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1. Legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei soiurilor  
de plante

 � Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de 
plante, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare ‒ Lege);

 � Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997 cu 
privire la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, cu modificările ulterioare.

2. Organele care realizează politica statului în domeniul protecţiei soiurilor

Politica statului în domeniul protecţiei juridice şi utilizării soiurilor este reali-
zată în Republica Moldova de următoarele organe: 

 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare ‒ AGEPI);
 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Mol-

dova (în continuare ‒ Comisia de Stat).
 AGEPI 
AGEPI este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi 

este unica autoritate a Republicii Moldova care acordă protecţie juridică noilor 
soiuri de plante.

AGEPI recepţionează cererile de brevet pentru soiuri de plante, efectuea-
ză examinarea cererilor, publicarea oficială a acestora în Buletinul Oficial de 
Proprietate Intelectuală al Republicii Moldova (în continuare ‒ BOPI), acordă 
şi eliberează brevete pentru soiuri de plante, deţine şi administrează Colecţia 
naţională de brevete pentru soiuri de plante, ţine Registrul naţional de cereri de 
brevet pentru soiurile de plante (în continuare ‒ Registrul naţional de cereri) şi 
Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante (în continuare ‒ Registrul 
naţional de brevete). 

 Comisia de Stat 
Comisia de Stat este organul care efectuează testarea noilor soiuri în vede-

rea aprecierii conformităţii lor cu condiţiile de brevetabilitate stabilite de Lege. 
Comisia de Stat ţine Catalogul soiurilor de plante.

3. Ce este un brevet pentru soi de plantă?

Brevetul pentru soi de plantă este un titlu de protecţie care certifică prio-
ritatea soiului, paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de 
brevet de a utiliza soiul. Brevetul asigură protecţie juridică noului soi de plantă 
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pe teritoriul Republicii Moldova, iar întinderea acestei protecţii este determinată 
de ansamblul caracterelor esenţiale ale soiului, expuse în descrierea oficială a 
acestuia.

Brevetul pentru soi de plantă poate fi eliberat numai de către AGEPI şi se 
deosebeşte esenţial de adeverința pentru soi de plantă eliberat de către Comi-
sia de Stat după testarea soiului privind valoarea agronomică. Adeverința con-
firmă doar paternitatea amelioratorului sau calitatea lui de autor al noului soi, pe 
când brevetul acordă titularului dreptul exclusiv de a utiliza soiul brevetat şi de 
a interzice terţilor orice utilizare a acestuia fără autorizaţia sa. 

4. De ce este necesară protejarea prin brevet a noilor soiuri  
de plante?

Numai brevetul garantează soiului de plantă o protecţie juridică sigură şi 
oferă posibilitatea unei reglementări echitabile a raporturilor patrimoniale şi per-
sonale apărute în procesul creării sau utilizării acestui soi. Practica denotă că 
proprietatea materialului vegetal de a se reproduce creează deseori probleme, 
în special amelioratorilor. Livrând materialul de propagare unor terţe persoane, 
amelioratorul nu are siguranţa că acestea nu vor reproduce în mod abuziv ma-
terialul, fără a-i mai solicita acordul. În atare situaţie, prejudiciile suportate de 
ameliorator pot fi enorme, deoarece crearea unui nou soi de plantă necesită 
investiţii financiare considerabile şi mulţi ani de muncă intensă, în cazul unor 
anumite specii chiar 10-20 de ani. 

În acest context, brevetarea noului soi de plantă este o modalitate opti-
mă de a-l proteja. Brevetul oferă titularului drepturi exclusive de exploatare şi 
oportunitatea obţinerii unui profit care să-i permită atât recuperarea investiţi-
ilor financiare anterioare, cât şi efectuarea unor noi investiţii. În acelaşi timp, 
brevetul certifică dreptul moral al amelioratorului de a i se recunoaşte această 
calitate, precum şi dreptul economic al acestuia, adică dreptul la remunerarea 
muncii de creare a soiului.  

5. Cine poate obţine un brevet pentru soi de plantă?

Dreptul la brevet aparţine amelioratorului sau succesorului său în drepturi.
Ameliorator al soiului este considerată persoana care a creat sau a desco-

perit şi dezvoltat un soi. 
Dacă soiul a fost creat sau descoperit şi dezvoltat în comun de doi sau mai 

mulţi amelioratori, dreptul la brevet aparţine în comun acestora sau succesori-
lor lor în drepturi.
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Dacă două sau mai multe persoane au creat ori au descoperit şi dezvoltat 
acelaşi soi în mod independent una faţă de cealaltă, dreptul la brevet aparţine 
persoanei care prima a depus cererea de brevet la AGEPI.

Dreptul la brevet pentru un soi creat sau descoperit şi dezvoltat de către 
ameliorator în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în executarea unui contract 
de muncă sau a unui contract de cercetare aparţine angajatorului, în cazul în 
care contractul dintre ameliorator şi angajator nu prevede altfel, amelioratorul 
având dreptul la o remuneraţie echitabilă, stabilită prin contract. Cuantumul 
remuneraţiei se stabileşte în raport cu profitul realizat în urma utilizării soiului în 
perioada de valabilitate a brevetului şi cu valoarea soiului şi nu poate fi mai mic 
de 15 la sută din profitul realizat ca urmare a utilizării soiului, inclusiv încasările 
din comercializarea licenţelor. De asemenea, în acest caz angajatul are dreptul 
preferenţial la o licenţă neexclusivă pentru utilizarea soiului.

 Soiul este considerat ca fiind creat în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
dacă la crearea acestuia amelioratorul:

a) a exercitat atribuţiile conferite de funcţia deţinută;
b) a exercitat atribuţiile conferite în mod special în scopul creării unui nou soi;
c) a folosit mijloace materiale sau financiare puse la dispoziţie de patron 

sau de persoana care a comandat crearea soiului, precum şi cunoştinţele şi 
experienţa dobândite în timpul serviciului.

Dacă angajatorul, în termen de 60 de zile de la data la care a fost informat 
de către ameliorator despre crearea unui nou soi, nu va depune cerere de 
brevet, nu va cesiona altei persoane dreptul de depunere a cererii şi nu-i va 
da amelioratorului o dispoziţie scrisă privind păstrarea secretă a soiului creat, 
amelioratorul are dreptul să depună cererea de brevet şi să obţină brevetul pe 
numele său. În acest caz, angajatorul are dreptul preferenţial la licenţă neex-
clusivă pentru exploatarea soiului.

6. Care sunt drepturile titularului de brevet pentru soi de plantă?

Titularul de brevet îşi poate exercita drepturile după ce AGEPI i-a acordat 
brevetul pentru soi de plantă. 

În perioada valabilităţii brevetului titularul are dreptul exclusiv asupra brevetului 
şi asupra soiului protejat prin brevet, care constă în dreptul de a exploata soiul, 
dacă exploatarea nu lezează drepturile altor titulari, dreptul de a dispune de brevet 
şi de soi, dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele 
acţiuni referitoare la materialul soiului sau materialul recoltat al soiului protejat:

a) producerea sau reproducerea (în scopul înmulţirii);
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b) condiţionarea în scopul înmulţirii;
c) oferirea spre vânzare;
d) vânzarea sau alte forme de comercializare;
e) exportul;
f)  importul;
g) stocarea în scopul efectuării acţiunilor menţionate la lit. a)-f).  

7. Ce include noţiunea soi de plantă?

Esenţa precisă a grupului de plante desemnat prin noţiunea soi depinde în 
orice condiţii de mai mulţi factori, inclusiv de modul de reproducere a plantelor, 
biologia lor florală, metodele de ameliorare (selectare). 

	 Soi, în sensul Legii, este grupul de plante aparţinând unui singur taxon 
botanic de cel mai jos rang cunoscut, care, indiferent dacă corespunde pe dep-
lin sau nu condiţiilor de acordare a protecţiei prin brevet, poate fi: 

 � definit prin expresia caracterelor rezultând dintr-un anumit genotip sau 
dintr-o anumită combinaţie de genotipuri; expresia caracterelor materialului so-
iului de acelaşi tip poate fi variabilă sau invariabilă, gradul de variabilitate fiind 
determinat de genotip sau de combinaţia de genotipuri;

 � distinct faţă de orice alt grup de plante prin expresia a cel puţin unuia 
dintre caractere; 

 � considerat ca o entitate, având în vedere proprietatea sa de a fi reprodus 
fără vreo modificare.

În legătură cu noţiunea de soi sunt utilizate şi noţiunile soi esenţial derivat 
şi soi notoriu.

	 Soi esenţial derivat este considerat soiul predominant derivat dintr-un 
soi iniţial, care păstrează expresia caracterelor esenţiale ale soiului iniţial ce 
rezultă din genotip sau din combinaţia de genotipuri ale soiului iniţial, dar care 
se distinge clar de soiul iniţial prin unul sau mai multe caractere relevante ce pot 
fi precis descrise.

	  Soi notoriu este considerat soiul care este protejat în Republica 
Moldova sau într-un alt stat, este înscris într-un registru sau catalog oficial, 
figurează într-o colecţie de referinţă recunoscută sau într-o bancă de gene şi 
care poate fi reprodus sau cultivat atunci când este necesar.

Clona, linia şi hibridul sunt considerate categorii ale soiului, iar seminţele, 
plantele întregi sau părţile de plantă, capabile să reproducă plante întregi, sunt 
considerate material al soiului. 
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8. Care soiuri pot fi protejate?

Protecţia juridică prin brevet pentru soi de plantă poate fi acordată  
soiurilor aparţinând tuturor genurilor şi speciilor de plante.

Conform Legii, un soi este brevetabil numai dacă este:
 � distinct;
 � uniform;
 � stabil;
 � nou.

De asemenea, soiul trebuie să fie desemnat printr-o denumire care este 
conformă cu cerinţele legale.

9. Cum se atribuie denumirea unui soi nou?

Un soi trebuie să fie desemnat printr-o denumire generică care va face 
posibilă identificarea lui. 

Denumirea soiului:
• trebuie să fie alcătuită, de regulă, dintr-un cuvânt sau dintr-o combinaţie 

de cel mult trei cuvinte cu sau fără semnificaţie, la care se pot adăuga litere sau 
cifre, astfel încât soiul să poată fi diferenţiat de orice alt soi existent cunoscut; 

• nu trebuie să cuprindă elemente care la expirarea termenului de protecţie 
a soiului ar putea împiedica folosirea liberă a acestei denumiri ori ar putea împ-
iedica comercializarea liberă a soiului; 

• nu trebuie să fie identică, să aducă atingere sau să creeze risc de con-
fuzie cu o altă denumire comercială a altui soi sau cu o marcă, denumire de origi-
ne ori indicaţie geografică, sau cu un alt drept de proprietate industrială protejat 
ce se referă la produse identice sau similare cu cele la care se referă soiul; 

• nu trebuie să creeze dificultăţi privind recunoaşterea sau reproducerea ei; 
• nu trebuie să sugereze, în mod fals, că soiul candidat derivă din/ori se 

referă la alt soi; 
• nu trebuie să includă superlative, cuvinte de tipul „soi”, „formă”, „hibrid”, 

„varietate” şi „încrucişare” ori traducerile unor astfel de cuvinte; 
• nu trebuie să fie identică, să aducă atingere sau să creeze risc de con-

fuzie cu o altă denumire a unui soi protejat;
• nu trebuie să contravină bunelor moravuri sau să fie contrară ordinii pub-

lice.
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Denumirea soiului nu poate consta dintr-o denumire botanică sau dintr-o de-
numire comună unor specii sau genuri şi nici nu poate include astfel de denumiri, 
dacă acestea pot da naştere la confuzii ori pot induce în eroare.

Dacă un soi este deja înscris într-un catalog oficial al soiurilor de plante şi 
materialul soiului a fost lansat pe piaţă într-un stat membru al UPOV, în cererea de 
brevet pentru acelaşi soi depusă în Republica Moldova denumirea soiului trebuie 
să fie aceeaşi.

10. Cum se obţine un brevet pentru soi de plantă?

Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către per-
soana fizică sau juridică, care are dreptul la obţinerea brevetului, conform art. 11 
sau art. 12 din Lege, sau de către reprezentantul împuternicit de această per-
soană. Persoanele fizice sau juridice care nu au nici domiciliu, nici sediu prin-
cipal şi nici întreprindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională în 
Republica Moldova trebuie să fie reprezentate în faţa AGEPI de un mandatar 
autorizat, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) depunerea cererii de brevet; 
b) plata taxelor; 
c) depunerea unei cereri anterioare.
Persoanele fizice sau juridice care au domiciliu, sediu principal sau între-

prindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională în Republica Mol-
dova pot fi reprezentate în faţa AGEPI de un angajat al lor. Reprezentarea se 
efectuează în baza unei procuri prezentate la AGEPI.

Cererea de brevet poate fi depusă direct la AGEPI, prin poştă (corespon-
denţă recomandată), prin fax sau prin alte mijloace electronice de comunica-
ţie, cu condiţia prezentării ulterioare a originalului cererii pe hârtie, pe adresa:

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
E-mail: office@agepi.gov.md
Serviciul on-line: www.e-servicii.agepi.gov.md
O cerere de brevet se depune pentru un singur soi de plantă. Cererea 

de brevet se redactează pe formularul-tip aprobat de AGEPI (formularul-tip 
şi ghidul de completare a acestuia pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.
md/ro/formulare/plants). În formularul cererii se înscriu datele de identificare 
ale amelioratorului şi solicitantului şi se indică denumirea soiului propusă de 
către solicitant, care va face posibilă identificarea acestui soi. Cererea va con-
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ţine descrierea soiului sau chestionarul tehnic completat de către solicitant. 
La cerere se anexează dovada de plată a taxei stabilite şi, după caz, procura, 
fotografiile şi alte documente stabilite prin Lege. 

Fiecare cerere de brevet pentru soi de plantă este supusă la AGEPI pro-
cedurilor de examinare formală, preliminară şi de fond. Dacă rezultatul exami-
nării este pozitiv, AGEPI înscrie datele privind cererea în Registrul naţional de 
cereri şi le publică în BOPI. 

Dacă în procesul examinării se constată că denumirea soiului nu înde-
plineşte condiţiile prevăzute, solicitantului i se propune să prezinte o nouă 
denumire a soiului. 

În cazul în care soiul candidat nu îndeplineşte criteriul de noutate sau au 
fost depistate brevete pentru soi sau cereri cu o dată de depunere sau de 
prioritate anterioară datei de depunere sau de prioritate a cererii examinate, 
ce acoperă total elementele din descriere sau din chestionarul tehnic, cererea 
se respinge.

În cazul rezultatului pozitiv al examinării de fond, AGEPI transmite un 
exemplar al documentelor cererii în Comisia de Stat care efectuează testarea 
soiului nou la distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (în continuare ‒ DUS) în 
cadrul centrelor şi sectoarelor sale de testare a soiurilor, al staţiunilor experi-
mentale şi al instituţiilor, laboratoarelor şi serviciilor specializate. Concomitent, 
pentru testarea soiului la DUS solicitantul transmite gratuit Comisiei de Stat 
seminţele şi materialul săditor necesar şi achită taxa stabilită.

Dacă soiul corespunde condiţiilor de brevetabilitate, Comisia de Stat trans-
mite la AGEPI raportul de examinare tehnică ce conţine concluziile privind 
conformitatea soiului nou cu condiţiile de brevetabilitate şi descrierea oficială 
precizată a soiului, în baza cărora AGEPI adoptă hotărârea de acordare a bre-
vetului pentru soi de plantă, pe care o trimite solicitantului şi o publică în BOPI.

AGEPI eliberează brevetul pentru soi de plantă, dacă nu sunt depuse con-
testaţii împotriva hotărârii de acordare a brevetului sau dacă contestaţiile de-
puse sunt respinse, iar solicitantul achită taxa pentru eliberarea şi menţinerea 
brevetului în vigoare.    

11. Durata de valabilitate a brevetului

Durata de valabilitate a brevetului pentru soi de plantă variază în funcţie de 
apartenenţa soiului la anumite grupuri de plante şi constituie: 

	până la 30 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de viţă-
de-vie, cartof şi arbori; 
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	 până la 25 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de 
plante de alte specii. 

La solicitarea titularului, durata de valabilitate a brevetului poate fi 
prelungită pentru încă 5 ani.

Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului titularul este obligat să 
plătească taxele anuale de menţinere în vigoare. Dacă acestea nu sunt plătite, 
titularul decade din drepturile ce decurg din brevetul pentru soi de plantă.

12. Anularea brevetului

 Brevetul pentru soi de plantă eliberat de AGEPI poate fi anulat de către 
instanţa de judecată în tot sau în parte, la cererea persoanelor interesate, dacă 
se constată că la data eliberării brevetului soiul nu îndeplinea condiţiile de bre-
vetabilitate sau dacă brevetul a fost acordat unei persoane neîndreptăţite.

Cererea de anulare a brevetului poate fi depusă pe tot parcursul duratei de 
valabilitate a acestuia.

13. Utilizarea soiurilor de plante brevetate în Republica Moldova

Titularul de brevet poate utiliza la discreţia sa soiul său în Republica Moldo-
va, poate transmite drepturile sale printr-o cesiune, poate acorda terţilor licenţe 
de exploatare sau poate transmite drepturile printr-o succesiune testamentară.

În cazul în care un soi de plantă, protejat prin brevet, nu este exploatat sau 
este exploatat insuficient, instanţele judecătoreşti pot aplica sancţiuni constând 
în acordarea licenţelor obligatorii neexclusive pentru folosirea soiului dat. Aceste 
sancţiuni sunt prevăzute de Lege şi corespund principiilor Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale. 

14. Menţinerea soiului

 Titularul este obligat să menţină soiul protejat pe toată durata de valabi-
litate a brevetului, astfel încât acesta să-şi păstreze toate caracterele prezen-
tate în descrierea oficială a soiului la data acordării brevetului. 

15. Taxele pentru servicii în domeniul protecţiei soiurilor  
de plante

Pentru depunerea cererii de brevet, invocarea priorităţii, examinarea ce-
rerii, testarea soiului, eliberarea şi menţinerea brevetului în vigoare, precum 
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şi pentru efectuarea altor acţiuni aferente protecţiei juridice a noilor soiuri, se 
percep taxe în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
774 din 13 august 1997 cu privire la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale (Anexa 1). Ta-
xele se plătesc de către solicitant, titularul brevetului, precum şi de către alte 
persoane fizice sau juridice interesate.

16. Protecţia şi testarea soiurilor în străinătate

 Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova sunt în drept să aleagă 
liber statul în care vor să depună, pentru primă dată, cererea de brevet.

Solicitantul poate să solicite acordarea brevetului pentru soi de plantă în 
alte state membre ale UPOV, fără a aştepta să i se acorde brevet de către au-
toritatea ţării în care a fost depusă prima cerere. 

Soiul pentru care se solicită protecţie în Republica Moldova poate fi testat 
în alt stat în cazul în care cu acesta este încheiat un contract bilateral sau in-
ternaţional corespunzător. 

Solicitantul care a depus prima cerere într-un stat străin va prezenta infor-
maţia referitoare la testările efectuate în conformitate cu cerinţele de protecţie 
a soiului din acel stat.

Cheltuielile ocazionate de protecţia soiului în străinătate sunt suportate de 
către solicitant.

Persoanele fizice şi juridice din statele membre ale UPOV beneficiază de 
drepturile acordate prin Lege la fel ca şi persoanele fizice şi juridice din Repu-
blica Moldova. Prevederile Legii sunt aplicabile şi în cadrul acordurilor bilatera-
le sau al relaţiilor de reciprocitate.
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Anexa 1
Nomenclatorul* 

serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Nr. 
d/o

Denumirea serviciilor Tariful, 
euro

VII. Soiuri de plante
60. Depunerea cererii de brevet pentru soi de plantă, inclusiv examinarea  

şi publicarea cererii 200

61. Depunerea, examinarea şi publicarea propunerii privind denumirea 
soiului de plantă 50

62. Testarea soiului la condiţiile de brevetabilitate (pentru fiecare an) 500
63. Testarea soiului la condiţiile de brevetabilitate în cazul prezentării 

rezultatelor testării oficiale anterioare 200

64. Testarea suplimentară a soiului la condiţiile de brevetabilitate (pentru un an) 300
65. Eliberarea brevetului pentru un soi de plantă, inclusiv tipărirea fasciculului 

de brevet 125

66. Eliberarea unui nou fascicul de brevet 20
67. Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate):

pentru anii 1-5 100
pentru anii 6-10 200
pentru anii 11-15 300
pentru anii 16-20 500
pentru anii 21-25 700
pentru anii 26-35 900

68. Testarea soiului de către Comisia de Stat a Republicii Moldova pentru 
Testarea Soiurilor de Plante, la valoarea agronomică:
1) testarea de concurs:
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100
b) testarea soiului (pe un an) 400
2) testarea ecologică:
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100
b) testarea soiului (pe un an) 250
3) testarea de colecţie:
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100
b) testarea soiului (pe un an) 200
4) testarea de producţie (pentru o testare) 150

69. Eliberarea adeverinţei pentru soiul de plante 50
70. Admiterea soiului în Catalogul soiurilor de plante 250
71. Menţinerea soiului în Catalogul soiurilor de plante (pentru fiecare an de 

cultivare):
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pentru anii 1-4 60
pentru anii 5-9 100
pentru anul 10 şi fiecare an următor 120

VIII. Tarife comune de procedură
72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere  

de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv 
într-o cerere internaţională

100

73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei 
revendicări a priorităţii

20

74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform 
procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia invenţiilor 50

75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări 30
76. Rectificarea unei erori 10
77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi 

în proprietatea intelectuală 10

78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură  
în faţa AGEPI), pentru fiecare lună 20

79. Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună 50
80. Restabilirea/repunerea în drepturi 100
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau 

franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale 200

82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru 
un obiect al proprietăţii industriale 100

83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia 
contractului prevăzut la pct.57 50

84. Depunerea unei:
a) opoziţii 100
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării 150

85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului 
de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56, 
retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei 
examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate 
intelectuală

15

86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare 50
87. Examinarea şi înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii 

colective/de certificare şi publicarea informaţiei privind aceasta 50

88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale 50

89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale 25
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii 

intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale” 120

91. Organizarea medierii/arbitrajului 20
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92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate 
industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc. 20

93. Eliberarea, la solicitare:  
a) a extrasului legalizat din registru 10
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie 5
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei 
adeverinţe 2

d) a copiei pe hârtie de pe documentele din dosarul OPI sau din Baza  
de Date, pentru o pagină 0,03

94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare  
la activitatea mandatarului autorizat, lunar 10

95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză 
pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:  

a) statutul juridic, pentru un obiect 15
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru 
un obiect 15

c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană, 
pentru un obiect 15

Note:
1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor 

stabilite la punctele 62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei 
de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, după cum 
urmează:

a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în Republica 
Moldova, achită tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial 
stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii;

b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul 
permanent în străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente 
acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională 
a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

2. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie a invenţiei, modelului de utilitate 
şi soiului de plantă li se acordă reduceri la achitarea tarifelor după cum urmează:

a) 95% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi este unicul 
autor/ameliorator;

b) 95% din cuantumul tarifului stabilit şi scutirea de plata tarifelor pentru 
menţinerea în vigoarea a brevetelor de invenţie pentru primii 5 ani, dacă este o 
organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării;
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c) 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care 
întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este 
persoană fizică şi nu are calitatea de autor/ameliorator, precum şi dacă este 
persoană fizică şi nu este unicul autor/ameliorator.

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la 
punctele 4-10,15, 21, 25, 26, 28, 66, precum şi tarifelor din secţiunea VIII, cu 
excepţia punctelor 75, 78, 79 şi 85 din prezentul Nomenclator.

5. Persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii, 
veteranii de război în sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la 
lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobâl, elevii, studenţii 
(secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen (ostaşii şi sergenţii) 
se scutesc de plata tarifelor stabilite la punctele 1, 2, 45-50, 52-56, 58 şi 60 din 
prezentul Nomenclator. 

6. În cazul solicitării termenului suplimentar de 6 luni pentru achitarea tarifelor 
prevăzute la punctele 3, 13, 16, 17, 20, 35, 37, 42, 44, 50, 51 şi 67 din prezentul 
Nomenclator, solicitantul/titularul va achita suplimentar 50% din cuantumul 
tarifului care urma să fie achitat conform punctelor enumerate.

7. Tariful conform pct.75 din prezentul Nomenclator nu se achită în cazul 
în care modificarea datelor din documentele cererii sau în titlul de protecţie 
survine ca consecinţă a adoptării unui act normativ sau ca urmare a deciziei 
instanţei judecătoreşti. 

8. În cazul în care un solicitant/titular beneficiază de mai multe reduceri, 
prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai 
mari dintre acestea, iar în cazul mai multor solicitanţi/titulari care beneficiază de 
diferite reduceri prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 sau sunt scutiţi de plata tarifelor 
în conformitate cu punctul 5 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai 
mici reduceri pentru solicitanţi/titulari. 

9. Persoanele care beneficiază de reduceri sau care sunt scutiţi de achitarea 
tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note vor prezenta actul care confirmă 
acest drept la data achitării tarifului. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii 
se prezintă rapoartele financiare, valabile până la 31 martie a anului următor 
celui de gestiune sau certificatul de înregistrare pentru primul an de activitate. 
Prezentarea actului care confirmă dreptul de a beneficia de reduceri sau de 
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scutire de achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note nu poate servi 
drept temei la restituirea tarifelor achitate anterior în sensul reducerii acestora.

10. În cazurile transmiterii drepturilor, precum şi în cazul modificării statutului 
mărcii din individuală în colectivă/de certificare, solicitantul, titularul sau 
succesorul de drepturi, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctele 
2-5 din note, este obligat să plătească tariful neachitat anterior sau să lichideze 
diferenţa, în cazul achitării parţiale.

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului 
stabilit conform prezentului Nomenclator. 

13. În cazul solicitării restabilirii/repunerii în drepturi în cadrul Comisiei de 
Contestaţii se va achita numai tariful prevăzut în punctul 80, fără achitarea 
tarifului conform punctului 84 din prezentul Nomenclator.

* Extras din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997,  
cu modificările şi completările ulterioare.
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Vă propunem să accesaţi Bazele de Date AGEPI - www.db.agepi.md – 
un proiect amplu, în care se acumulează şi se sistematizează informaţii 

din domeniul PI, care pot fi utile pentru vizitatorii  
site-lui www.agepi.gov.md

Baza de Date Invenţii conţine documente privind brevetele acordate, mo-
delele de utilitate înregistrate şi cererile publicate de AGEPI din 1993 până 
la momentul de faţă. Se asigură accesul la datele bibliografice, la rezumate, 
revendicări şi descrieri, inclusiv desene.

Baza de Date Invenţii (1963-1992) conţine datele bibliografice privind 
5478 de certificate de autor ale URSS, obţinute de inventatorii din Republica 
Moldova, inclusiv în colaborare cu inventatori din alte state.

Baza de Date Mărci conţine datele bibliografice şi reproducerile cererilor 
de înregistrare a mărcilor pentru care a fost constituit depozitul naţional şi ale 
mărcilor înregistrate în Republica Moldova conform procedurii naţionale.

Baza de Date Design Industrial conţine datele bibliografice şi reproduce-
rile desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova con-
form procedurii naţionale începând cu 1993 până la data actualizării.

Baza de Date Soi de plantă conţine informaţii referitoare la cererile de 
brevet pentru soi de plantă publicate şi brevetele acordate din 1996 până în 
prezent. Se asigură accesul la datele bibliografice, denumirile propuse şi modi-
ficate ale soiurilor, precum şi descrierile oficiale ale soiurilor de plante.

Baza de Date Rezultate ştiinţifice conţine date informative referitoare la 
rezultatele cercetărilor ştiinţifice înregistrate conform Planului naţional, privind 
cercetările în sfera ştiinţei şi inovării.

Baza de Date Marcaje de control conţine informaţii privind înregistrarea 
titularilor marcajelor de control, precum şi date privind seria şi numărul marca-
jelor de control eliberate, începând cu 01.01.2012.

Baza de Date Opere înregistrate conţine informaţii referitoare la înregistra-
rea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, şi anume: seria şi numărul 
certificatului de înregistrare, data înregistrării, denumirea obiectului înregistrat, 
numele, prenumele autorului, precum şi a titularului drepturilor patrimoniale.

Baza de Date Indicaţii Geografice conţine informaţii referitoare la cererile 
de înregistrare a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine depuse conform 
procedurii naţionale pentru care a fost atribuită data de depozit.
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În atenția persoanelor interesate

Depunerea on-line a cererilor de înregistrare 
a obiectelor de proprietate intelectuală

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a aliniat politicii Guver-
nului Republicii Moldova privind simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile 
prestate de către autorităţile publice şi a lansat serviciul web „Depunerea on-
line a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală”. Scopul 
platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri din 
ţară şi din străinătate în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desene-
lor industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectua-
lă. Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice 
oră şi în orice zi a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără 
ca solicitantul sa se deplaseze la sediul AGEPI. Utilizatorul dispune de acces 
securizat şi de garanţia confidenţialităţii datelor. În plus, serviciul de depune-
re on-line a cererilor permite administrarea eficientă a timpului şi reducerea 
cheltuielilor personale. Solicitanţilor, utilizatori ai sistemului informaţional, li se 
oferă posibilitatea alegerii modului de semnare a cererilor de înregistrare şi a 
documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI, semnătura digitală, 
semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign. Utiliza-
torii serviciului beneficiază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, 
inclusiv prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului 
Guvernamental MPay. Important este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun 
comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului de depunere on-line. 
Serviciul poate fi accesat prin următoarele modalităţi: 

www.e-agepi.md şi prin www.servicii.gov.md

În vederea informării solicitanţilor, au fost elaborate ghidul de utilizare a 
serviciului, care oferă instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul 
sistemului, ghidul de depunere on-line a cererilor OPI, ghidul de achitare on-line 
a tarifelor şi ghidul mandatarului autorizat.
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)  

a lansat un nou tip de servicii –  
PREDIAGNOZA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE – 

un concept european în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii inte-

lectuale? 
• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi; 
• în cazul dificultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală 

(invenţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale etc.); 
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile; 
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai eficient tehnologiile noi, cunoştinţe-

le, produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea în-

treprinderii, produselor şi serviciilor. 
Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 
• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de 

utilizare a acestuia; 
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor inte-

lectuale de care dispuneţi; 
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor; 
• pentru reducerea costurilor de producere. 
Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale? 
• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu 

Dvs. examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia 
proprietăţii intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-
how etc.); 

• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care 
se specifică obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile eficiente 
de protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care pro-
prietatea intelectuală poate impulsiona atingerea unor performanţe economice. 

Costul 
Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă 

gratuit (program finanţat de AGEPI). 
Confidenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului o garantăm. 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel.:  
(+373 22) 400-620, (+373 22) 400-628.


