRI” Ltd, “JLC” JSC, “NEFIS” JSC (20 participants).

În anul 2012 au fost organizate 19 seminare de instruire generală, cu tematica axată pe
sistemul naţional de protecţie a PI, la instituţiile
de învăţământ preuniversitar şi universitar din
republică, în cadrul cărora au fost şcolarizate 842
de persoane, inclusiv la următoarele instituţii:
• preuniversitare: Liceul teoretic „M. Eminescu” din or. Cimişlia, Colegiul „Mondostud-Art”, Colegiul UTM, Liceul „Spiru Haret”,
Liceul AŞM din mun. Chişinău - cu participarea
a câte unui Laureat al Medaliei de Aur OMPI
”Inventator Remarcabil”;

In 2012 were organized 19 general
training seminars, with topics focused on the
national IP protection system, at pregraduate
and undergraduate education institutions of
the country, in which were trained 842 persons,
including at the following institutions:
•• pregraduate: Theoretical Lyceum “M. Eminescu” from Cimislia, College “MondostudArt”, TUM College, Lyceum “Spiru Haret”,
ASM Lyceum from Chisinau - with the participation of one laureate of the WIPO Gold
Medal “Outstanding Inventor”;

•

•

•

•
•
•
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Seminarul „Rolul sistemelor internaţionale de înregistrare
a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale în elaborarea
unor strategii eficiente pentru export”, organizat în cadrul
Expoziţiei „Food&Drinks. Food Technology”, cu participarea experţilor OMPI
Seminar “The Role of International Systems of Registration of Trademarks, Industrial Designs in Developing
Effective Strategies for Export”, organized in the International Exhibition “Food&Drinks. Food Technology”,
with the participation of WIPO experts

Seminarul „Înregistrarea internaţională a mărcii în calitate
de instrument al strategiei de export al produselor din
RM”, organizat în cadrul Expoziţiei naţionale „Fabricat în
Moldova-2012”
Seminar “International Registration of Trademark
as a Tool of the Products’ Export Strategy for RM”,
organized in the National Exhibition “Made
in Moldova-2012”

Secvenţe de la Seminarul naţional „Proprietatea intelectuală pentru întreprinderile mici şi mijlocii”,
organizat de AGEPI cu suportul OMPI
Snapshots of the National Seminar “Intellectual Property for SMEs”,
organized by AGEPI with the support of WIPO

universitare: USMF „N. Testemiţanu” (Seminarul „Invenţiile – urmare a procesului de
cercetare ştiinţifică”), ASEM (Conferinţa studenţească AGEPI-ASEM „Atenţie la piraterie
şi contrafacere!”), UASM (Seminarul „Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica
Moldova”), USM, Facultatea de Chimie (Seminarul „Protecţia proprietăţii intelectuale
în Republica Moldova”), Laboratorul de Management, Facultatea de ştiinţe economice
(Masa rotundă „Respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală şi rolul ei în lansarea
unei afaceri în Republica Moldova”) etc.

•• undergraduate: SUMP “N. Testemitanu”
(Seminar “Inventions – A Result of Scientific
Research”), AESM (Student Conference
AGEPI-AESM “Beware of Piracy and Counterfeiting!”), SAUM (Seminar “Protection
of Intellectual Property in the Republic of
Moldova”), SUM, Faculty of Chemistry (Seminar “Protection of Intellectual Property in
the Republic of Moldova”), Management
Laboratory, Faculty of Economic Sciences
(Roundtable “Intellectual Property and Its
Role in Starting a Business in the Republic of
Moldova”), etc.

În vederea dezvoltării cunoştinţelor şi
abilităţilor tineretului studios în domeniul PI, AGEPI
a transmis 80 de seturi promoţionale în domeniul
PI (a câte 10 publicaţii fiecare) pentru participanţii
Concursului studenţesc cu genericul „Azi student mâine antreprenor”, organizat de ASEM.

To develop knowledge and skills of
studious youth in the field of IP, AGEPI transmitted 80 IP promotion sets (10 publications each)
for the participants in the Student Competition
entitled “Today Student - Tomorrow Entrepreneur”, organized by AESM.

Susţinerea şi stimularea pregătirii cadrelor naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale

Support and stimulation of the national
staff in the field of intellectual property is one of

•
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Secvenţe de la mesele rotunde „Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală” şi „Proprietatea intelectuală şi
rolul acesteia în dezvoltarea economică a Republicii Moldova”, organizate de AGEPI la USM
Snapshots of the Seminar “Enforcement of Intellectual Property Rights” and Roundtable “Intellectual Property
and Its Role in the Economic Development of the Republic of Moldova”, organized by AGEPI at SUM

Cursurile „Protecţia proprietăţii intelectuale”,
organizate anual de AGEPI
Courses “Protection of Intellectual Property”,
organized by AGEPI

Ceremonia de înmânare a „Bursei de Merit AGEPI”
unor studenţi de la ASEM
Ceremony of awarding the “AGEPI Scholarship
of Merit” to several students from AESM

constituie una din direcţiile prioritare ale Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
până în anul 2020. Astfel, acum doi ani AGEPI a
instituit o „Bursă de Merit” pentru studenţii ASEM,
Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor,
specialitatea „Managementul proprietăţii intelectuale”. Prin această iniţiativă, AGEPI urmăreşte
scopul de a promova sistemul naţional de PI, de a
susţine şi dezvolta potenţialul intelectual şi creativ
al tinerilor, de a motiva studenţii care manifestă
capacităţi apreciabile în domeniul PI. Conform deciziei comune a conducerii ASEM şi AGEPI, „Bursa
de Merit” în valoare de 1000 de lei, achitată lunar
pentru perioada de studii septembrie 2012-iunie
2013, a fost acordată studentelor Veronica Ababii şi
Daniela Darii de la facultatea menţionată.

the priorities of the National Intellectual Property Strategy until 2020. Thus, two years ago AGEPI
established a “Scholarship of Merit” for students
of AESM, Business and Business Administration
Faculty, specialty “Management of Intellectual
Property”. Through this initiative, AGEPI aims to
promote the national IP system, to support and
develop the intellectual and creative potential of
young people, to motivate students who show
considerable capacities in the IP field. According to the joint decision of the AESM and AGEPI
administration, the “Scholarship of Merit” worth
1,000 Lei, paid monthly for the study period of
September 2012-June 2013, was granted to students Veronica Ababii and Daniela Darii from the
mentioned faculty.

Devenit deja tradiţional, Cursul „Protecţia proprietăţii intelectuale”, organizat de
AGEPI şi în anul de bilanţ, a întrunit 14 ascultători, care vor obţine calificarea „Consilier în
proprietatea intelectuală” (în anul 2009 – 22 de
persoane, în anul 2010 – 15, în anul 2011 – 17).

Having already become traditional, the
Course “Protection of Intellectual Property”, organized by AGEPI in the year under review as well,
brought together 14 students, who obtained the
qualification “Counselor in Intellectual Property”
(in 2009 - 22 persons, in 2010 - 15, in 2011 - 17).

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

79

IV
AUTOMATIZAREA PROCESELOR
INFORMAŢIONALE ŞI TEHNOLOGICE
AUTOMATION OF INFORMATION
AND TECHNOLOGICAL PROCESSES
Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţionale din ultimii ani are un impact deosebit
asupra utilizatorilor care, în contextul dat, trec
de la aplicaţii desktop la aplicaţii web, beneficiind de avantajele oferite de reţeaua Internet.
Bineînţeles că aceste evoluţii se reflectă şi
asupra sistemului de proprietate intelectuală al
Republicii Moldova.

The rapid development of information
technologies in recent years has a significant
impact on users who, in this context, are moving from desktop applications to web applications, benefiting from the advantages offered
by the Internet. Of course, these developments
are also reflected on the intellectual property
system of the Republic of Moldova.

De aceea, asistarea solicitanţilor, a
mandatarilor autorizaţi şi a publicului larg, care
accesează în mod regulat informaţia oferită de
AGEPI, a impus şi în anul de bilanţ implementarea în Agenţie a unor tehnologii informaţionale mai performante. Avantajele practice ale
acestor modificări au contribuit la o mai bună
comunicare între AGEPI şi persoanele interesate, la trecerea la un nivel superior de aplicare şi
utilizare a TI, similar celui din oficiile europene
de specialitate.

Therefore, assistance of applicants,
patent attorney and the general public, who
regularly access information provided by AGEPI,
imposed in the year under review the implementation in the Agency of more advanced information technologies. The practical advantages
of these changes have contributed to a better
communication between AGEPI and interested
persons, thus passing to a higher level of application and use of IT, similar to that in the
European offices.

4.1. Dezvoltarea şi exploatarea reţelei
informatice

4.1. Development and Exploitation
of Information Network

Pe parcursul anului 2012, pagina web
AGEPI www.agepi.md a fost migrată pe serverul Centrului de Telecomunicaţii Speciale (CTS),
modificându-se numele domeniului în www.
agepi.gov.md. Tot în aceeaşi perioadă AGEPI a
lansat pagina www.stoppirateria.md. Totodată,

During 2012, AGEPI web page www.
agepi.md was migrated to the Special Telecommunications Center (STC) server, being changed
the domain name into www.agepi.gov.md. In
the same period AGEPI launched the page www.
stoppirateria.md. At the same time, it was also
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s-a modificat şi adresa de e-mail a Agenţiei - din
office@agepi.md în office@agepi.gov.md.

changed the e-mail address of the Agency - from
office@agepi.md into office@agepi.gov.md.

În perioada de bilanţ, canalul Internet
utilizat de AGEPI a fost transferat de la furnizorul UNIFLUX la CTS, totodată fiindu-i lărgită banda. Serverul proxy (squid) a fost reinstalat, iar
serverul gateway a fost înlocuit. Pentru a reduce
căderile serviciului Internet, s-au conectat două
canale Internet de la doi furnizori diferiţi - CTS şi
ARAX (canal de rezervă).

In the period under review, the Internet
channel used by AGEPI was transferred from
UNIFLUX provider to CTS, at the same time being
expanded its band. The proxy (squid) server was
reinstalled and the gateway server was replaced.
To reduce the falls of the Internet service, there
were connected two channels from two different
providers - CTS and ARAX (standby channel).

În scopul îmbunătăţirii securităţii informaţionale, s-a efectuat migrarea serverului
antivirus la o versiune mai nouă, iar sistemul de
alimentare de rezervă a fost verificat şi optimizat conform parametrilor prescrişi.

To improve information security, it was
carried out the antivirus server migration to a
newer version and the standby power system
was checked and optimized according to the
prescribed parameters.

Fiind în continuă dezvoltare, tehnologiile informaţionale impun modernizarea parcului
de calculatoare şi a echipamentului periferic.
Astfel, în anul 2012 AGEPI a procurat 28 de
calculatoare noi, 2 imprimante multifuncţionale
de reţea şi un sistem de supraveghere video. În
plus, a fost reconfigurată topologia şi îmbunătăţită performanţa reţelei de calculatoare.

Being under continuous development,
information technologies require the modernization of computers and peripheral equipment.
Thus, in 2012 AGEPI purchased 28 new computers, two network multifunction printers and a
video surveillance system. In addition, it was
reconfigured the topology and improved the
performance of the computer network.

În anul de bilanţ s-au efectuat cu regularitate activităţi precum:
• configurarea, administrarea şi monitorizarea serviciilor AD, DNS, DHCP, IIS, Apache,
MySQL, MS SQL, firewall, squid etc.;
• administrarea sistemului antivirus/antispam şi a sistemului poştei electronice;
• gestionarea şi mentenanţa reţelei şi
parcului de calculatoare, asigurarea securităţii serverelor şi a reţelei locale;
• asigurarea confidenţialităţii informaţiilor
la care au acces colaboratorii Agenţiei în virtutea atribuţiilor de serviciu;
• administrarea conturilor de utilizatori pentru reţeaua locală;
• efectuarea cópiilor de rezervă ale bazelor de date şi documentelor în format
electronic pe suporturi magnetice;
• actualizarea şi administrarea paginilor web:
www.agepi.gov.md, www.infoinvent.
md, www.db.agepi.md şi http://intranet;
• administrarea sistemului de depunere
electronică a cererilor de brevete internaţionale PCT-SAFE şi a sistemului de evidenţă
a fondului Bibliotecii AGEPI „IRBIS64” etc.

In the year under review were regularly
performed activities such as:
•• configuration, administration and monitoring of services AD, DNS, DHCP, IIS, Apache,
MySQL, MS SQL, firewall, squid, etc.;
•• administration of antivirus/antispam system and e-mail system;
•• management and maintenance of network and machinery, providing security of servers and local network;
•• providing confidentiality of information to which Agency staff has
access under their duties;
•• administration of user accounts
for the local network;
•• making backups of databases and
electronic documents on magnetic
•• media;
•• update and administration of websites:
www.agepi.gov.md, www.infoinvent.md,
www.db.agepi.md and http://intranet;
•• administration of the system for electronic
submission of PCT-SAFE international patent applications and the AGEPI Library
fund accounting system “IRBIS64”, etc.

4.2. Produse informatice

4.2. Information Products

În perioada de bilanţ, la AGEPI au fost
elaborate şi implementate următoarele produse
informatice:

During the period under review, AGEPI
developed and implemented the following information products:
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programele de completare a datelor pentru
cererile de înregistrare a DMI depuse pe
cale internaţională prin intermediul AGEPI;
modulele de gestionare a cererilor de înregistrare a IG depuse prin procedura naţională;
modulele pentru completarea informaţiei în programul de gestiune a IG şi DO;
modificarea BD „Indicaţii geografice/Denumiri de origine” pentru includerea IG/
DO din UE, completarea cu date şi crearea modulelor de editare a datelor;
modulul de documentare în BD
„DO/IG” naţionale şi din UE;
programele publice de documentare „Opere
înregistrate”, „Marcaje de control”, „Indicaţii geografice” şi „Denumiri de origine”;
statistica utilizării BD „Opere înregistrate” şi „Marcaje de control”;
chestionarul privind studiul pirateriei
şi contrafacerii;
programul de documentare în BD „Mărci”,
„Invenţii şi Invenţii de scurtă durată” şi
„Desene/Modele industriale” după
„Solicitanţi/Titulari ai OPI”;
aplicaţia de export a datelor pentru Compania „Thomson Reuters”;
programele de descărcare, prelucrare şi
încărcare a informaţiei în BD
„Brevete eurasiatice”;
programul de generare a numărului şi datei
de intrare, integrat în softul pentru depunerea electronică a cererilor de protecţie a OPI;
programul de căutare a informaţiei referitoare la întreprinderile care pot beneficia
de scutiri la plata taxelor pentru serviciile
cu semnificaţie juridică (conform datelor
prezentate de Biroul Naţional de Statistică);
modulul „Agenda examinatorului” din programul de gestiune a brevetelor de invenţie.

•• data entry programs for ID
registration applications filed by
international way via AGEPI;
•• modules for management of GI registration
applications filed under national procedure;
•• modules for completion of information in
the GI and AO management program;
•• amendment of DB “Geographical Indications / Appellations of Origin” for
inclusion of EU GI/AO, entry of data
and creation of data edit modules;
•• module for search in DB national and EU “AO/GI”;
•• public search programs “Registered
Works”, “Control Marks”, “Geographical
Indications” and “Appellations of Origin”;
•• DB “Registered Works”, “Control
Marks” utilization statistics;
•• survey questionnaire on piracy and
counterfeiting;
•• search program for DB “Trademarks”,
“Inventions and Short-term Inventions” and “Industrial Designs” by
“Applicants/IPO Holders”;
•• data export application for the Company “Thomson Reuters”;
•• information downloading, processing and loading programs for
DB “Eurasian Patents”;
•• entry number and date generation program,
integrated into the software for electronic
submission of IPO protection applications;
•• program for retrieval of information
relating to enterprises eligible for exemptions from fees for legal services (according to data presented by
the National Bureau of Statistics);
•• module “Expert’s Agenda” in the
patent management program.

Concomitent, în perioada de referinţă au
fost administrate, actualizate şi perfecţionate:
• programul de documentare în BD „Mărci
naţionale” şi „Mărci internaţionale”;
• programul de corespondenţă cu OMPI în
format electronic pentru mărci şi DMI;
• modulul de gestionare a Arhivei electronice;
• bazele de date „Mărci naţionale”, „Mărci
internaţionale”, „Invenţii şi Invenţii de scurtă
durată”, „Desene şi modele industriale” (cereri depuse pe cale naţională şi internaţională), „Contestaţii”, „Soiuri de plante”, „Opere
protejate”, „Modele de utilitate”, „Denumiri
de origine”, „Rezultate ştiinţifice”, „Marcaje
de control”, „Litigii în instanţele de judecată”
(în care AGEPI este parte), „Servicii AGEPI”,

Concomitantly, during the reference period were administered, updated and improved:
•• the search program for DB “National Trademarks” and “International Trademarks”;
•• the program for correspondence with WIPO
in electronic format for trademarks and ID;
•• the Electronic Archives management module;
•• the databases “National Trademarks”,
“International Trademarks”, “Inventions
and Short-Term Inventions”, “Industrial
Designs” (applications filed by national
and international way), “Appeals”, “Plant
Varieties”, “Protected Works”, “Utility
Models”, “Appellations of Origin”, “Scientific Results”, “Control Marks”, “Litigation in Courts” (to which AGEPI is party),

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
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•

„Evidenţa timpului de lucru”, precum şi
programele de gestionare a acestora;
bazele de date publice „Invenţii”, „Desene
şi modele industriale”, „Mărci naţionale”,
„Soiuri de plante”, „Denumiri de origine şi
Indicaţii geografice”, „Opere înregistrate”,
„Marcaje de control” şi “Rezultate ştiinţifice” expuse pe site-ul www.db.agepi.md
şi programele de gestionare a acestora.

“AGEPI Services”, “Labour Time Tracking”,
and management programs thereof;
•• the public databases “Inventions”, “Industrial Designs”, “National Trademarks”, “Plant
Varieties”, “Appellations of Origin and Geographical Indications”, “Registered Works”,
“Control Marks” and “Scientific Results”
exposed on the website www.db.agepi.
md and management programs thereof.

În perioada de raport, a fost completat CD-ul anual „Invenţii protejate în Republica Moldova. 1993-2011”, s-a realizat migrarea
BD „Soiuri de plante” pe SGBD Firebird, cu
rescrierea programelor, şi a fost efectuată
comasarea programului de publicare cu cel de
gestiune.

In the period under review, it was
completed the annual CD “Inventions Protected
in the Republic of Moldova. 1993-2011”, was
performed the migration of DB “Plant Varieties”
on Firebird DBMS with rewriting of programs,
and was performed the fusion of publishing
program with the management program.

Pe parcursul anului, au fost perfectate şi
expediate:
• informaţii din BD „DMI” şi „Mărci
internaţionale” pentru OMPI;
• informaţii din BD „Mărci” pentru
Compania „Thomson Reuters”;
• informaţii din BD „Invenţii şi Invenţii de
scurtă durată”, „Modele de utilitate”
pentru CD-urile regionale de brevete
„CISPATENT” şi „EAPATIS”, precum şi
pentru BD „INPADOC”, gestionată de OEB.

During the year were improved and
sent:
•• information from DB “ID” and “International Trademarks” for WIPO;
•• information from DB “Trademarks” for
the Company “Thomson Reuters”;
•• information from DB “Inventions and
Short-Term Inventions”, “Utility Models” for the regional patent CDs “CISPATENT” and “EAPATIS”, and for DB
“INPADOC”, managed by EPO.

De asemenea, au fost actualizate în termenele stabilite datele de pe web site-ul www.db.agepi.md.

There also were updated in due time the
data on the website www.db.agepi.md web.

4.3. Gestiunea electronică a documentelor

4.3. Electronic Management of Documents

În domeniul PI tendinţa de utilizare
largă şi intensivă a noilor tehnologii informaţionale şi a Internetului în diverse activităţi este
determinată, în primul rând, de recepţionarea/
expedierea şi prelucrarea informaţiei ce ţine
de depunerea cererilor, examinarea acestora şi
acordarea protecţiei pentru OPI.

The tendency of wide and intensive
use of new information technologies and the
Internet in various activities in the field of IP is
determined primarily by the receipt/dispatch
and processing of information relating to the
submission of applications, their examination
and grant of protection of IPO.

În vederea automatizării şi modernizării
procesului de gestiune a documentelor în format
electronic, pe parcursul anului 2012 la AGEPI a
fost realizată o serie de acţiuni, precum elaborarea şi implementarea softului specializat privind
depunerea on-line a cererilor OPI şi a documentelor aferente acestora, a cabinetului personal de
lucru, cu vizualizarea listei documentelor recepţionate/expediate şi editarea acestora.

To automate and modernize the management of documents in electronic format,
during 2012 AGEPI carried out a series of actions, such as developing and implementing
the specialized software for online submission
of IPO applications and related documents,
the desktop, with the visualization of the list
of received/dispatched documents and editing
thereof.

Pentru implementarea procedurii de
import/export a informaţiei electronice în bazele
de date AGEPI, a fost elaborată procedura de
generare a fişierelor XML, cu importul lor în
bazele de date, şi implementat mecanismul de

For implementing the procedure for
import/export of electronic information in the
AGEPI databases, it was developed the procedure for generation of XML files, with their
import into databases, and implemented the
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informare automatizată a solicitantului prin
notificări.

mechanism for automated information of the
applicant through notifications.

Un alt aspect al acestor preocupări a
constat în implementarea modulului de achitare
a taxelor în regim on-line, precum şi a sistemului
de stocare a informaţiei privind operaţiile financiare efectuate.

Another aspect of these concerns
was the implementation of the online fee
payment module, as well as the information
storage system on performed financial operations.

În anul de bilanţ, lucrările de elaborare
şi implementare a softului specializat privind
depunerea on-line a cererilor OPI şi instalarea
pe serverul AGEPI a sistemului în cauză au fost,
practic, finalizate, fiind suplimentate cu modulul
de statistică şi instrucţiunile Help pentru softul
nominalizat. Softul specializat a fost integrat cu
aplicaţii DocFlow, WorkFlow, BD AGEPI, inclusiv
cu BD „Contabilitatea”.

In the year under review, the work on development and implementation of the specialized
software for online submission of IPO applications
and installation on the AGEPI server of the system
in question was practically completed, being supplemented with the statistics module and Help
instructions for this software. The specialized software was integrated with applications DocFlow,
WorkFlow, AGEPI DB, including DB “Accounting”.

O altă activitate realizată în anul de raport
a constituit-o elaborarea formularelor pentru depunerea on-line a documentelor ce ţin de iniţierea
procedurii de reînnoire şi modificare a statutului
juridic al OPI, inclusiv a documentelor aferente
acestora, precum şi a criteriilor şi modulului de
verificare a corectitudinii informaţiei parvenite.

Another activity conducted during the
reporting year was the development of forms
for online submission of documents related to
the initiation of the procedure for renewal and
modification of the legal status of IPO, including
related documents and the criteria and module
of validation of the information received.

În vederea automatizării procesului
tehnologic în AGEPI, au mai fost elaborate şi
implementate sistemul informaţional pentru
„Dosarul electronic”, inclusiv statutul acestuia,
procedura de administrare a unui număr mare
de documente prin comprimarea imaginilor
parvenite şi salvarea resurselor de stocare (depunerea on-line a cererilor OPI, achitarea taxelor
on-line, formarea dosarelor în FE, arhivarea şi
gestionarea acestora).

To automate the technological process
in AGEPI, there were also developed and implemented the information system for the “Electronic File”, including its status, the procedure
for administration of a large number of documents by compressing the received images and
saving the storage resources (online submission
of IPO applications, online payment of fees,
formation of files in FE, archiving and management thereof).

În anul de bilanţ, s-a efectuat cu regularitate perfecţionarea, gestionarea şi mentenanţa sistemului integrat Letograf (modulul „Cancelarie”), a fost instalată şi analizată platforma
CMS Drupal pentru configurarea ulterioară pe
serverul e-servicii.agepi.gov.md.

In the year under review, it was performed regularly the improvement, management
and maintenance of the integrated system Lethograph (module “Chancellery”), was installed and
analyzed the CMS Drupal platform for further configuration on the server e-servicii.agepi.gov.md.
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V
STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ
ŞI MANAGEMENTUL INTERN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND INTERNAL MANAGEMENT
În anul 2012, eforturile colectivului
AGEPI au fost orientate spre realizarea plenară
şi în termenele stabilite a obiectivelor preconizate în Programul anual de activitate şi Statutul
AGEPI, a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014
privind implementarea Strategiei naţionale în
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul
2020, a priorităţilor domeniului de PI ce decurg
din implementarea Agendei pentru integrare
europeană în legătură cu negocierea Acordului
de Asociere RM-UE (capitolul „Proprietatea
Intelectuală”), Programului de activitate al
Guvernului „Integrare Europeană: Libertate,
Democraţie, Bunăstare. 2011-2014”; Planului de
acţiuni privind implementarea Recomandărilor
Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană; Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a
exporturilor pentru anii 2006-2015 etc.

In 2012, AGEPI staff efforts were aimed
at the full implementation in due time of the
objectives envisaged in the AGEPI Annual Activity Program and Statute, the Action Plan for
2012-2014 on the implementation of the National
Intellectual Property Strategy until 2020, the
IP field priorities arising from the implementation of the European Integration Agenda in
connection with the negotiation of the RM-EU
Association Agreement (Chapter “Intellectual
Property”), the Government Activity Program
“European Integration: Freedom, Democracy,
Welfare. 2011-2014”; the Action Plan on implementation of the European Commission Recommendations for the establishment of a Deep and
Comprehensive Free Trade Area between the
Republic of Moldova and the European Union;
the Investment Attraction and Export Promotion Strategy for 2006-2015, approved by Government Decision no. 1288 of 09.11.2006, etc.

În acest scop, săptămânal s-au ţinut
şedinţe operative, convocate de Directorul general, iar în fiecare lună, trimestru şi semestru au
fost prezentate rapoarte de activitate ale departamentelor, direcţiilor şi Comisiei de Contestaţii
la nivel de Agenţie.

To this end, operational meetings were
held weekly, convened by the Director General,
and each month, quarter and half-year were
presented activity reports of the departments,
directorates and Board of Appeals at the
Agency level.

Pe parcursul anului, structura organizaţională a Agenţiei a fost optimizată şi modificată

During the year, the Agency’s organizational structure was optimized and modified
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Fig. 5.1. Structura organizaţională a AGEPI
Fig. 5.1. Organizational structure of AGEPI
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(pe interior), fiind constituită din 8 subdiviziuni
de nivelul întâi (departamente şi direcţii) şi 23 de
subdiviziuni de nivelul doi (secţii, un serviciu),
(figura 5.1.)

(inside), being made up
 of 8 first-level subdivisions (departments and directorates) and 23
second-level subdivisions (divisions, one service)
(Figure 5.1.)

La 1 ianuarie 2012, numărul angajaţilor
AGEPI constituia 183 de persoane, iar la finele
anului - 176 de persoane, dintre care 130 (74%) femei şi 46 (26%) – bărbaţi. În anul de bilanţ, la
AGEPI au fost angajate 18 persoane noi şi au fost
eliberaţi, prin desfacerea contractelor individuale de muncă, 25 de angajaţi.

On 1 January 2012, the number of AGEPI
employees was 183 persons, and at the end
of the year– 176 persons, of which 130 (74%) women and 46 (26%) − men. In the year under
review, AGEPI employed 18 new persons and
were discharged, on grounds of termination of
the individual labor contracts, 25 employees.

Din numărul total de angajaţi, 149
(84,66%) deţin studii superioare, 8 (4,54%) studii medii de specialitate şi 19 (10,80%) - studii
medii. 17 persoane (11%) deţin titlul de magistru,
iar 10 (7%) - titlul de doctor în ştiinţe în diverse
domenii, inclusiv un doctor habilitat. Structura
personalului AGEPI conform funcţiilor deţinute
este prezentată în figura 5.2.

Of the total number of employees, 149
(84.66%) have higher education, 8 (4.54%) –secondary vocational education and 19 (10.80%) −
secondary education. 17 persons (11%) have
the master’s degree and 10 (7%) – the doctor’s
degree in various fields, including one doctor habilitate. The structure of the AGEPI staff according to the held positions is shown in Figure 5.2.

În anul de bilanţ, vârsta medie a angajaţilor constituia 44 de ani, iar circa 80% din
numărul total de angajaţi aveau o vechime în
muncă în activitatea de profil mai mare de 5
ani. În figura 5.3. este prezentată repartizarea
angajaţilor AGEPI după vechimea în muncă în
activitatea de profil.

In the year under review, the average
age of the employees was 44 years, and circa
80% of the total number of employees had a
length of service in the profile activity of more
than five years. The distribution of AGEPI employees by the length of service in the profile
activity is presented in Figure 5.3.

Ca şi pe tot parcursul activităţii AGEPI,
în anul 2012 o atenţie deosebită a fost acordată
creşterii nivelului profesional al specialiştilor
Agenţiei, perfecţionării şi reciclării cadrelor. În
perioada de referinţă şi-au perfecţionat cunoştinţele 80 de angajaţi, dintre care 34 – în ţară,
inclusiv în cadrul AGEPI, iar 46 – peste hotare.
Pe lângă cursurile interne în domeniul PI, colaboratorii AGEPI au urmat programe de studii,
traininguri şi schimburi de experienţă organizate
de OMPI, OEB, OEAB, Oficiul de Brevete şi Mărci
din SUA (USPTO), Uniunea pentru Protecţia
Noilor Soiuri de Plante (UPOV), Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM),
Oficiul Danez pentru Brevete şi Mărci (DKPTO),
Institutul de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Federaţia Rusă (РГИИС) ş.a.

As throughout the AGEPI activity, in 2012
particular attention was given to increasing the
professional level of the Agency’s specialists,
improvement and retraining of the staff. In the
reference period, 80 employees have improved
their skills, of which 35 – in the country, including within AGEPI, and 46 − abroad. Besides
internal courses in intellectual property, AGEPI
employees attended curricula, trainings and
exchanges of experience organized by WIPO,
UPOV, EPO, EAPO, US Patent and Trademark
Office (USPTO), International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), State
Office for Inventions and Trademarks of Romania (OSIM), Danish Patent and Trademark Office
(DKPTO), State Institute for Intellectual Property of the Russian Federation (РГИИС), etc.

În scopul sporirii calităţii şi eficienţei muncii (în special a muncii experţilor şi specialiştilor),
au fost organizate cursuri de studiere şi perfecţionare a limbii engleze, la care au participat pe parcursul anului de referinţă 51 de angajaţi ai AGEPI.

To enhance the quality and efficiency
of labor (especially the labor of experts
and specialists), there were organized training courses in English, attended during the
year by 51 employees of AGEPI.

În anul de bilanţ, AGEPI a iniţiat procesul
de implementare a Sistemului de management
al calităţii conform standardului ISO 9001:2008.
În urma desfăşurării unui tender, a fost selectată
Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „Ecofin-Consult”,

In the year under review, AGEPI initiated
the implementation of the Quality Management
System ISO 9001:2008. After conducting a tender, it was selected the Association of Auditors
and Management Consultants of the Republic of
Moldova AO “Ecofin-Consult”, which provided
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Fig. 5.2. Structura personalului AGEPI conform funcţiilor deţinute (%)
Fig. 5.2. Structure of the AGEPI staff according to the held positions (%)

Personal tehnic - 11
Maintenance personnel - 11

Management de nivel mediu - 13
Secondary level management - 13

Experţi, specialişti - 68
Experts, specialists - 68

Management de nivel superior - 8
Higher level management - 8

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

Peste 20 de ani - 41
Over 20 years - 41

Până la 3 ani - 5
Up to 3 years - 5
3-5 ani - 8
3-5 years - 8
5-7 ani - 7
5-7 years - 7

10-20 de ani - 30
10-20 years - 30

7-10 ani - 9
7-10 years - 9

care a prestat Agenţiei un set de servicii de consultanţă, inclusiv: auditul de evaluare a Sistemului de
management existent în cadrul AGEPI; proiectarea
Sistemului de management şi a Planului de acţiuni
de implementare a acestui sistem; instruirea
echipei manageriale; elaborarea documentaţiei
Sistemului de management al calităţii; auditul
intern în vederea depistării neconformităţilor după
implementarea Planului de acţiuni etc. Scopul final
al acestui proiect constă în certificarea ulterioară a
AGEPI conform standardului ISO 9001:2008, care
urmează să fie efectuată în anul 2013.

the AGEPI with a set of consulting services,
including: audit on assessment of the Management System existing in AGEPI; drafting of
the Management System and Action Plan for
implementation of this system; training of the
management team; development of documentation of the Quality Management System;
internal audit to detect non-conformities after
the implementation of the Action Plan, etc. The
ultimate goal of this project is further certification of AGEPI according to ISO 9001:2008 standard, which will be undertaken in 2013.

Pe parcursul perioadei de bilanţ, programul social s-a regăsit în continuare pe agenda
priorităţilor AGEPI, motivând astfel resursele
umane în vederea realizării cu succes a sarcinilor

During the period under review, the
social program was still found on the agenda
of AGEPI priorities, thus motivating human
resources to successfully fulfill the produc-
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Echipa AGEPI la ediţia a IX-a a Spartachiadei angajaţilor
din serviciile publice, organizată de AST Chişinău
a Federaţiei SindASP
AGEPI team at the ninth edition of the Sports Contest of
public services employees, organized by the Chisinau TTUA
of the SindASP Federation

La standul „Femeia – eterna inspiraţie a inventatorului”,
consacrat doamnelor de la AGEPI cu ocazia Zilei de 8 Martie de
colegii din Departamentul invenţii, soiuri de plante
By the Stand “Woman − Eternal Inspiration of the Inventor”,
dedicated to women from AGEPI on the occasion of March
8 Day by the colleagues from the Inventions, Plant Varieties
Department

Secvenţă de la matineul organizat pentru copiii angajaţilor
AGEPI de actorii Teatrului municipal „Guguţă”
Snapshot of the matinee performance organized for
children of AGEPI employees by the actors of the Municipal
Theatre “Guguta”

Petrecerea colegilor de la AGEPI la odihna binemeritată
Send-off of AGEPI colleagues into retirement

de producţie. Contractul colectiv de muncă pentru anii 2011-2013, care stă la baza relaţiilor de
muncă între Administraţie şi angajaţi, reglementează respectarea legislaţiei muncii în colectiv,
a clauzelor contractelor individuale de muncă,
asigurarea condiţiilor corespunzătoare de securitate şi sănătate în muncă, achitarea salariului
în termenele stabilite, asigurarea socială şi
medicală obligatorie a salariaţilor, 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 demersurilor Comitetului
sindical, menţinerea unor relaţii de muncă benefice în colectiv.

tion tasks. The Collective Labor Contract for
2011-2013, which underpins the labor relations
between the Administration and employees,
regulates the compliance with the collective labor law, the terms of individual labor contracts,
ensuring appropriate labor safety and health
conditions, payment of wages in due time, mandatory social and medical insurance of employees, 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 relationship
in the team.

Pe parcursul anului 2012, angajaţii au
beneficiat în continuare de servicii de tratament
şi întremare, acordate de Punctul medical al
AGEPI, de dotaţii pentru alimentare la cantina
Agenţiei. Administraţia, în comun cu Comitetul

During 2012, employees continued to
benefit from treatment and recovery services,
provided by the medical station of AGEPI, from
subsidies for meals in the Agency’s canteen.
Administration, together with the Trade Union
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Colectivul AGEPI la sărbătoarea de Revelion
AGEPI staff at the New Year's Eve party festivity

sindical, a organizat şi asigurat accesul angajaţilor la sălile de antrenament şi participarea
echipei AGEPI la competiţiile sportive, organizate 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 – 8 Martie, vizionarea
unui concert la Sala cu Orgă din Chişinău, participarea la Festivalul de muzică etno-folclorică în
aer liber „Gustar-2012”, organizat în amfiteatrul
rezervaţiei culturale Orheiul Vechi, participarea
copiilor angajaţilor AGEPI, împreună cu părinţii,
la concertul „Copii cuminţi cu vedete părinţi”,
organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor la Palatul Naţional, precum şi la spectacolul
de Revelion-2013 organizat la Teatrul municipal
„Guguţă”.

Committee, organized and provided the staff
access to the gyms and AGEPI team participation in the sporting competitions, organized
by the Chisinau TTUA of the SindASP Federation. For AGEPI team were organized various
cultural activities, including the corporate New
Year evening party, celebration of International
Women’s Day – March 8, viewing of a concert at
the Organ Hall in Chisinau, participation in the
outdoor Ethno-Folk Festival “Gustar-2012”, organized in the amphitheater of the Orheiul Vechi
cultural reservation, participation of Agency employees’ children, together with their parents, in
the concert “Good children with star parents”,
organized on the occasion of the International
Children’s Day at the National Palace, and in the
New Year’s Eve party organized at the Municipal
Theatre “Guguta”.

Angajaţii AGEPI au organizat, de
asemenea, diverse acţiuni de caritate, precum
şi omagierea membrilor colectivului cu ocazia
sărbătorilor naţionale, jubileelor, pensionării,
evenimentelor familiale etc.

AGEPI employees also organized various acts of charity, as well as homage
of the staff members on the occasion of
national holidays, jubilees, retirement, family
events, etc.
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VI
BUGETUL
BUDGET
AGEPI îşi desfăşoară activitatea economico-financiară pe principii de autogestiune
şi autofinanţare, elaborează şi realizează de
sine stătător bugetul şi planul de activitate,
determină direcţiile şi perspectivele sale de
dezvoltare.

AGEPI conducts its economical and
financial activity on principles of self-administration and self-financing, independently develops
and performs the budget and activity program,
determines its directions and perspectives of
development.

Veniturile Agenţiei se formează din încasări pentru serviciile cu semnificaţie juridică prestate
(examinarea cererilor, eliberarea şi menţinerea în
vigoare a titlurilor de protecţie, examinarea contestaţiilor, înregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor asupra obiectelor de proprietate
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.

The incomes of the Agency are
formed from returns for provided 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 documentation and search
services, marketing of control marks
for copies of commercialized audiovisual
works, etc.

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 şi a colecţiei
de literatură şi documente din domeniul PI, retribuirea muncii, stimularea materială şi perfecţionarea profesională a personalului, organizarea
şi desfăşurarea manifestărilor tehnico-ştiinţifice
(simpozioane, conferinţe, seminare, expoziţii
etc.), detaşarea specialiştilor la diverse reuniuni
internaţionale şi bilaterale etc.

From means transferred to the account
of AGEPI are made payments to the state budget, budget of social and health insurances, other
mandatory payments stipulated by the law, as
well as expenses for technical equipment, creation of the automated electronic system and the
collection of literature and documents in the
field of IP, labor remuneration, financial incentives 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 2012, AGEPI a efectuat investiţii
capitale în volum de 844,62 mii lei, ceea ce este cu
1073,06 mii lei mai puţin decât în anul precedent.

In 2012, AGEPI made capital investments
in the amount of 844,620 lei, which is with
1,073,220 lei less than in the previous year.

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

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

Fig. 6.1. Ponderea veniturilor pe OPI şi alte domenii de activitate (%)
Fig. 6.1. The share of incomes on IPO and other fields of activity (%)

Alte activităţi - 15,5
Other activities - 15.5

Mărci - 50
Trademarks - 50

Contracte de transmitere
a drepturilor, contestaţii - 3,6
Right transfer contracts, appeals - 3.6
Drept de autor şi drepturi conexe - 0,3
Copyright and related rights - 0.3
Invenţii, soiuri de plante, modele de utilitate - 29,0
Inventions, plant varieties, utility models - 29.0

Desene şi modele industriale - 1,6
Industrial designs - 1.6

Fig. 6.2. Ponderea cheltuielilor pe articole (%)
Fig. 6.2. The share of expenses on items (%)

Alte cheltuieli - 22,5
Other expenses - 22.5
Uzura fondurilor fixe
şi activelor nemateriale - 3,8
Wear of fixed funds
and intangible assets - 3.8

Cheltuieli de organizare
a manifestărilor tehnico-ştiinţifice - 1,8
Expenses for organization
of technical-scientific manifestations - 1.8
Cheltuieli de gospodărire, întreţinere ş.a. - 3,7
Administration, upkeep and other expenses - 3.7

Retribuirea muncii - 54,4
Labour remuneration - 54.4

Contribuţii sociale şi medicale - 13,8
Social and medical taxation - 13.8
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VII
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
INTERNATIONAL COOPERATION
În anul 2012, activitatea internaţională
a Republicii Moldova în domeniul proprietăţii
intelectuale, şi respectiv cea desfăşurată de
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI), a fost determinată de priorităţile de
dezvoltare strategică a ţării, în special de procesul de integrare europeană.

In 2012, Republic of Moldova’s international activity in the field of intellectual property
and, respectively, that conducted by the State
Agency on Intellectual Property (AGEPI) was
determined by the country’s strategic development priorities, especially the European integration process.

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 internaţionale,
regionale şi interstatale, promovând imaginea şi
interesele statului în domeniul proprietăţii intelectuale (PI) în cadrul acestor organizaţii.

AGEPI experts actively participated in
the work of the most important specialized forums, representing Moldova in the World Intellectual Property Organization (WIPO), in other
international, regional and interstate organizations, promoting the state image and interests
in the field of intellectual property (IP) in these
organizations.

Totodată, AGEPI a iniţiat şi a organizat,
de sine stătător sau în comun cu alte organizaţii
internaţionale, multiple activităţi menite să contribuie la soluţionarea în comun a problemelor ce
ţin de protecţia şi apărarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), de dezvoltarea potenţialului intelectual, a creativităţii şi inovaţiilor.

At the same time, AGEPI initiated and
organized, independently or jointly with other
international organizations, multiple activities
designed to help address common issues related to the protection and defense of intellectual property rights (IPR), the development of
intellectual potential, creativity and innovation.

7.1. Cooperarea multilaterală

7.1. Multilateral cooperation

Anul de bilanţ a fost marcat de câteva
evenimente majore în domeniul PI, cu un impact
deosebit asupra dezvoltării sistemului naţional
de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală.

The year under review was marked by
several major events in the IP field, with a significant impact on the development of the national
system of protection and enforcement of intellectual property rights.
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Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul RM şi OMPI privind cooperarea
în domeniul proprietăţii intelectuale
Signing of the Memorandum of Understanding between the RM Government and WIPO on Cooperation
in the Field of Intellectual Property

Astfel, în octombrie 2012, Republica
Moldova a fost vizitată de către Directorul
general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI), dl Francis Gurry, vizita sa
fiind întreprinsă la invitaţia Prim-ministrului Republicii Moldova, dlui Vladimir Filat. De menţionat faptul că aceasta a fost a doua vizită a unui
Director general OMPI în ţara noastră. Cu acest
prilej, Directorul general OMPI şi Prim-ministrul
Republicii Moldova au semnat un Memorandum
de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova
şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietăţii
intelectuale.

Thus, in October 2012, Republic of
Moldova was visited by Director General of
the World Intellectual Property Organization
(WIPO), Mr. Francis Gurry, his visit being undertaken at the invitation of Prime Minister of
the Republic of Moldova, Mr. Vladimir Filat. It
should be noted that this was the second visit
by a WIPO Director General in our country. On
this occasion, WIPO Director General and Prime
Minister of the Republic of Moldova signed a
Memorandum of Understanding between the
Government of the Republic of Moldova and the
World Intellectual Property Organization on
Cooperation in the Field of Intellectual Property.

Referindu-se la Memorandumul de
Înţelegere, atât Prim-ministrul Republicii
Moldova, cât şi Directorul General OMPI au
subliniat importanţa acestui document pentru
consolidarea cooperării dintre RM şi OMPI
în vederea susţinerii creativităţii şi stimulării
activităţii inovative în ţara noastră. Dl Vladimir
Filat a subliniat, de asemenea, că acest acord
vine să consolideze capacităţile instituţionale
ale AGEPI şi ale altor autorităţi învestite cu
funcţii şi responsabilităţi în domeniu, asigurând
cadrul legal pentru implementarea unor proiecte comune OMPI-RM în domeniul proprietăţii
intelectuale.

Referring to the Memorandum of
Understanding, both the Prime Minister of the
Republic of Moldova and WIPO Director General stressed the importance of this document
for strengthening the cooperation between
Moldova and WIPO to support creativity and
stimulate innovative activity in our country. Mr.
Vladimir Filat stressed also that this agreement
comes to strengthen institutional capacities of
AGEPI and other bodies vested with functions
and responsibilities in the field, providing the
legal framework for the implementation of
WIPO-RM joint projects in the field of intellectual property.
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Dlui Francis Gurry, Director general OMPI, i se conferă titlul Doctor Honoris Causa al ASEM
Conferment of the title Doctor Honoris Causa of AESM to Mr. Francis Gurry, WIPO Director General

Semnarea Programului de lucru AGEPI-OMPI privind
Tratatul PCT şi problemele asociate brevetelor şi a
Memorandumului de cooperare referitor la comunicarea
electronică în cadrul Sistemului de la Madrid
Signing of the Program of Cooperation between AGEPI and
WIPO on the Patent Cooperation Treaty and Problems
Associated with Patents and the Memorandum of Cooperation between AGEPI and WIPO on Electronic Communication under the Madrid System

Momente ale vizitei Directorului General OMPI la AGEPI
Moments of WIPO Director General's Visit to AGEPI

Pe 23 octombrie 2012, dl Francis Gurry
a avut o întrevedere cu Preşedintele Republicii
Moldova, dl Nicolae Timofti, în cadrul căreia au
fost purtate discuţii privind importanţa respectării DPI pentru dezvoltarea economică şi socială
a ţării. Preşedintele Timofti a reiterat faptul că
Republica Moldova îşi va îndeplini angajamentele asumate faţă de Uniunea Europeană şi faţă

On October 23, 2012, Mr. Francis Gurry
met with the President of the Republic of
Moldova, Mr. Nicolae Timofti, in which discussions were held on the importance of IPR for
economic and social development of the country. President Timofti reiterated that Moldova
will fulfill its commitments made to the European Union and other international partners

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

95

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

de alţi parteneri internaţionali privind implementarea legislaţiei de PI, va asigura mecanisme
eficiente de contracarare a fenomenelor de
contrafacere şi piraterie, contribuind astfel la
crearea unui climat favorabil dezvoltării creativităţii şi inovaţiei în ţară şi în regiune.

towards the implementation of IP legislation;
will provide effective mechanisms to counteract
the phenomena of counterfeiting and piracy,
thereby contributing to the creation of a favorable climate for the development of creativity
and innovation in the country and the region.

La rândul său, Directorul general OMPI
a salutat eforturile autorităţilor de la Chişinău de
a asigura protecţia DPI şi a apreciat înalt activitatea AGEPI în acest domeniu.

In turn, WIPO Director General welcomed the efforts of the Chisinau authorities to
ensure the protection of IPR and highly appreciated AGEPI activity in this field.

În aceeaşi zi, în prezenţa membrilor Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova
(ASEM), a corpului profesoral şi studenţilor de
la aceasta instituţie de învăţământ superior, dlui
Francis Gurry i-a fost conferit titlul Doctor Honoris
Causa al ASEM. Dr. Gurry a ţinut un discurs în faţa
celor prezenţi, referindu-se cu precădere la rolul
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţărilor lumii.

On the same day, in the presence of
Academy of Economic Studies of Moldova
(AESM) Senate, professors and students from
this higher education institution, Mr. Francis
Gurry was given the title Doctor Honoris Causa of
AESM. Dr. Gurry delivered a speech before the
audience, referring in particular to the role of
intellectual property in economic, social and cultural development of the countries of the world.

În cadrul vizitei Directorului general
OMPI la sediul AGEPI, au fost semnate două
documente de lucru care vizează unele aspecte
tehnice ale colaborării dintre Părţi, şi anume:
Programul de lucru AGEPI-OMPI privind Tratatul
de Cooperare în domeniul brevetelor şi problemele asociate brevetelor şi Memorandumul de
cooperare AGEPI-OMPI referitor la comunicarea
electronică în cadrul Sistemului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor.

During the visit of WIPO Director
General to the AGEPI were signed two working
documents covering several technical aspects
of cooperation between the Parties, namely:
the Program of Cooperation between AGEPI and
WIPO on the Patent Cooperation Treaty and
Problems Associated with Patents and the Memorandum of Cooperation between AGEPI and WIPO
on Electronic Communication under the Madrid
System of International Registration of Marks.

În timpul aflării sale la Chişinău, Directorul general OMPI a participat, alături de Ministrul
Afacerilor Interne, dl Dorin Recean, şi Directorul
general AGEPI, dna Lilia Bolocan, la deschiderea
Simpozionului interregional privind respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală, organizat
la Chişinău în perioada 23-24 octombrie 2012. Alături
de delegaţii OMPI şi ai altor organizaţii internaţionale de specialitate, la simpozion au participat
peste 60 de reprezentanţi ai autorităţilor naţionale
responsabile de asigurarea respectării DPI şi ai
oficiilor de proprietate intelectuală din 36 de ţări
ale Europei şi Asiei, simpozionul servind drept o
platformă a schimbului de experienţă şi bunelor
practici pentru toţi participanţii. Republica Moldova
a avut o prezenţă plenară, la eveniment participând
specialişti ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Procuraturii Generale, Serviciului
Vamal, Curţii Supreme de Justiţie, AGEPI, Consiliului
Concurenţei, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor,
Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor,
ai altor organizaţii interesate de subiectul abordat.

During his stay in Chisinau, WIPO Director General participated, alongside the Minister
of Internal Affairs, Mr. Dorin Recean, and AGEPI
Director General, Mrs. Lilia Bolocan, in the opening of the Inter-Regional Symposium on Enforcement of Intellectual Property Rights, organized
in Chisinau on 23-24 October 2012. Alongside
delegates of WIPO and other specialized international organizations, the symposium was
attended by over 60 representatives of national
authorities responsible for the enforcement of
IPR and of intellectual property offices from 36
countries of Europe and Asia, the symposium
serving as a platform for exchange of experience
and good practices for all participants. Moldova
had a plenary presence, the event being attended by specialists of the Ministry of Internal
Affairs, Ministry of Economy, Prosecutor General’s Office, Customs Service, Supreme Court of
Justice, AGEPI, Competition Council, Broadcasting Coordinating Council, Consumer Protection
Agency, National Association of Private Information and Communication Technology Companies,
other organizations interested in this subject.
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Secvenţe de la Simpozionul interregional privind
respectarea drepturilor de PI, organizat de AGEPI
în comun cu OMPI
Snapshots of the Inter-Regional Symposium on Enforcement of IP rights, organized by AGEPI
in cooperation with WIPO

În anul de referinţă, cu suportul OMPI
în Republica Moldova au fost organizate patru
activităţi de instruire şi promovare a avantajelor utilizării sistemului de protecţie a PI pentru
dezvoltarea afacerilor.

In the reporting year, with the support
of WIPO in Moldova were organized four training and promoting activities on the benefits
of using the IP protection system for business
development.

Astfel, la Chişinău a avut loc Misiunea de
documentare şi instruire în domeniul protecţiei
invenţiilor prin sistemul PCT. Experţii OMPI, dl
Mikhail Gavrikov, Expert principal, Secţia servicii,
şi dl Peter Waring, Şef Secţie cooperare tehnică, Direcţia cooperare internaţională PCT, au
familiarizat participanţii cu avantajele utilizării sistemului PCT, aspectele practice privind
procedura de depunere şi procesare a cererilor
internaţionale de brevet, specificul documentării
şi examinării internaţionale preliminare, rolul resurselor informaţionale PCT, precum şi cu noile
proiecte OMPI în domeniul informaţiei de brevet
(PATENTSCOPE, ARDI, ASPI). Agenda Misiunii a
cuprins diverse exerciţii practice şi studii de caz
în care au fost antrenaţi toţi participanţii.

Thus, Chisinau hosted the documentation
and training Mission in the field of protection
of inventions under the PCT. WIPO experts, Mr.
Mikhail Gavrikov, chief expert, Services Division,
and Peter Waring, Chief of Technical Cooperation
Division, PCT International Cooperation Directorate, familiarized the participants with the benefits
of using the PCT system, the practical aspects of
the procedure for the submission and processing
of international patent applications, the specificity of international preliminary examination and
search, the role of PCT information resources, as
well as with the new WIPO patent information
projects (PATENTSCOPE, ARDI, ASPI). Mission
agenda included various practical exercises and
case studies in which all participants were involved.

O altă misiune a OMPI a avut drept scop
promovarea sistemelor de protecţie internaţională a mărcilor şi desenelor/modelelor industriale prin Sistemul de la Madrid şi Sistemul de la
Haga. În cadrul acestui eveniment, cu concursul
experţilor OMPI, dl Mikhail Faleev şi dna Tetyana
Demchenko, specialişti ai Sectorului Branduri şi
Design, OMPI, a fost organizat Atelierul de lucru
„Înregistrarea internaţională a mărcilor şi desenelor industriale: subiecte avansate privind depunerea cererilor de înregistrare pentru mărci

Another mission of WIPO aimed at
promoting international systems of protection
trademarks and industrial designs under the
Madrid System and The Hague System. In this
event, with the contest of WIPO experts, Mr.
Mikhail Faleev and Mrs. Tetyana Demchenko,
specialists of Brands and Designs Sector,
WIPO, was organized the Workshop “International Registration of Marks and Industrial
Designs: Advanced Issues in Filing under
the Madrid and Hague Systems”, intended
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Experţii OMPI, dnii Mikhail Gavrikov şi Peter Waring, în vizită la AGEPI cu o misiune de documentare
şi instruire în domeniul protecţiei invenţiilor prin sistemul PCT
WIPO experts, Mr. Mikhail Gavrikov and Mr. Peter Waring, in a visit to AGEPI with a documentation
and training mission in the field of protection of inventions under the PCT system

Participarea dlui Mikhail Faleev şi dnei Tetyana Demchenko, experţi OMPI, la Atelierul „Înregistrarea internaţională
a mărcilor şi desenelor industriale în conformitate cu sistemele de la Madrid şi Haga”, organizat la AGEPI
Participation of Mr. Mikhail Faleev and Mrs. Tetyana Demchenko, WIPO experts, in the Workshop “International
Registration of Marks and Industrial Designs under the Madrid and Hague Systems”, organized at AGEPI

şi desene industriale în conformitate cu sistemele de la Madrid şi Haga”, destinat specialiştilor AGEPI şi mandatarilor autorizaţi din Republica Moldova, precum şi Seminarul de promovare
a avantajelor utilizării sistemelor internaţionale
de înregistrare a mărcilor şi desenelor industriale pentru promovarea exporturilor, destinat
agenţilor economici participanţi la expoziţiile
naţionale „Food&Drinks” şi „Packaging. Depot”.

for AGEPI specialists and patent attorneys
from the Republic of Moldova, and the
Seminar on the Role of the International
Registration Systems for Trademarks and
Industrial Designs in Building Efficient
Export Strategies in the Republic of Moldova,
intended for economic agents participants
in the National Exhibition “Food & Drinks”
and “Packaging. Depot”.

OMPI a contribuit, de asemenea, la organizarea şi desfăşurarea la Chişinău a Seminarului
naţional privind proprietatea intelectuală şi politica de concurenţă, la care au participat reprezentanţii AGEPI, ai Consiliului Concurenţei, instanţelor
de judecată şi asociaţiilor de business. Lucrările
seminarului au fost moderate de expertul OMPI, dl
Giovanni Napolitano, Consultant al Direcţiei proprietate intelectuală şi politica de concurenţă a OMPI,
şi de Vicedirectorul general AGEPI, dl Ion Ţîganaş.

WIPO also contributed to the organization and conduct in Chisinau of the National
Seminar on Intellectual Property and Competition Policy, attended by representatives of
AGEPI, Competition Council, courts and business
associations. The seminar was moderated by
WIPO expert, Mr. Giovanni Napolitano, Consultant, Intellectual Property and Competition
Policy Division, WIPO, and AGEPI Deputy Director General, Mr. Ion Tiganas.

Seminarul a fost axat pe aspecte practice
şi a avut drept obiectiv lansarea dialogului dintre
autorităţile cu responsabilităţi în domeniul asigurării unui climat concurenţial adecvat şi identificarea
celor mai stringente probleme cu care se confruntă
piaţa Republicii Moldova la acest capitol.

The seminar was focused on practical
aspects and aimed at launching the dialogue
between authorities with responsibilities for ensuring an appropriate competitive environment
and identifying the most pressing problems facing the Moldovan market in this chapter.
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Secvenţe de la Seminarul naţional privind PI şi politica de concurenţă şi Seminarul naţional “Proprietate intelectuală
pentru ÎMM”, organizate de AGEPI cu asistenţa OMPI
Snapshots of the National Seminar on IP and Competition Policy and the National Seminar “Intellectual Property
for SMEs”, organized by AGEPI with the assistance of WIPO

Susţinând eforturile AGEPI în promovarea rolului PI în calitate de forţă motrice pentru
dezvoltarea economică a întreprinderilor, în
special a celor din sectorul businessului mic şi mijlociu, OMPI şi-a oferit suportul său în organizarea
Seminarului naţional „Proprietatea intelectuală
pentru întreprinderile mici şi mijlocii”. În cadrul
acestuia, atât experţii OMPI, cât şi cei din Israel,
Republica Belarus şi Republica Moldova au informat agenţii economici din ţara noastră despre
rolul şi importanţa OPI în dezvoltarea afacerilor şi
sporirea competitivităţii pe piaţă şi despre modalitatea de creare, protecţie şi valorificare a activelor
intangibile, şi-au împărtăşit experienţa şi cele mai
bune practici de administrare eficientă a PI, au
prezentat unele metode de management şi servicii din domeniul PI, de care pot beneficia ÎMMurile, instrumentele de susţinere şi achiziţionare a
OPI de către întreprinderile din sectorul dat.

Supporting the AGEPI efforts in promoting the role of IP as a driving force for economic
development of enterprises, especially those
in the small and medium business sector, WIPO
has offered its support in organizing the National Seminar “Intellectual Property for Small and
Medium-Sized Enterprises”. Within its framework, both WIPO experts and those from Israel,
Republic of Belarus and Republic of Moldova
informed economic agents from our country of
the role and importance of IPO in business development and increase of competitiveness on
the market and means of creation, protection
and exploitation of intangible assets, shared
their experience and best practices of effective
management of IP, presented some management methods and services in the IP field, by
which SMEs can benefit, support tools for IPO
acquisition by enterprises in the given sector.

Lucrările seminarului au fost deschise de
către dl Ion Ţîganaş, Vicedirector general AGEPI,
dna Valentina Veveriţă, Director al Direcţiei politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii
şi profesii liberale a Ministerului Economiei, şi dna
Lien Verbauwhede Koglin, Consultant al Direcţiei
inovaţii a OMPI. La seminar au participat peste 60
de reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT),
incubatoarelor de afaceri din Soroca, Ştefan
Voda şi Sîngerei, întreprinderilor şi asociaţiilor de
producători din republică.

The seminar was opened by Mr. Ion
Tiganas, Deputy Director General of AGEPI, Ms.
Valentina Veverita, Director, SMEs Policy Development and Liberal Professions Directorate of
the Ministry of Economy, and Mrs. Lien Verbauwhede Koglin, Consultant, Innovation Division,
WIPO. The seminar was attended by over 60
representatives of the Ministry of Economy,
Agency for Innovation and Technology Transfer
(AITT), business incubators of Soroca, Stefan
Voda and Singerei, enterprises and associations
of producers in the country.

În scopul transmiterii experienţei acumulate în procesul de elaborare şi adoptare a Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până
în anul 2020 (aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 880 din 22.11.2012) şi promovării pe plan extern a
sistemului de PI al Republicii Moldova, reprezentanţii AGEPI au participat la Şedinţa experţilor OMPI
privind strategiile naţionale de proprietate intelectuală de la Geneva şi la Conferinţa regională privind

To transmit the experience accumulated
in the process of development and adoption of
the National Intellectual Property Strategy until
2020 (approved by Government Decision no.
880 of 22.11.2012) and external promotion of the
IP system of the Republic of Moldova, AGEPI
representatives participated in the Meeting of
WIPO Experts on National Intellectual Property
Strategies in Geneva and the Regional Confer-
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Participarea dnei Sv. Munteanu, Vicedirector general
AGEPI, la Conferinţa regională privind dezvoltarea strategiilor naţionale de PI de la Sibiu, România
Participation of Mrs. Sv. Munteanu, AGEPI Deputy Director
General, in the Regional Conference on the Development
of National IP Strategies in Sibiu, Romania

Vizita evaluatorului extern al OMPI, dl Frederick Sisule
Musungu, la Chişinău în cadrul Proiectului OMPI
„Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi de
utilizare a PI la nivel naţional, regional şi internaţional”
Visit of WIPO external evaluator, Mr. Frederick Sisule
Musungu, to Chisinau within the framework of the WIPO
Project “Improvement of National, Sub-regional and
Regional IP Institutional and User Capacity”

Reprezentanta AGEPI, dra Olga Cicinova, în cadrul
cursurilor de perfecţionare, organizate de Academia OMPI
în colaborare cu Institutul Naţional de PI din Franţa
AGEPI representative, Miss Olga Cicinova, in the training
courses, organized by WIPO Academy in collaboration
with the National Institute of IP of France

dezvoltarea strategiilor naţionale de PI de la Sibiu,
România, în cadrul cărora au prezentat Strategia
menţionată şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, documente elaborate cu suportul
Organizaţiei în cadrul Proiectului OMPI “Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi de utilizare a PI
la nivel naţional, regional şi internaţional”.

ence on the Development of National IP Strategies in Sibiu, Romania, wherein was presented
the mentioned Strategy and the Action Plan for
its implementation, documents prepared with
the support of the Organization within the WIPO
Project “Improvement of National, Sub-regional
and Regional IP Institutional and User Capacity”.

În cadrul aceluiaşi proiect, Republica
Moldova a fost vizitată de evaluatorul extern
al OMPI, dl Frederick Sisule Musungu, care s-a
documentat asupra modului de implementare
şi a gradului de satisfacţie al beneficiarilor din
Republica Moldova privind suportul acordat de
OMPI la elaborarea Strategiei.

In the same project, Republic of
Moldova was visited by the external evaluator
of WIPO, Mr. Frederick Sisule Musungu, who
documented himself on the mode of implementation and degree of satisfaction of beneficiaries
from the Republic of Moldova on the support
provided by WIPO in the Strategy development.

În mod tradiţional, în cadrul Programului
OMPI pentru susţinerea creatorilor şi inventatorilor, AGEPI a promovat şi în anul de bilanţ două
personalităţi notorii din republică – pe Maestrul
în Artă, Scriitorul Poporului Spiridon Vangheli, şi
pe Artistul Poporului Mihai Volontir, cărora, cu
ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale,
marcată anual pe 26 aprilie, le-a fost înmânată
Medalia de Aur OMPI „Pentru Creativitate”.

Traditionally, in the WIPO Support
Program for creators and inventors, AGEPI promoted in the year under review as well two wellknown personalities of the republic - the Master
of Arts, People’s Writer Spiridon Vangheli and
the People’s Artist Mihai Volontir, who, on the
occasion of the World Intellectual PropertyDay,
marked annually on 26 April, were awarded the
WIPO Gold Medal “For Creativity”.

În cadrul Programului OMPI „WIPO
Depositary Library”, a fost completat fondul de
carte în domeniul PI al bibliotecilor AGEPI şi USM.

In the WIPO Program “WIPO Depositary Library” was completed the IP book fund
of the AGEPI and SUM Libraries.
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În 2012, AGEPI a continuat să beneficieze de Programul “Acces la Cercetare pentru
Dezvoltare şi Inovare - ARDI”, coordonat de
OMPI în colaborare cu o serie de parteneri de
dezvoltare, oferind astfel acces utilizatorilor din
ţara noastră la informaţia din domeniile tehnic şi
ştiinţific.

In 2012, AGEPI continued to benefit
from the Program “Access to Research for
Development and Innovation – ARDI”, coordinated by WIPO in cooperation with a number of
development partners, thus providing access of
users in our country to scientific and technical
information.

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 persoanelor interesate întregul set de acte legislative ale
Republicii Moldova în domeniul de referinţă.

Also, AGEPI contributed to the completion of WIPO-LEX database, which includes the
legislative acts in the IP field of the Member
States, providing stakeholders with the entire
set of legislative acts of the Republic of Moldova in the reference field.

Pe parcursul anului, reprezentanţii ţării
noastre au participat la 29 de evenimente organizate de OMPI sau cu concursul Organizaţiei,
inclusiv la 13 reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru convocate de OMPI. Reprezentanţii
AGEPI şi ai altor instituţii cu responsabilităţi în
domeniul PI au beneficiat de asistenţa OMPI
pentru a participa la 16 seminare şi conferinţe
internaţionale, organizate în statele membre
ale OMPI. Trei angajaţi ai AGEPI au beneficiat de
burse de studiu în cadrul cursurilor de perfecţionare, organizate de Academia OMPI în colaborare cu oficiile de PI din Franţa, Republica Cehă
şi Israel, iar o delegaţie a AGEPI a participat la
un schimb de experienţă în domeniul mărcilor,
organizat de OMPI la Praga, în cadrul Oficiului
de Proprietate Industrială din Republica Cehă.

During the year, our country representatives participated in 29 events organized by
WIPO or with the competition of the Organization, including 13 meetings of committees and
working groups convened by WIPO. Representatives of AGEPI and other institutions with
responsibilities in the field of IP benefited from
WIPO assistance to participate in 16 international seminars and conferences, organized in
the Member States of WIPO. Three employees
of AGEPI benefited from scholarships in the
training courses organized by WIPO Academy in
cooperation with the IP offices of France, Czech
Republic and Israel, and a delegation of AGEPI
participated in an exchange in the field of trademarks, organized by WIPO in Prague, in the
Industrial Property Office of the Czech Republic.

În perioada de referinţă, doi reprezentanţi ai corpului de judecători din Republica
Moldova (din cadrul Curţii Supreme de Justiţie şi
Curţii de Apel Chişinău) au participat la lucrările
Conferinţei subregionale privind respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală, organizată la Vilnius de către Oficiul de Stat pentru Brevete din Republica Lituania, în colaborare cu OMPI.

During the reporting period, two representatives of the corps of judges of the Republic
of Moldova (of the Supreme Court of Justice and
the Chisinau Court of Appeal) attended the work
of the Sub-regional Conference on the Enforcement of Intellectual Property Rights, organized
in Vilnius by the State Patent Office of the Republic of Lithuania, in collaboration with WIPO.

În perioada 1-9 octombrie 2012, delegaţia Republicii Moldova, condusă de Directorul
general AGEPI, dna Lilia Bolocan, a participat la
cea de-a 50-a serie de Adunări ale statelor membre OMPI. La deschiderea forumului a participat
şi dl Victor Moraru, Ambasador Extraordinar
şi Plenipotenţiar, Reprezentant permanent al
Misiuni Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU
de la Geneva. În cadrul acestei serii de Adunări,
pe lângă participarea la şedinţele uniunilor şi
organelor executive ale OMPI, delegaţia ţării
noastre a avut întâlniri bilaterale cu Directorul
general OMPI, dl Francis Gurry, cu alţi oficiali
de rang înalt din cadrul Organizaţiei, în cadrul
cărora au fost abordate probleme de interes
prioritar pentru Republica Moldova.

In the period from 1 to 9 October 2012,
the Moldovan delegation led by AGEPI Director
General, Ms. Lilia Bolocan, participated in the
50th series of WIPO Assemblies of Member
States. The opening of the forum was attended
by Mr. Victor Moraru, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of the Mission of the Republic of Moldova
to the UN Office in Geneva. In this series of Assemblies, in addition to the participation in the
meetings of WIPO unions and executive bodies,
our country’s delegation had bilateral meetings
with the Director General of WIPO, Mr. Francis
Gurry, other senior officials of the Organization,
in which were addressed issues of priority interest for the Republic of Moldova.
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Semnarea de către dna Lilia Bolocan, Director general AGEPI, a Tratatului OMPI
privind interpretările audiovizuale în cadrul Conferinţei Diplomatice de la Beijing
Signing of the WIPO Audiovisual Performances Treaty by Ms. Lilia Bolocan, AGEPI Director General,
within the framework of the Diplomatic Conference in Beijing

Reprezentanţii AGEPI au asigurat, de
asemenea, participarea Republicii Moldova la
lucrările Adunării extraordinare a statelor membre ale OMPI din 17-18 decembrie 2012.

AGEPI representatives have also ensured Moldova’s participation in the work of
the Extraordinary Assembly of WIPO Member
States on 17-18 December 2012.

Dintre deciziile de importanţă majoră,
adoptate în cadrul acestor forumuri, pot fi menţionate cele referitoare la adoptarea unui acord
internaţional care vizează excepţiile şi limitările
la drepturile de PI pentru persoanele cu deficienţe de vedere, finalizarea textului tratatului internaţional privind dreptul designului industrial,
agrearea unor instrumente internaţionale care
vizează protecţia resurselor genetice, cunoştinţelor tradiţionale şi expresiilor culturale.

Among the major decisions, taken in
these forums, may be mentioned those relating to the adoption of an international agreement aimed at exceptions and limitations to
IP rights for visually impaired persons, finalization of the text of the international treaty on
industrial design law, agreeing international
instruments for the protection of genetic
resources, traditional knowledge and cultural
expressions.

În anul 2012, au fost finalizate negocierile şi semnat noul Tratat OMPI privind interpretările audiovizuale. În acest scop, o delegaţie
a Republicii Moldova, condusă de dna Lilia
Bolocan, Director general AGEPI, a participat la
lucrările Conferinţei Diplomatice de la Beijing
pentru a semna noul instrument internaţional.
Tratatul în cauză, negociat timp de 12 ani, la elaborarea căruia au contribuit şi specialiştii AGEPI,
va consolida statutul interpreţilor în industria
audiovizuală prin asigurarea unui cadru legal
internaţional bine structurat şi echilibrat, astfel
pentru prima dată fiind reglementată protecţia
interpreţilor într-un mediu digital.

In 2012, negotiations were completed
and signed the new WIPO Audiovisual Performances Treaty. For this purpose, a Moldovan delegation led by Ms. Lilia Bolocan, AGEPI Director
General, participated in the Diplomatic Conference in Beijing to sign the new international
instrument. That Treaty, negotiated for 12 years,
to the development of which also contributed
the AGEPI specialists, will strengthen the status
of performers in the audiovisual industry by
providing an international legal framework wellstructured and balanced, so for the first time
being regulated the protection of performers in
a digital environment.

În anul 2012, reprezentanţii AGEPI au
participat la activităţile Uniunii Internaţionale
pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV),
la care Republica Moldova este parte, şi anume
la lucrările Consiliului UPOV şi ale sesiunilor
ordinare ale comitetelor UPOV (administrativ,
juridic, tehnic şi consultativ). În perioada de
referinţă, AGEPI şi Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, în colaborare cu Biroul
UPOV, au organizat pentru prima dată în Republica Moldova Grupul tehnic pentru automatiza-

In 2012, AGEPI representatives participated in the activities of the International
Union for the Protection of New Varieties
of Plants (UPOV), to which the Republic of
Moldova is party, namely the work of UPOV
Council and the ordinary sessions of the UPOV
committees (administrative, legal, technical
and consultative). During the reporting period,
AGEPI and State Commission for Variety Testing, in collaboration with the Office of UPOV,
organized for the first time in Moldova the
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Secvenţe de la Sesiunea a 30-a a Grupului tehnic pentru
automatizare şi programe de calculator al UPOV, organizat
pentru prima dată la Chişinău
Snapshots of the 30th Session of the Technical Group
on Automation and Software of UPOV, organized
for the first time in Chisinau

re şi programe de calculator al UPOV, precum şi
şedinţa preparatorie a acestuia. La Chişinău s-au
întrunit 55 de experţi din domeniul protecţiei
juridice a soiurilor de plante prin sistemul sui
generis, statisticieni şi biometrişti din 19 state
membre ale UPOV, precum şi din cadrul organizaţiilor de specialitate - Oficiul Comunitar pentru
Soiurile de Plante şi Oficiul UPOV.

Technical Group on Automation and Software
of UPOV and its preparatory meeting. Chisinau
gathered 55 experts in the legal protection of
plant varieties by the sui generis system, statisticians and biometrists from 19 UPOV member
states, as well as specialized organizations Community Plant Variety Office and the Office
of UPOV.

La deschiderea sesiunii a participat dl
Viorel Guţu, Viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare. Experţii au pus în discuţie documentele elaborate de Oficiul UPOV cu privire la
tehnicile moleculare de examinare a materialului
soiurilor noi de plante, bazele de date ale UPOV
privind denumirile soiurilor înregistrate, descrierea soiurilor protejate prin sistemul sui generis,
sistemele electronice de depunere a cererilor etc.

The opening of the session was attended by Mr. Viorel Gutu, Vice Minister of Agriculture and Food Industry. The experts discussed
the documents prepared by the Office of UPOV
on molecular techniques for examination of
new plant variety material, UPOV databases on
registered variety denominations, description
of varieties protected by the sui generis system,
electronic application systems, etc.

Cooperarea dintre Republica Moldova
şi Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru
Europa (UNECE) a fost susţinută prin participarea
dui Iurie Badîr, şef Direcţie economie şi finanţe,
AGEPI, la lucrările Echipei de Specialişti în domeniul Proprietăţii Intelectuale (TOS-IP) a UNECE.

Cooperation between Moldova and the
United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) was supported by the participation of
Mr. Iurie Badir, Head of the Economy and Finance
Division, AGEPI, in the work of the Team of Specialists on Intellectual Property (IP TOS) of UNECE.

În perioada de bilanţ, AGEPI a participat
la Atelierul de lucru cu genericul „Cooperare
tehnică în domeniul PI şi al sănătăţii publice”,
desfăşurat de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) la Zagreb, Croaţia. La 28 septembrie
2012, Parlamentul Republicii Moldova a acceptat Protocolul de modificare a Acordului OMC

During the period under review, AGEPI
participated in the Workshop entitled “Technical Cooperation on IP and Public Health”,
conducted by the World Trade Organization
(WTO) in Zagreb, Croatia. On 28 September 2012, the Parliament of the Republic of
Moldova accepted the Protocol amending the
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privind aspectele comerciale ale drepturilor de
proprietate intelectuală (TRIPs) cu privire la produsele farmaceutice.

WTO Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs) on pharmaceuticals.

7.2. Cooperarea regională

7.2. Regional cooperation

Integrarea sistemului naţional de PI în
cel european a constituit şi în anul de bilanţ o
prioritate pentru AGEPI. În calitate de autoritate
naţională în domeniul PI, AGEPI a fost antrenată în mai multe activităţi ce ţin de procesul
de integrare a Republicii Moldova, inclusiv în
negocierea acordurilor bilaterale cu UE, aproximarea legislaţiei naţionale în domeniul de
referinţă, preluarea bunelor practici şi consolidarea contactelor interinstituţionale cu autorităţile
comunitare.

The integration of the national IP
system into the European one was a priority
for AGEPI in the year under review as well. As
the national authority in the IP field, AGEPI was
involved in several activities related to the integration of Republic of Moldova, including the
negotiation of bilateral agreements with the EU,
approximation of IP legislation in the reference
field, adoption of best practices and strengthening of inter-institutional contacts with the Community authorities.

În anul 2012, AGEPI a asigurat realizarea
activităţilor în domeniul drepturilor de PI din Planul de Acţiuni pentru realizarea Recomandărilor
Comisiei Europene privind instituirea Zonei de
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC)
dintre Republica Moldova şi UE, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 14.12.2011, şi a
participat activ la cele patru runde de negocieri
pe marginea ZLSAC.

In 2012, AGEPI provided for the implementation of activities in the field of IP rights from the
Action Plan on fulfillment of the European Commission Recommendations for the establishment of a
Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)
between the Republic of Moldova and the European Union, approved by Government Decision no.
1125 of 14.12.2010, and actively participated in the
four rounds of negotiations on DCFTA.

În decembrie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul dintre RM şi
UE privind protecţia indicaţiilor geografice ale
produselor agricole şi alimentare, semnat la
Bruxelles pe 26 iunie 2012. În vederea implementării de către ţara noastră a prevederilor
respectivului Acord, AGEPI a realizat o serie de
acţiuni pregătitoare.

In December 2012, the Parliament ratified the Agreement between the EU and Moldova
on the Protection of Geographical Indications for
Agricultural Products and Foodstuffs, signed in
Brussels on 26 June 2012. In order to implement
the provisions of this Agreement in our country, AGEPI conducted a series of preparatory
actions.

În conformitate cu prevederile Acordului, Părţile se obligă să asigure reciproc un nivel
înalt de protecţie a indicaţiilor geografice pentru
produse alimentare, vinuri şi băuturi spirtoase.
Aceste prevederi se încadrează în dispoziţiile viitoarei ZLSAC şi vor contribui la construirea unui
parteneriat solid, care vizează promovarea şi
protecţia produselor de calitate, atât în beneficiul sectorului agricol şi al industriilor din UE, cât
şi al celor din Republica Moldova.

In accordance with the provisions of the
Agreement, the Parties undertake to provide
each other a high level of protection of geographical indications for foodstuffs, wines and
spirits. These provisions fall under the provisions of the future DCFTA and will contribute to
building a strong partnership aimed at promoting and protecting quality products both for the
benefit of agriculture sector and industries from
the EU and the Republic of Moldova.

Progresele înregistrate de Republica
Moldova la capitolul protecţia DPI, inclusiv evoluţia procesului de negociere RM-UE la compartimentul „Drepturile de proprietate intelectuală”, au fost raportate de către reprezentantul
AGEPI în cadrul Subcomitetului RM-UE „Comerţ
şi Investiţii”, desfăşurat la Bruxelles.

Progress made by the Republic of
Moldova on IPR protection, including the
development of RM-EU negotiation process in
the section “Intellectual Property Rights” was
reported by AGEPI representative in the framework of the RM-EU Subcommittee “Trade and
Investment”, held in Brussels.

Implementarea ultimei etape a Proiectului Twinning MD09/ENP-PCA/OT/04 „Suport

Implementation of the last stage of the
Twinning Project MD09/ENP-PCA/OT/04 “Support
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Semnarea Acordului dintre UE şi Republica Moldova
cu privire la protecţia reciprocă a indicaţiilor geografice
pentru produsele agricole şi alimentare
(Bruxelles, 26 iunie 2012)
Signing of the Agreement between the EU and Republic
of Moldova on Mutual Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs
(Brussels, 26 June 2012)

pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, lansat în noiembrie 2010, a fost una dintre
preocupările cele mai importante ale AGEPI în
anul de bilanţ. Obiectivul general al proiectului l-a
constituit îmbunătăţirea procesului de implementare şi respectare a DPI în Republica Moldova,
ameliorarea procesului de comunicare dintre
instituţiile guvernamentale responsabile de protecţia şi apărarea DPI, consolidarea sistemului de
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de
autor şi reformularea strategiilor de comunicare
ale oficiului cu utilizatorii sistemului de PI.

to Implementation and Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova”,
launched in 2010, was one of the major concerns
of AGEPI in the year under review. The overall objective of the project was to improve the process
of implementation and enforcement of IP rights
in the Republic of Moldova, improve the process of communication between governmental
institutions responsible for IP protection and defense, strengthening of the system for collective
management of copyright and related economic
rights and reformulation of office communication
strategies with IP system users.

Proiectul în cauză, finanţat de UE (cu un
buget de 1 milion de euro), a fost implementat
pe parcursul unei perioade de 18 luni de către un
consorţiu format din Oficiul Danez pentru Brevete şi Mărci (DKPTO) şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi s-a finalizat
pe 30 aprilie 2012. Beneficiari ai proiectului au
fost Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Serviciul Vamal, toate aceste instituţii
fiind antrenate plenar în activităţile proiectului.

The project in question, funded by
the EU (with a budget of 1 million euros), was
implemented over a period of 18 months by a
consortium formed of the Danish Patent and
Trademark Office (DKPTO) and the State Office
for Inventions and Trademarks of Romania
(OSIM) and ended on April 30, 2012. Project
beneficiaries were the State Agency on Intellectual Property, Ministry of Justice, Ministry of
Internal Affairs, Ministry of Agriculture and Food
Industry, Customs Service, all these institutions
being plenary involved in project activities.

Astfel, în anul de bilanţ au fost realizate
11 activităţi din numărul total de 50 de acţiuni
implementate în cadrul proiectului. Una dintre aceste activităţi a fost şi vizita de studiu la
Oficiul de PI din Marea Britanie, or. Newport,
efectuată de o delegaţie a AGEPI, condusă de
Vicedirectorul general, dl Ion Ţîganaş, cu scopul
de a se familiariza cu sistemul britanic de protecţie şi respectare a DPI, cu activitatea Observatorului de PI şi alte aspecte privind dezvoltarea
sistemelor naţionale de protecţie a OPI.

Thus, in the year under review were
conducted 11 activities of the total number of 50
actions implemented under the project. One of
these activities was also the study visit to the
UK IP Office, Newport, made by a delegation of
the AGEPI, headed by Deputy Director General,
Mr. Ion Tiganas, with the object of familiarizing with the British system of protection and
enforcement of IPR, with the activity of the IP
Observatory and other aspects of the development of national IPO protection systems.

Cu participarea experţilor Twinning
(din Franţa, Polonia şi Marea Britanie), au fost
organizate 3 seminare tematice pentru producătorii din regiunile de sud, nord şi centru
ale republicii privind protecţia indicaţiilor
geografice şi 2 seminare pentru reprezentanţii

With the participation of Twinning
experts (from France, Poland and Great Britain)
were organized three thematic seminars for
producers from the southern, northern and
central regions of the country on the protection
of geographical indications and two seminars
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Secvenţe de la Atelierul de lucru consacrat înregistrării IG
şi beneficiilor oferite de acestea pentru producătorii
autohtoni, realizat cu suportul experţilor europeni
Snapshots of the Workshop devoted to the registration
of GIs and benefits offered by them for local producers,
conducted with the support of European experts

autorităţilor publice (poliţie, vamă, procuratură), responsabile de investigarea crimelor din
domeniul PI, inclusiv a crimelor cibernetice, şi
asigurarea respectării DPI.

for representatives of public authorities (police,
customs, prosecutor’s office), responsible for
the investigation of IP crimes, including cybernetic crimes, and enforcement of IPR.

Cu participarea experţilor din Danemarca
şi România, la Chişinău a fost organizat Seminarul
privind impactul infracţiunilor din domeniul PI
asupra societăţii, la lucrările căruia au participat
reprezentanţi ai autorităţilor publice din republică, ai asociaţiilor titularilor de drepturi şi comunităţii de afaceri. La finele seminarului, a avut loc o
Conferinţa de presă consacrată lansării Campaniei publice de sensibilizare a consumatorilor cu
genericul “STOP pirateria şi contrafacerea!”.

With the participation of experts from
Denmark and Romania, in Chisinau was organized the Seminar on the Impact of IP Offences
on Society, the work of which was attended by
representatives of public authorities from the
republic, of associations of right holders and
business community. At the end of the seminar,
it was held a Press Conference devoted to the
launch of Public Consumer Awareness Campaign
entitled “STOP Piracy and Counterfeiting!”

La Conferinţa de finalizare a Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea
şi respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova” au participat reprezentanţii Delegaţiei UE în Republica
Moldova, ai DKPTO, OSIM, instituţiilor beneficiare şi corpului diplomatic acreditat la Chişinău.
În cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele proiectului, recomandările elaborate de
către experţii UE, precum şi mecanismele de
cooperare pentru viitor între instituţiile partenere în vederea asigurării durabilităţii realizărilor obţinute.

The Final Conference of the Twinning
Project “Support to Implementation and
Enforcement of Intellectual Property Rights
in the Republic of Moldova” was attended by
representatives of the EU Delegation to the Republic of Moldova, of DKPTO, OSIM, beneficiary
institutions and the diplomatic corps accredited
in Chisinau. In the framework of the conference
were presented the project results, the recommendations developed by EU experts and the
mechanisms for future cooperation between
the partner institutions to ensure sustainability
of obtained achievements.

Cu suportul experţilor UE, au fost îmbunătăţite strategiile de comunicare ale AGEPI
cu partenerii şi utilizatorii sistemului de PI, au

With the support of EU experts were
improved the communication strategies of
AGEPI with partners and users IP system, were
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Seminarul „Impactul infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale asupra societăţii”,
cu participarea experţilor din Danemarca şi România
Seminar “Impact of IP Offences on Society”, with the participation of Danish and Romanian experts

Conferinţa de finalizare a Proiectului Twinning
„Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor
de PI în Republica Moldova”
Final Conference of the Twinning Project “Support
to Implementation and Enforcement of IP Rights
in the Republic of Moldova”

fost elaborate două ghiduri-recomandări pentru
producători - „Investiţii şi profit cu proprietatea
intelectuală pentru ÎMM-uri” şi „Înregistrarea
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate”, precum
şi un manual în domeniul drepturilor de autor şi
conexe. De asemenea, cu asistenţa experţilor
Twinning, a fost elaborată şi lansată versiunea
nouă a paginii oficiale web a AGEPI (www.agepi.
gov.md), care s-a dovedit a fi mai comprehensivă şi mai prietenoasă atât utilizatorilor interni,
cât şi celor externi.

developed two guidelines-recommendations for
producers – “Investments and Profit with Intellectual Property for SMEs” and “Registration of
Geographical Indications, Appellations of Origin
and Traditional Specialties Guaranteed” and
a manual in the field of copyright and related
rights. Also, with the assistance of Twinning
experts was developed and launched the new
version of the official web page of the AGEPI
(www.agepi.gov.md), which proved to be more
comprehensive and user friendly to both internal and external ones.

În anul 2012, a fost consolidată cooperarea AGEPI cu Misiunea Uniunii Europene de
Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina

In 2012, it was strengthened the cooperation of AGEPI with the European Union Border
Assistance Mission to Moldova and Ukraine
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Vizita de lucru a delegaţiei EUBAM la Chişinău cu scopul de a identifica modalităţile optime de colaborare
între instituţiile naţionale vizate în vederea consolidării protecţiei PI la frontieră
Working visit of the EUBAM Delegation to Chisinau with the purpose of identifying the best ways
of collaboration between the national institutions to strengthen the IP protection at the border

(EUBAM), fiind purtate discuţii şi organizate
întâlniri cu reprezentanţii EUBAM şi ai Serviciului Vamal cu scopul de a identifica modalităţile
optime de colaborare între cele trei instituţii în
vederea consolidării protecţiei PI la frontieră.

(EUBAM), being held discussions and organized
meetings with representatives of EUBAM and
the Customs Service to identify the best ways of
collaboration between the three institutions to
strengthen IP protection at the border.

Având în vedere că EUBAM are misiunea de a contribui la dezvoltarea procedurilor
de gestionare a frontierei şi ajustarea acestora
la standardele UE, servind astfel necesităţilor
legitime ale cetăţenilor moldoveni şi ucraineni,
călătorilor şi comerţului, fapt care, la rândul său,
contribuie la consolidarea securităţii regionale
şi susţinerea dezvoltării economice, AGEPI şi-a
manifestat activ disponibilitatea de a participa la
iniţiativele EUBAM care vizează protecţia PI.

Since the EUBAM mission is to contribute to the development of border management procedures and their adjustment to EU
standards, thus serving the legitimate needs of
Moldovan and Ukrainian citizens, travelers and
trade, which in turn contributes to strengthening regional security and support economic
development, AGEPI has actively expressed its
willingness to participate in EUBAM initiatives
aimed at protecting IP.

Cooperarea cu Oficiul European de Brevete (OEB) a fost realizată în baza Programului
comun de acţiuni în domeniul PI pentru anii
2012-2013, semnat la 17 aprilie 2012 la München.
În conformitate cu programul în cauză, AGEPI a
beneficiat de asistenţa OEB în procesul de perfecţionare 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.

Cooperation with the European
Patent Office (EPO) was conducted under
the Joint Action Program in the field of IP
for 2012-2013, signed on 17 April 2012 in Munich. Under that program, AGEPI benefited
from EPO assistance in the training of national staff working in the field of patents,
free access to the “Global Patent Index –
GPI”, a new search tool developed by the
EPO.

În perioada de raport, cu suportul OEB
la Chişinău au fost organizate 3 seminare practice de instruire, axate pe următoarele tematici:
aspecte de procedură privind brevetabilitatea;
tehnici de documentare şi baze de date; redactarea notificărilor şi deciziilor în procesul de
examinare a brevetelor. Seminarele în cauză
au fost moderate de experţi cu experienţă din
cadrul OEB, la ele participând specialişti de la
AGEPI şi OSIM, precum şi mandatari autorizaţi
din Republica Moldova.

During the reporting period, with the
support of EPO in Chisinau were organized
three practical training seminars focused on
the following topics: procedural aspects of
patentability; search techniques and databases;
drafting notifications and decisions in the patent
examination process. Seminars in question were
moderated by experienced experts of the EPO,
they being attended by specialists from AGEPI
and OSIM, as well as patent attorneys from the
Republic of Moldova.

În cadrul Proiectului SLING (Serving Life-science Information for the Next Generation)

In the SLING Project (Serving Lifescience Information for the Next Generation)
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Participarea experţilor AGEPI la seminarele de instruire
organizate de Academia OEB
AGEPI experts participation of in the training seminars
organized by the EPO Academy

al UE, în incinta bibliotecii AŞM a fost organizat
Seminarul practic privind bazele de date în
domeniul biotehnologiei, la care au participat, în calitate de raportori, dl Gérard Giroud,
Consultant SLING, şi dl Stephane Nauche, Şef al
Serviciului Bioinformaţii al OEB. Experţii europeni au întreprins şi o vizită de documentare la
AGEPI în vederea evaluării gradului de avansare
a sistemului naţional de protecţie a invenţiilor în
contextul angajamentelor asumate de Republica
Moldova privind asigurarea unui nivel de protecţie a PI similar celui european.

of EU, within the premises of ASM library was
organized the Practical Seminar on Biotechnology Databases, attended, as reporters, by
Mr. Gérard Giroud, SLING Project Consultant,
and Mr. Stephane Nauche, Head of Bioinformation Service, EPO. European experts
undertook a documentation visit to AGEPI
to assess the degree of advancement of the
national system of protection of inventions
in the context of Moldova’s commitments on
providing an IP protection level similar to the
European one.

În anul 2012, 6 specialişti ai AGEPI au beneficiat de burse de participare la seminarele de
instruire organizate de Academia OEB, şi anume:
“Rapoartele de cercetare OEB şi opiniile scrise”,
„Documentarea şi examinarea cererilor de brevet european” (ambele - la Berlin) şi “Managementul de control al calităţii în cadrul procedurii
de documentare şi examinare” (la München).

In 2012, six specialists of AGEPI benefited from scholarships to participate in the
training seminars organized by the EPO Academy, namely: “EPO Search Reports and Written
Opinions”, “Search and Examination of European Patent Applications” (both - in Berlin) and
“Quality Control Management in the Search and
Examination Procedure” (in Munich).

Având în vedere faptul că una din priorităţile strategice ale dezvoltării sistemului naţional
de brevete o constituie integrarea acestuia în
sistemul european de brevete, în anul 2012 AGEPI
a continuat eforturile menite să aducă Republica
Moldova mai aproape de structurile europene
în domeniu. Astfel, au fost iniţiate negocieri
asupra unui Acord de cooperare dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de
Brevete privind validarea brevetelor europene
(Acord de validare). O primă rundă de discuţii
pe marginea viitorului Acord a avut loc în aprilie
2012, în cadrul întâlnirii bilaterale dintre reprezentanţii RM şi OEB de la München. Acordul în cauză
vizează colaborarea dintre Guvernul RM şi Organizaţia Europeană de Brevete, stabilind, totodată,
procedura de validare a brevetelor europene pe
teritoriul ţării noastre.

Given that one of the strategic priorities
of development of the national patent system is
its integration into the European patent system,
in 2012 AGEPI continued its efforts designed to
bring Moldova closer to European structures
in the field. Thus, there were initiated negotiations on a Cooperation Agreement between the
Government of the Republic of Moldova and
the European Patent Organization on Validation
of European patents (Validation Agreement). A
first round of discussions on the future Agreement took place in April 2012, during the bilateral
meeting between RM and EPO representatives
in Munich. That Agreement aimed at the cooperation between the RM Government and the
European Patent Organization, establishing, at
the same time, the procedure for validation of
European patents in our country.

Anul 2012 a fost un an de majore
schimbări în relaţiile Republicii Moldova cu
Organizaţia Eurasiatică de Brevete (OEAB). De
menţionat faptul că pe 26 aprilie 2012 a intrat în
vigoare denunţarea de către Republica Moldova

2012 was a year of major changes in
Moldova’s relations with the Eurasian Patent Organization (EAPO). It should be noted that on 26
April 2012 entered into force the denunciation by
the Republic of Moldova of the Eurasian Patent
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Semnarea Acordului între Guvernul RM şi OEAB privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova
după denunţarea de către RM a Convenţiei Eurasiatice de Brevete
Signing of the Agreement between the RM Government and EAPO on the Legal Protection of Inventions in the Republic
of Moldova after Denunciation by the Republic of Moldova of the Eurasian Patent Convention

a Convenţiei Eurasiatice de Brevete, semnată la
Moscova în anul 1994. În vederea asigurării continuităţii relaţiilor de colaborare dintre Republica Moldova şi OEAB şi stabilirii mecanismului de
menţinere în vigoare a brevetelor eurasiatice pe
teritoriul ţării noastre, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia
Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică
a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova
după denunţarea de către Republica Moldova
a Convenţiei Eurasiatice de Brevete. Acordul a
fost semnat la 12 aprilie 2012, în cadrul vizitei oficiale la Chişinău a delegaţiei Oficiului Eurasiatic
de Brevete, condusă de dl Alexandr Grigoriev,
Preşedintele OEAB. Acordul a intrat în vigoare la
3 decembrie 2012 şi va fi valabil până la expirarea
tuturor brevetelor eurasiatice care beneficiază
de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova.

Convention, signed in Moscow in 1994. In order
to ensure continuity of cooperation relations
between the Republic of Moldova and EAPO and
establishment of the mechanism for maintenance in force of Eurasian patents in our country, it was signed the Agreement between the
Government of the Republic of Moldova and the
Eurasian Patent Organization on the Legal Protection of Inventions in the Republic of Moldova
after Denunciation by the Republic of Moldova
of the Eurasian Patent Convention. The agreement was signed on April 12, 2012, during the
official visit to Chisinau of the Eurasian Patent
Office delegation led by Mr. Alexandr Grigoriev,
President of EAPO. The Agreement entered into
force on 3 December 2012 and will be valid until
the expiration of all Eurasian patents benefiting
by protection in the Republic of Moldova.

În scopul implementării eficiente a Acordului menţionat, precum şi întru menţinerea şi
dezvoltarea relaţiilor bilaterale de colaborare ale
AGEPI cu Oficiul Eurasiatic de Brevete, organul
executiv al OEAB, la Moscova a fost semnat
Acordul dintre Oficiul Eurasiatic de Brevete şi
AGEPI, care vizează aspectele tehnice de implementare a Acordului între Guvernul Republicii
Moldova şi OEAB dar şi alte subiecte ale colaborării de interes mutual: schimburi de informaţii
şi experienţă în domeniul protecţiei invenţiilor,
acces reciproc la bazele de date în acest domeniu, formarea şi calificarea specialiştilor, implementarea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale, organizarea de seminare, conferinţe şi alte
acţiuni comune.

With the view of effectively implementing the Agreement and fully maintaining and developing the bilateral cooperation of AGEPI with
the Eurasian Patent Office, the executive body
of EAPO, in Moscow was signed the Agreement
between the Eurasian Patent Office and AGEPI,
aimed at the technical aspects of implementation of the Agreement between the Government
of the Republic of Moldova and EAPO cooperation and other issues of cooperation of mutual
interest: exchange of information and experience
in the field of protection of inventions, mutual
access to databases in this field, training and
retraining of specialists, implementation and use
of information technology, organization of seminars, conferences and other joint actions.

Un reprezentant al AGEPI a participat,
în calitate de observator, la lucrările sesiunii
a 26-a a Consiliului Administrativ al OEAB, la
care au fost discutate mai multe subiecte ce

A representative of AGEPI participated
as an observer in the work of the 26th session
of the EAPO Administrative Council, in which
were discussed several issues related to EAPO
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Semnarea Acordului de colaborare între Oficiul
Eurasiatic de Brevete şi AGEPI
Signing of the Cooperation Agreement betweent
the Eurasian Patent Office and AGEPI

Participarea dnei Lilia Bolocan, Director General AGEPI, la
lucrările Consiliului Interstatal CSI de la Ciolpon-Ata, Kirghizstan
Participation of Mrs. Lilia Bolocan, AGEPI Director General, in
the work of the Interstate Council in Ciolpon-Ata, Kyrgyzstan

ţin de activitatea OEAB, inclusiv relaţiile cu
Republica Moldova în lumina noilor raporturi
juridice. În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost
aprobat şi Acordul între Guvernul Republicii
Moldova şi OEAB.

activity, including relations with the Republic
of Moldova in the light of new legal relations.
In the same meeting, it was also approved the
Agreement between the Government of the
Republic of Moldova and EAPO.

În perioada de bilanţ, AGEPI a participat
activ la procesele de eficientizare a platformelor de colaborare interstatală în cadrul CSI, în
special cele ce vizează implementarea Acordului
privind colaborarea în domeniul protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale şi
crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii
intelectuale, semnat la Sankt Petersburg la 19
noiembrie 2010, inclusiv la şedinţa Consiliului
Interstatal de la Ciolpon-Ata, Republica Kirghizstan, unde au fost discutate documentele
regulatorii şi instituţionale ale Organizaţiei
(Regulamentul Consiliului Interstatal, crearea şi
atribuţiile comisiilor de lucru etc.).

During the period under review, AGEPI
actively participated in the processes of streamlining the interstate cooperation platforms within
the CIS, especially those concerning the implementation of the Agreement on Cooperation
in the Field of Legal Protection and Defense of
Intellectual Property and Creation of the Interstate Council on Legal Protection and Defense of
Intellectual Property, signed in Sankt Petersburg
on November 19, 2010, including in the meeting
of the Interstate Council in Ciolpon-Ata, Republic
of Kyrgyzstan, where were discussed the regulatory and institutional documents of the Organization (Regulations of the Interstate Council, creation and duties of the working committees, etc.).

7.3. Colaborarea bilaterală

7.3. Bilateral cooperation

În ceea ce vizează colaborarea în plan
bilateral, în anul 2012 AGEPI şi-a concentrat
eforturile asupra implementării programelor şi
acordurilor semnate cu oficiile de PI din statele
terţe, în special cu cele din spaţiul european.

As concerns the bilateral cooperation, in
2012 AGEPI focused its efforts on the implementation of programs and agreements signed with
IP offices in third countries, particularly those in
the European space.

Pe parcursul anului de bilanţ, specialiştii
AGEPI au participat la diverse acţiuni în domeniul PI, organizate de instituţiile de specialitate
din Danemarca, Elveţia, Federaţia Rusă, Germania, Kazahstan, Kirghizstan, România, Croaţia,
SUA, Israel, Ucraina, Ungaria etc. În cadrul
acestora, specialiştii AGEPI au prezentat diverse
comunicări privind ultimele evoluţii în dezvoltarea sistemului naţional de PI.

During 2012, AGEPI specialists participated in various actions in the field of IP, organized by the specialized institutions of Denmark,
Switzerland, Russian Federation, Germany,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Romania, Croatia,
USA, Israel, Ukraine, Hungary, etc. Within these,
AGEPI specialists presented various communications on the latest evolutions in the development of the national IP system.

În mod tradiţional, cele mai intense raporturi au fost dezvoltate cu instituţiile de specialitate din România, şi anume: Oficiul de Stat

Traditionally, the most intense relationships were developed with the specialized
institutions of Romania, namely: State Office for
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Întâlnirea bilaterală la nivel de directori generali AGEPI şi OSIM, la Chişinău
Bilateral meeting at AGEPI and OSIM Director General level, in Chisinau

pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi
Oficiul Român pentru Dreptul de Autor (ORDA).
Astfel, la Chişinău a fost organizată Întâlnirea
bilaterală la nivel de conducere AGEPI şi OSIM,
în cadrul căreia a fost evaluat stadiul actual al
colaborării dintre cele două oficii şi realizarea
Programului comun de cooperare dintre AGEPI
şi OSIM pentru anii 2011-2013.

Inventions and Trademarks of Romania (OSIM)
and Romanian Copyright Office (ORDA). Thus,
in Chisinau was organized the Bilateral Meeting
at AGEPI and OSIM Management Level, within
which was assessed the current stage of cooperation between the two offices and the implementation of the Joint Program of Cooperation
between AGEPI and OSIM for 2011-2013.

În această ordine de idei, la Chişinău a
avut loc Seminarul bilateral AGEPI-OSIM, axat
pe probleme actuale din domeniul tehnologiilor
informaţionale (TI). Specialiştii AGEPI şi OSIM au
abordat aspecte practice privind rolul şi operaţionalitatea sistemelor TI utilizate în oficiile de PI,
noile tehnologii disponibile pentru modernizarea
sistemului de examinare/brevetare/înregistrare
a OPI, inclusiv sistemul on-line de depunere a
cererilor de protecţie, a fost realizat un schimb
de informaţii privind strategiile de dezvoltare a TI
la nivel naţional, guvernamental şi sectorial.

In this context, in Chisinau took place the
AGEPI-OSIM Bilateral Seminar, focused on current issues in the field of information technologies (IT). AGEPI and OSIM specialists addressed
practical issues on the role and efficiency of IT
systems used in IP offices, the new technologies
available for modernization of the IPO examination/patenting/registration system, including the
system for online submission of applications for
protection, was made an exchanged of information on IT development strategies at national,
governmental and sectoral level.

În perioada de bilanţ, la Chişinău a avut
loc şi un schimb de experienţă în domeniul protecţiei desenelor/modelelor industriale, la care
au participat experţi din cadrul Departamentului
mărci şi DMI al AGEPI şi, respectiv, din cadrul
Serviciului DMI al OSIM.

In the period under review, in Chisinau
also took place an exchange of experience in
the field of protection of industrial designs, in
which participated experts from the Trademarks
and Industrial Designs Department of AGEPI
and, respectively, from the ID Service of OSIM.

În anul de bilanţ, specialiştii AGEPI au
realizat două vizite de lucru la OSIM, prima fiind
axată pe probleme ce ţin de asigurarea respectării DPI şi familiarizarea cu experienţa României în
domeniul colaborării dintre instituţiile şi autorităţile publice cu responsabilităţi în domeniu, iar cea
de-a doua - pe activitatea în domeniul soluţionării
contestaţiilor, reprezentanţii AGEPI participând şi
la lucrările Comisiei de Contestaţii a OSIM.

In the year under review, AGEPI specialists made two

visits to OSIM, the first being
focused on issues related to the enforcement
of IPR and familiarity with Romanian experience
in cooperation between public institutions and
authorities with responsibilities in the field, and
the second – on dispute settlement activity,
AGEPI representatives also participating in the
work of the Appeals Board of OSIM.
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Seminarul bilateral AGEPI-OSIM pe probleme actuale din domeniul tehnologiilor informaţionale
şi al protecţiei desenelor/modelelor industriale
AGEPI-OSIM bilateral seminar on current issues in the field of information technology
and protection of industrial designs

Întâlnirea dlui Alexandru-Cristian Ştrenc,
Director general adjunct OSIM, cu specialiştii Departamentului invenţii, soiuri de plante al AGEPI
Meeting of Mr. Alexandru-Cristian Strenc, Deputy Director
General of OSIM, with the specialists of the Inventions,
Plant Varieties Department of AGEPI

La rândul lor, 25 de specialişti din cadrul
OSIM şi 4 experţi de la ORDA au participat la
manifestările organizate de AGEPI pe parcursul
anului 2012, inclusiv la lucrările Simpozionului
anual ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI” şi la
Şedinţa festivă consacrată Aniversării a 20 de
ani de la crearea AGEPI şi fondarea sistemului
de PI al Republicii Moldova.

In turn, 25 specialists from OSIM and 4
experts from ORDA participated in the events
organized by AGEPI during 2012, including the
Annual Scientific and Practical Symposium
“AGEPI Readings” and the Festive Meeting
dedicated to the 20th anniversary from the
foundation of AGEPI and establishment of the
IP system of the Republic of Moldova.

În perioada de raport, s-a consolidat
relaţia dintre AGEPI şi Serviciul de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală din Ucraina, 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 ediţiei a 19-a a Conferinţei
internaţionale ştiinţifico-practice „Probleme
actuale ale proprietăţii intelectuale” de la
Ialta, Ucraina. La rândul lor, colegii ucraineni au
luat parte la evenimentele regionale organizate
cu concursul AGEPI la Chişinău.

During the reporting period, it was
strengthened the relationship between AGEPI
and the State Intellectual Property Service of
Ukraine, the two offices making an exchange
of 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 work of the 19th edition of the
International Scientific-Practical Conference
“Actual Problems of Intellectual Property” in
Yalta, Ukraine. In turn, Ukrainian colleagues
took part in the regional events organized with
the competition of AGEPI in Chisinau.

În anul 2012, a fost efectuată o vizită de
lucru pentru schimb de experienţă la Serviciul
Federal de Proprietate Intelectuală, Brevete
şi Mărci din Federaţia Rusă (ROSPATENT), în
vederea familiarizării cu sistemul TI, în special
cu instrumentele de documentare utilizate
de ROSPATENT, iar reprezentanţii instituţiilor

In 2012, it was made a working visit for
exchange of experience to the Federal Service
for Intellectual Property, Patents and Trademarks of the Russian Federation (ROSPATENT),
in order to familiarize with the IP system, especially with the search tools used by ROSPATENT,
and representatives of institutions responsible
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Reprezentanţii AGEPI la lucrările Conferinţei
internaţionale ştiinţifico-practice „Probleme actuale
ale PI”, de la Ialta, Ucraina
AGEPI representatives at the Scientific and Practical
International Conference “Current Issues of IP”, in Yalta,
Ukraine

Vicedirectorul general AGEPI, dna Svetlana Munteanu,
împreună cu Directorul General OMPi, dl Francis Gurry,
la lucrările Forumului Economic de la Astana, Kazahstan
AGEPI Deputy Director General, Mrs. Svetlana Munteanu,
together with WIPO Director General, Mr. Francis Gurry,
at the Economic Forum in Astana, Kazakhstan

cu responsabilităţi în domeniul protecţiei şi
respectării DPI din Federaţia Rusă au participat
la evenimentele internaţionale, organizate de
AGEPI cu suportul OMPI şi UPOV.

for the protection and enforcement of IPR from
the Russian Federation participated in the international events organized by AGEPI with the
support of WIPO and UPOV.

Directorul general AGEPI, dna Lilia
Bolocan, a reprezentat Republica Moldova la
lucrările Conferinţei Internaţionale „Inovaţia şi
creativitatea femeilor pentru dezvoltarea economică”, organizată de Oficiul de Brevete din
Polonia, cu asistenţa Oficiului pentru Armonizare pe Piaţa Internă (OHIM) şi OMPI, la Varşovia.

AGEPI Director General, Mrs. Lilia Bolocan, represented Moldova at the work of the
International Conference “Innovation and Creativity of Women for Economic Development”,
organized by the Polish Patent Office, with the
assistance of the Office for Harmonization in the
Internal Market (OHIM) and WIPO, in Warsaw.

În perioada de raport, Vicedirectorul
General AGEPI, dna Svetlana Munteanu, a participat la cea de-a V-a ediţie a Forumului Economic de la Astana, organizat sub patronatul
Preşedintelui Republicii Kazahstan, Nursultan
Nazarbaev. În cadrul Forumului, pentru prima
dată a fost inclus şi segmentul dedicat proprietăţii intelectuale, în acest context având loc
Sesiunea specială cu genericul „Rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economiei”,
organizată de Comitetul pentru drepturile de
proprietate intelectuală al Republicii Kazahstan
şi OMPI.

During the period under review, AGEPI
Deputy Director General, Mrs. Svetlana Munteanu, participated in the fifth edition of the
Astana Economic Forum, organized under the
patronage of the President of the Republic of
Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev. During the
Forum, for the first time was also included the
segment dedicated to intellectual property, in
this context taking place the Special Session
entitled “The Role of Intellectual Property in
Economic Development”, held by the Committee on Intellectual Property Rights of the
Republic of Kazakhstan and WIPO.

În perioada de raport, reprezentanţii
AGEPI au participat la două evenimente interregionale organizare de Centrul Naţional de Proprietate Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI),
cu suportul OMPI, inclusiv la Conferinţa Internaţională în domeniul indicaţiilor geografice,
eveniment organizat la Tbilisi cu ocazia Aniversării a 20 de ani de la fondarea SAKPATENTI.

During the period under review, AGEPI
representatives attended two interregional
events organized by the National Intellectual
Property Center of Georgia (SAKPATENTI), with
the support of WIPO, including the International Conference on Geographical Indications,
organized in Tbilisi on the occasion of the 20th
anniversary from the foundation of SAKPATENTI.

Graţie suportului Ambasadei SUA în
Republica Moldova şi al Departamentului de
Stat al SUA, specialiştii din Republica Moldova
continuă să beneficieze de acces la cursurile de
instruire în domeniul PI, organizate de Academia

Thanks to the support of the U.S. Embassy in the Republic of Moldova and the U.S.
State Department, specialists from Moldova
continue to benefit from access to the IP training courses, organized by the Global Intellectual
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Vizita dnei Ann Chaitovitz, Consilier USPTO pe politici şi relaţii externe în domeniul DPI, la AGEPI
în cadrul programului “Intellectual Property Right US Speaker”
Visit of Mrs. Ann Chaitovitz, USPTO Advisor on IPR External Policies and Relations, to AGEPI in the framework
of the Program "Intellectual Property Right US Speaker"

Mondială de Proprietate Intelectuală a Oficiului
pentru Brevete şi Mărci din SUA (USPTO). În
anul 2012, cinci reprezentanţi ai AGEPI, MAI şi
AITT au beneficiat de 3 programe de calificare
profesională în următoarele domenii: respectarea drepturilor de PI; înregistrarea internaţională a mărcilor; managementul PI şi transferului
tehnologic. De asemenea, Vicedirectorul general
AGEPI, dl Ion Ţîganaş, a participat la un curs de
instruire în SUA, în cadrul Programului SABIT,
axat pe drepturile de PI, transferul şi comercializarea tehnologiilor, organizat cu suportul
Ambasadei SUA de la Kiev.

Property Academy of the United States Patent
and Trademark Office (USPTO). In 2012, five representatives of AGEPI, MIA and AITT benefited
from three professional training programs in the
following areas: enforcement of IP rights; international registration of marks; management of
IP and technology transfer. Also, AGEPI Deputy
Director General, Mr. Ion Tiganas, attended a
training course in the USA, in the framework
of the SABIT Program focused on IP rights,
technology transfer and commercialization,
organized with the support of the U.S. Embassy
in Kiyv.

Cu susţinerea partenerilor americani, au
fost organizate şi alte evenimente în domeniul
PI, fiind asigurat un dialog constructiv cu titularii
de drepturi din Republica Moldova şi SUA.

With the support of American partners
were also organized other events in the IP field,
being provided a constructive dialogue with right
holders from the Republic of Moldova and USA.

În cadrul Programului „Intellectual
Property Right US Speaker”, desfăşurat la
Chişinău, într-o misiune de lucru s-a aflat dna Ann
Chaitovitz, Consilier USPTO pe politici şi relaţii
externe în domeniul DPI. Pe parcursul vizitei, dna
Chaitovitz a avut o serie de şedinţe de lucru cu
specialiştii AGEPI şi cu reprezentanţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor asociaţiilor
de titulari, în cadrul cărora au fost prezentate
cele mai bune practici de management colectiv al drepturilor de autor şi conexe şi relevată
importanţa colaborării dintre actorii sistemului
de protecţie a drepturilor de autor şi conexe în
vederea asigurării unui climat favorabil dezvoltării şi valorificării operelor literare şi artistice, altor
produse ale industriilor creative. Reprezentanta
USPTO a avut, de asemenea, întâlniri cu judecători de la Curtea Supremă de Justiţie şi Asociaţia
Naţională a Judecătorilor din Republica Moldova,
în cadrul cărora a fost abordată practica judiciară pe cazurile de litigii din domeniul dreptului
de autor, precum şi cu reprezentanţii Comisiei

Within the framework of the Program
“Intellectual Property Right US Speaker”, implemented in Chisinau, on a work mission was
Ms. Ann Chaitovitz, USPTO Advisor on External
IPR Policies and Relations. During the visit, Ms.
Chaitovitz had a series of working meetings
with AGEPI specialists and representatives of
collective management organizations, associations of right holders, in which were presented
the best practices for collective management
of copyright and related rights and revealed
the importance of cooperation between the
actors of the system of protection of copyright and related rights to ensure a favorable
climate for the development and exploitation
of literary and artistic works, other products of
the creative industries. USPTO representative
had also meetings with judges of the Supreme
Court of Justice and the National Association
of Judges of the Republic of Moldova, where
was approached the judicial practice on cases
of litigation in the field of copyright, as well as
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Parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Educaţie,
Tineret şi Sport şi ai Consiliului Coordonator
al Audiovizualului, cu care a abordat subiectul
protecţiei operelor audiovizuale în era digitală, în
special în cazul regimurilor transfrontaliere.

with representatives of the Parliamentary Committee for Culture, Science, Education, Youth
and Sports and the Broadcasting Coordinating
Council, especially in the case of cross-border
regimes.

La finalul misiunii sale, dna Chaitovitz
a fost protagonista unei lecţii deschise la
ASEM, familiarizând corpul didactic şi studenţii acestei instituţii cu domeniul drepturilor de
autor şi conexe în era digitală din perspectiva
practicii SUA.

At the end of her mission, Ms. Chaitovitz
was the protagonist of an open lesson at AESM,
familiarizing the teaching staff and students of
this institution with the field of copyright and
related rights in the digital age from the perspective of USA practice.

În anul 2012, au fost stabilite relaţii de
colaborare cu Oficiul de Proprietate Intelectuală al Republicii Populare Chineze (SIPO). O
delegaţie a SIPO, condusă de Vicepreşedintele
Oficiului chinez, dl Li Yuguang, a efectuat o vizită
de documentare la AGEPI cu scopul de a se familiariza cu sistemul moldovenesc de protecţie şi
apărare a DPI, precum şi cu activităţile desfăşurate de AGEPI în vederea consolidării şi promovării sistemului de PI. În cadrul întâlnirii, au fost
identificate, de asemenea, direcţiile prioritare
ale colaborării dintre cele două oficii atât la
nivel internaţional, cât şi bilateral. De menţionat
faptul că la întrevederea bilaterala a participat
şi Ambasadorul plenipotenţiar şi extraordinar al
Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. dl Tong Mingtao.

In 2012, there were established relationships of cooperation with the State Intellectual
Property Office of China (SIPO). A SIPO delegation, led by the Vice President of the Chinese
Office, Mr. Li Yuguang, paid a documentation
visit to AGEPI in order to familiarize itself with
the Moldovan IPR protection and defense
system and the activities conducted by AGEPI to
strengthen and promote the IP system. During the meeting, there were also identified the
priority directions of cooperation between the
two offices both internationally and bilaterally.
It should be noted that the bilateral meeting
was also attended by the Ambassador Plenipotentiary and Extraordinary of the Republic of
China to the Republic of Moldova, H.E. Mr. Tong
Mingtao.

Urmare întâlnirii de la Chişinău, Directorul general AGEPI, dna Lilia Bolocan, şi Preşedintele SIPO, dl Tian Lipu, au semnat ulterior
un Acord de colaborare bilaterală şi un Plan
de acţiuni comune pentru anul 2013. Semnarea
Acordului a avut loc în incinta Centrului internaţional de conferinţe de la Geneva, în cadrul
celei de-a 50-a serii de Adunări ale statelor
membre ale OMPI. La ceremonia de semnare
a Acordului a participat dl Ambasador Victor
Moraru, Reprezentant permanent al Republicii
Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva,
precum şi alţi reprezentanţi ai delegaţiei oficiale a ţării noastre la Adunarea Generală OMPI.
Din partea Oficiului Chinez la ceremonie au
mai participat: dr. Li Yuguang, Vicepreşedinte,
dl Wu Kai, Director general al Departamentului Cooperare Internaţională, dra Shieng Li,
Vicedirector al Departamentului Cooperare
Internaţională, şi dl Zhong Yan, administrator
de proiect, Departamentul Cooperare Internaţională, SIPO.

Following the meeting in Chisinau,
AGEPI Director General, Mrs. Lilia Bolocan, and
SIPO President, Mr. Tian Lipu, later signed a
Bilateral Cooperation Agreement and a Joint
Action Plan for 2013. The signing of the Agreement took place within the premises of the
International Conference Center in Geneva,
as part of the 50th series of Meetings of the
Assemblies of the Member States of WIPO.
Agreement signing ceremony was attended
by Mr. Ambassador Victor Moraru, Permanent
Representative of the Republic of Moldova to
the United Nations Office at Geneva and other
representatives of our country’s official delegation to the WIPO General Assembly. From the
Chinese Office the ceremony was also attended
by: Dr. Li Yuguang, Deputy Chairman, Mr. Wu
Kai, Director General, International Cooperation
Department, Miss Shieng Li, Deputy Director,
International Cooperation Department, and Mr.
Zhong Yan, Project Administrator, International
Cooperation Department, SIPO.

Dl Ambasador Victor Moraru şi-a
exprimat deplina satisfacţie privind relaţiile
dintre Republica Moldova şi Republica Populară

Mr. Ambassador Victor Moraru expressed his full satisfaction with the relations
between the Republic of Moldova and the
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Vizita delegaţiei SIPO la AGEPI
Visit of SIPO Delegation to AGEPI

Semnarea Acordului de colaborare şi a Planului de acţiuni comune pentru anul 2013 dintre AGEPI şi SIPO
în incinta Centrului internaţional de conferinţe de la Geneva
Signing of the Cooperation Agreement and Joint Action Plan for 2013 between AGEPI and SIPO
within the premises of the International Conference Center in Geneva

Chineză în diverse sectoare ale vieţii economice
şi sociale şi a felicitat reprezentanţii oficiilor de
proprietate intelectuală din cele două ţări cu
ocazia semnării acestor importante documente
pentru Părţi.

People’s Republic of China in various sectors of
economic and social life and congratulated intellectual property offices of both countries on the
occasion of signing these important documents
for the Parties.

În perioada de bilanţ, la AGEPI a avut
loc o vizită de documentare a delegaţiei Oficiului Naţional de Proprietate Intelectuală din
Vietnam (NOIP), condusă de dl Hoang Van Tan,
Vicedirector general, axată pe protecţia desenelor/modelelor industriale. Delegaţia din Vietnam
a fost informată despre sistemul naţional de
protecţie a PI al Republicii Moldova, procedura de examinare a cererilor de înregistrare a
desenelor/modelelor industriale, înregistrarea
internaţională a acestora prin Aranjamentul de
la Haga, unele aspecte practice de examinare a
cererilor etc. La rândul lor, membrii delegaţiei
NOIP au prezentat sistemul de protecţie a PI
din Vietnam, inclusiv procedura de examinare
a designului industrial, sistemul tehnologiilor
informaţionale utilizat de către experţii oficiului
vietnamez etc.

During the period under review, the
delegation of the National Office of Intellectual Property of Vietnam (NOIP), headed by Mr.
Hoang Van Tan, Deputy Director General, made
a documentation visit to AGEPI, focused on
the protection of industrial designs. Vietnam
delegation was informed about the national IP
protection system of the Republic of Moldova,
the procedure for examination of industrial
design registration applications, their international registration under the Hague Agreement, several practical aspects of examination
of applications, etc. In turn, members of the
NOIP delegation presented the IP protection
system of Vietnam, including the industrial
design examination procedure, the information
technology system used by the experts of the
Vietnamese Office, etc.

În cadrul întâlnirii, au fost identificate,
de asemenea, direcţiile prioritate ale colaborării
dintre NOIP şi AGEPI la nivel bilateral dar şi în

During the meeting, there were also
identified the priority directions of cooperation
between NOIP and AGEPI at bilateral level and
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Vizita de documentare a delegaţiei NOIP la AGEPI, axată pe schimbul de experienţă
în domeniul protecţiei desenelor/modelelor industriale
Documentation visit of NOIP Delegation to AGEPI, focused on the exchange of experience in the field
of protection of industrial designs

cadrul forurilor internaţionale la care sunt parte
cele două ţări.

also in international forums to which the two
countries are party.

De asemenea, în 2012 AGEPI a implementat Acordul de colaborare cu Compania
Thomson Reuters Global Resources (TRGR)
privind transmiterea 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.

Also, in 2012 AGEPI implemented the
Cooperation Agreement with Thomson Reuters
Global Resources Company (TRGR) on the transmission to TRGR of data relating to trademarks
from the Database “National Trademarks”,
managed by AGEPI, with the purpose of their
inclusion in the data massif of the company.

Pe parcursul anului de bilanţ, AGEPI a
primit vizita a 162 de persoane din 40 de ţări şi
7 organizaţii internaţionale, care au participat
la 38 de evenimente (simpozioane, conferinţe,
misiuni, vizite de lucru, schimburi de experienţă
etc.), organizate de AGEPI.

During the year under review, AGEPI received the visit of 162 persons from 40 countries
and 7 international organizations, who participated in 38 events (symposia, conferences,
missions, visits, working visits, exchanges, etc.),
organized by AGEPI.

La rândul lor, specialiştii AGEPI au reprezentant Agenţia în cadrul a 54 de evenimente
din domeniul PI, organizate în diverse ţări ale
lumii.

In turn, AGEPI specialists represented
the Agency in 54 events in the field of intellectual property, organized in various countries of
the world.
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ACŢIUNI PRIORITARE PENTRU ANUL 2013
PRIORITY ACTIONS FOR THE YEAR 2013
Din multitudinea activităţilor, preconizate
în Programul de activitate al AGEPI pentru anul
2013, menţionăm următoarele direcţii şi acţiuni:

Among the multitude of activities, envisaged
in the Activity Program of AGEPI for 2013, we should
mention the following directions and actions:

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.

I. Patenting/registration of intellectual
property objects:
•• 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 compliance with the special
laws in force and related regulations;
•• receipt, examination of informative
cards and registration of information
on scientific research activity results
in Database “Scientific Results”;
•• registration of objects protected
by copyright and related rights

II. Modernizarea sistemului naţional
de protecţie a PI, incluzând perfecţionarea
cadrului normativ şi asigurarea respectării
drepturilor de PI:
• implementarea Planului de acţiuni pentru
anii 2012-2014 privind implementarea
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii
intelectuale până în anul 2020;
• implementarea priorităţilor Agendei
pentru Integrare Europeană în contextul
negocierii Acordului de Asociere RM-UE
la capitolul „Proprietatea intelectuală”;

II. Modernization of national IP
protection system, including the improvement
of regulatory framework and enforcement of
IP rights:
•• implementation of the Action Plan for 20122014 on implementation of the National
Intellectual Property Strategy until 2020;
•• implementation of the European
Integration Agenda priorities in the
context of negotiation of the RMEU Association Agreement in the
chapter “Intellectual Property”;
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•

•

•

•

•

•

realizarea Planului de acţiuni privind
implementarea recomandărilor prioritare
şi adiţionale în contextul negocierii
Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi
Cuprinzător (ZLSAC) între RM şi UE;
definitivarea şi prezentarea Guvernului
spre aprobare a unui şir de proiecte
de acte normative în vederea
modificării şi completării legislaţiei în
domeniul proprietăţii intelectuale;
efectuarea unui studiu privind practica
europeană şi cea internaţională de
susţinere de către stat a activităţilor de
brevetare a invenţiilor în străinătate;  
crearea mecanismelor de implementare
a prevederilor privind controlul ex-oficio
pentru realizarea obligaţiilor RM în virtutea
Acordului dintre UE-RM privind protecţia
IG (în cooperare cu MAI, SV, MEc);
desfăşurarea unor măsuri de
promovare a sistemului  de protecţie
a IG, DO şi STG în Republica Moldova
în cooperare cu MAIA şi AŞM;
îndeplinirea procedurilor de obţinere a
certificatului ISO 9001:2008 în vederea asigurării
unui management performant al calităţii în AGEPI.

•• implementation of the Action Plan on the
implementation of priority and additional
recommendations in the context of
negotiation of a Deep and Comprehensive Free
Trade Area (DCFTA) between the RM and EU;
•• finalization and submission to the
Government for approval of a number
of draft normative acts amending
and supplementing the legislation in
the field of intellectual property;
•• conduct of a study on European and
international practice of state support
of activities on patenting inventions
abroad;
•• creation of mechanisms for implementing
the provisions on ex-officio control for
meeting the RM commitments under the
EU-RM Agreement on the Protection of
GIs (in cooperation with MIA, CS, MEc);
•• conduct of measures to promote
the GI, AO and STG protection
system in the Republic of Moldova in
cooperation with MAFI and ASM;
•• performance of procedures for obtaining
the ISO 9001:2008 certificate to ensure an
efficient management of quality in AGEPI

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 drepturilor de
proprietate intelectuală (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;
• mentenanţa şi asigurarea accesului
utilizatorilor la paginile web ale AGEPI:
www.agepi.gov.md, www.infoinvent.md,
www.db.agepi.md, www.stoppirateria.md;
• facilitarea accesului la instrumentele de
informare şi literatura în domeniul PI ale
OMPI, ale altor organisme internaţionale
şi regionale pentru utilizatorii autohtoni.

III. Providing access to IP
information:
•• facilitating the access for applicants
and civil society to national and
international databases in the field
of IP and related materials;
•• implementation of a tool for
collecting, processing and
disseminating data on enforcement
of intellectual property rights (IPR),
ensuring a constructive dialogue
with civil society through the IP
Information Center  IP Observatory;
•• conducting society information activities
on the role of IP in economic, social and
cultural development of the country and
the importance of enforcement of IPR;
•• maintaining and providing user access
to AGEPI web pages: www.agepi.
gov.md, www.infoinvent.md, www.
db.agepi.md, www.stoppirateria.md;
•• facilitating the access to information
tools and IP literature of WIPO,
other international and regional
organizations for local users

IV. Dezvoltarea tehnologiilor şi
serviciilor informaţionale în domeniul PI:
• modernizarea sistemului tehnologiilor
informaţionale al AGEPI şi ajustarea
acestuia la tehnologiile utilizate
în oficiile de PI din UE;

IV. Development of information
technologies and services in the IP field:
•• modernization of the information
technology system of AGEPI and
its adjustment to the technologies
used in the EU IP offices;
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administrarea sistemului de
depunere electronică a cererilor
internaţionale de brevet PCT-EASY;
obţinerea accesului la BD comerciale din
domeniul BI cu instrumente analitice
efective şi literatură non-brevet;
perfecţionarea şi administrarea BD
ale AGEPI, inclusiv a celor expuse pe
site-ul www.db.agepi.gov.md;
implementarea procedurilor de examinare
a contestaţiilor depuse la Comisia de
Contestaţi în programele de gestiune
a OPI şi modificarea BD ale OPI;
implementarea softului specializat de
depunere on-line a cererilor OPI în ceea
ce ţine de aspectele juridice, inclusiv a
modulului pentru achitarea taxelor cu
semnificaţie juridică în regim on-line;
perfectarea şi completarea datelor
cu caracter public pe portalul
guvernamental date.gov.md, inclusiv
a serviciilor prestate de AGEPI;
schimbul de date cu alte oficii şi
organizaţii privind OPI brevetate/
înregistrate în RM (OEB, OEAB,
CISPATENT, Thomson Reuters etc.).

•• administration of the system for
electronic submission of international
PCT-EASY applications;
•• obtaining access to commercial DB in
the field of IP with effective analytical
tools and non-patent literature;
•• improvement and administration of
AGEPI DB, including those listed on
the website www.db.agepi.gov.md;
•• implementation of the procedures
for examination of appeals lodged
with the AGEPI Board of Appeals
in the IPO management programs
and modification of DB of IPO;
•• implementation of the specialized software
for online submission of IPO applications
in terms of legal aspects, including the
module for online payment of legal fees;
•• development and completion of
public data on the governmental
portal date.gov.md, including
services provided by AGEPI;
•• data exchange with other offices
and organizations on IPO patented/
registered in RM (EPO, EAPO,
CISPATENT, Thomson Reuters, etc.).

V. Acordarea serviciilor de informare,
documentare şi instruire în domeniul PI,
racordate la cerinţele economice şi sociale
actuale:
• diversificarea serviciilor în domeniul PI şi
ajustarea calităţii şi a termenelor de prestare
a acestora la standardele internaţionale;
• promovarea serviciilor de prediagnoză
a proprietăţii intelectuale în cadrul ÎMM
şi instituţiilor din sfera C&D în vederea
valorificării potenţialului lor intelectual;
• modernizarea sistemului de instruire,
formare şi perfecţionare continuă a ca
drelor în domeniul PI; introducerea în
curricula universitară şi postuniversitară
a unor cursuri de instruire în domeniul
PI şi acordarea asistenţei în vederea
elaborării programelor de studiu;
• completarea Colecţiei de documente în
domeniul PI a Bibliotecii AGEPI şi prestarea
serviciilor bibliografice în domeniu.

V. Providing IP information,
documentation and training services,
connected to the current economic and social
requirements:
•• diversification of IP services and
adjustment of their quality and provision
terms to international standards;
•• promotion of intellectual property
prediagnosis services within SMEs
and R&D institutions with a view to
exploit their intellectual potential;
•• modernization of the staff continuous
training, development and retraining
system in the field of IP; introduction
in the undergraduate and post
graduate curricula of IP training
courses and rendering assistance
in developing curricula;
•• completion of the Collection of IP documents
of the AGEPI Library and provision of
bibliographic services in the field.

VI. Promovarea şi marketingul
proprietăţii intelectuale, în scopul stimulării
inovării şi creativităţii, incluzând:
• promovarea sistemului de PI la
nivel local şi regional: sensibilizarea,
educarea şi familiarizarea publicului cu
domeniul de PI şi importanţa DPI;
• promovarea invenţiilor autohtone
brevetate şi a rezultatelor ştiinţifice

VI. Promotion and marketing of
intellectual property, in order to stimulate
innovation and creativity, including:
•• promotion of IP system at local and
regional level: public awareness,
training and familiarization with the
IP field and the importance of IPR;
•• promotion of domestic patented
inventions and scientific results through
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prin intermediul publicaţiilor şi web siteului AGEPI, la saloanele şi expoziţiile
naţionale ("Infoinvent") şi internaţionale
de invenţii şi noi tehnologii;
promovarea sistemului indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate;
organizarea activităţilor destinate ÎMM-urilor,
în vederea realizării Strategiei de dezvoltare
a sectorului ÎMM pentru anii 2012-2020;
organizarea unei conferinţe ştiinţifice
a studenţilor în domeniul protecţiei şi
respectării drepturilor de PI, cu participarea
reprezentanţilor instituţiilor internaţionale;
sprijinirea activităţii uniunilor de creaţie,
a organizaţiilor de gestiune colectivă,
a altor asociaţii non-guvernamentale
ce activează în domeniul PI;
consolidarea rolului reprezentanţilor şi
mandatarilor autorizaţi în domeniul PI,
asistenţa în ameliorarea activităţii Asociaţiei
mandatarilor autorizaţi în domeniul PI din RM.

VII. Cooperarea internaţională în
domeniul PI:
• extinderea şi consolidarea relaţiilor
cu OMPI şi oficiile de PI din statele
membre ale OMPI, realizarea prevederilor
Memorandumului de înţelegere dintre
Guvernul RM şi OMPI privind cooperarea
în domeniul proprietăţii intelectuale;
participarea la elaborarea unor noi
instrumente internaţionale
în domeniul PI;
• consolidarea colaborării cu OEB şi
negocierea unui Acord de cooperare
între Guvernul RM şi OEB privind
validarea brevetelor europene
pe teritoriul RM;
• consolidarea colaborării cu instituţiile
UE în domeniul PI, în special
cu Oficiul pentru Armonizare
pe Piaţa Internă (OHIM);
• extinderea relaţiilor de cooperare cu
statele membre ale Consiliului Interstatal
CSI pe probleme de PI, organizarea
şedinţei Consiliului Interstatal CSI
pe probleme de PI la Chişinău;
• realizarea prevederilor Acordului de
colaborare dintre Guvernul Republicii
Moldova şi OEAB privind protecţia
juridică a invenţiilor pe teritoriul
RM după denunţarea de către RM a
Convenţiei eurasiatice de brevete;
• consolidarea şi extinderea colaborării
cu oficiile naţionale de peste hotare,
cu OG şi ONG, cu asociaţiile titularilor
de drepturi în domeniul PI.

••
••
••

••

••

AGEPI publications and website,
at the national ("Infoinvent") and
international salons and exhibitions of
inventions and new technologies;
promotion of the system of geographical
indications, appellations of origin and
traditional specialties guaranteed;
organization of activities intended
for SMEs, to implement the SME
Development Strategy for 2012-2020;
organization of a scientific conference
of students on the protection and
enforcement of IP rights, with the
participation of international institutions;
supporting the activity of creative
unions, collective management
organizations, other non-governmental
associations working in the IP field;
strengthening the role of representatives
and patent attorneys in IP, assistance in
improving the activity of the Association
of Patent Attorneys in IP of RM

VII. International cooperation in the IP
field:
•• expanding and strengthening the
relations with WIPO and IP offices in the
Member States of WIPO, implementing
the provisions of the Memorandum
of Understanding between the RM
Government and WIPO on cooperation
in the field of intellectual property;
participating in the development of new
international instruments in the field of IP;
•• strengthening the cooperation with
EPO and negotiation of an Agreement
of Cooperation between the Moldovan
Government and EPO on Validation of
European Patents in the Republic of Moldova;
•• strengthening the cooperation with EU
institutions in the IP field, particularly
with the Office for Harmonization
in the Internal Market (OHIM);
•• expanding the cooperation with the
Member States of the CIS Interstate
Council on IP issues, organizing
the meeting of the CIS Interstate
Council on IP issues in Chisinau;
•• implementation of the Cooperation
Agreement between the Government of the
Republic of Moldova and the Eurasian Patent
Organization on Legal Protection of Inventions
in the Republic of Moldova after Denunciation
by RM of the Eurasian Patent Convention;
•• strengthening and expanding the cooperation
with national offices from abroad, govern
mental and non-governmental organizations,
associations of right holders in the field of IP.
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