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Miercuri, 24 aprilie 
 

10.00-10.15   DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI 
 

Lilia BOLOCAN, dr. Director general al AGEPI 
Gheorghe RUSNAC, academician, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
 
10.15-11.30    SESIUNEA 1 (plenară): Evoluţii recente în domeniul proprietăţii 

intelectuale  
 Moderatori:  Lilia BOLOCAN, dr. în psihologie, Director general AGEPI 

                 Svetlana MUNTEANU, dr.în chimie, Vicedirector general AGEPI 
 

 
Accesul IMM-urilor la rezultatele cercetărilor ştiin ţifice 
Roman CHIRCA, Director general, Agenţia pentru  Inovare şi Transfer Tehnologic  
 
Oportunit ăţi ale tranziţiei R. Moldova  la calea inovaţională a creşterii  economice  
Iurie BADÎR, dr. în economie, şef Direcţie economie şi finanţe, AGEPI 
 
Transparenţa şi corectitudinea în gestiunea onorariilor autorilor. Probleme, 
perspective şi oportunit ăţi pentru Republica Moldova  
Iurie BADICU, director, Oficiul Republican pentru Drepturile de Autor (ORDA) 
 
Mărcile şi libera concurenţă 
Dr. Simion LEVIŢCHI, Director Departament mărci, modele şi desene industriale, AGEPI 
 
Justificarea şi avantajele denumirilor de origine în raport cu marca comercială 
pentru produsele agroalimentare 
Violeta MELNIC, Consultant principal, Ministerul Justiţiei 
 
Întrebări şi discuţii 
 
11.30-12.00  Pauză de cafea 

 
12.00-13.30   SESIUNEA 2: Valorificarea potenţialului economic al proprietăţii 

intelectuale 
Moderator: Iurie BADÎR, dr. în economie, şef Direcţie economie şi finanţe AGEPI 

 
 
Managementul portofoliului de brevete cu IP Score 
Adina - Luminiţa CIUREA, examinator cereri de brevet de invenţie, Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci din România 
 
Exploatarea proprietăţii intelectuale 
Vadim IATCHEVICI, specialist coordonator, AITT 
 
Problematica analizei  statistice în domeniul proprietăţii intelectuale 
Aurelia ŢURCAN, prorector pe activitatea ştiinţifică, Universitatea de Studii Europene din 
Moldova 
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Eficientizarea managementului imobiliar sub aspectul asigurării propriet ăţii 
intelectuale 
Ana DURBAILO, lector superior, Universitatea Tehnică a Moldovei 
 
Valoarea drepturilor asupra propriet ăţii intelectuale 
Svetlana ALBU, dr. habilitat  în economie, şef catedră evaluarea şi managementul 
imobilului, Universitatea Tehnică a Moldovei 
 
Практические аспекты оценки гудвила в Молдове  
Nina SUHOVICI, mandatar autorizat, evaluator în proprietate industrială 
 
Întrebări şi discuţii 
 
13.30-14.30     Pauză de prânz 
 
 
14.30-16.00  SESIUNEA 3: Proprietatea intelectuală – instrument de susţinere a 

cercetării şi industriei inovative  
Moderator:  Svetlana MUNTEANU, dr. în chimie, Vicedirector general AGEPI 

 
Impactul motivaţiei asupra evoluţiei creativităţii potenţialului intelectual 
Simion CERTAN, dr. hab. în economie, prof. univ., Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova 
Ion CERTAN, dr. în ştiinţe economice, Universitatea de Stat din Moldova 
 
Sistemul educaţional şi capitolul uman: conexiuni, probleme, perspective  
Ion DICUSAR, administrator de sisteme, BCA „Moldinconbank”, 
Laura DICUSAR, profesor de informatică, liceul „Gaudeamus” 
 
Acreditarea ştiin ţifică – instrument efectiv de evaluare a rezultatelor activit ăţii 
intelectuale 
Marina PIŞCENCO, doctor în ştiinţe, consultant CNAA 
 
Activitatea inovaţională în elaborarea mijloacelor tehnice pentru producerea 
biocombustibilului 
Ion HĂBĂŞESCU, dr. hab., membru corespondent al ASM, directorul Institutului de 
Tehnică Agricolă „MECAGRO” 
 
Proprietatea Intelectuală – instrument de promovare a cercetării în agricultura 
Moldovei  
Tamara LEAH, director ştiinţific, dr. în agricultură, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului “Nicolae Dimo” 
 
Новые достижения и реализация процессов биогазовой технологии  
Виктор КОВАЛЕВ, докт.хаб, Научный центр прикладной и экологической химии 
Молдавского Государственного университета 
Валентин БОБЕЙКА, Научный центр прикладной и экологической химии 
Молдавского Государственного университета, 
Тудор УНГУРЯНУ, докт.наук, OOO “GARMA-GRUP” 
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Întrebări şi discuţii  
 

16.00-17.00  SESIUNEA 4: Protecţia drepturilor de proprietate industrial ă: aspecte 
juridice şi procedurale.  Brevete de invenţii şi soiuri de 
plante 

Moderatori:  Svetlana MUNTEANU, dr. în chimie, Vicedirector general AGEPI 
                          Ala GUŞAN, Director Departament Invenţii şi Soiuri de Plante AGEPI 

 
Secretul comercial – obiect al proprietăţii intelectuale 
Viorel IUSTIN, şef Secţie chimie, biologie medicină AGEPI 
 
Soiurile de plante – obiecte ale proprietăţii intelectuale  
Aurelia LUPAN, dr. în biologie, specialist principal, Secţia tehnici agroindustriale, 
Departamentul invenţii şi soiuri de plante AGEPI 
 
Brevete în medicină: Banii sau Viaţa 
Victor PENA, Student al Academiei de Poliţie “Ştefan cel Mare” a MAI, anul  II, 
Facultatea Drept  
 
Brevete: mituri si prejudecări 
Tudor JORMIR, sp. principal, Secţia chimie, medicină, biologie, Departamentul invenţii şi 
soiuri de plante, AGEPI 
 
Întrebări şi discuţii 
 
17.00-17.30  Discuţii/Încheierea lucrărilor zilei I a Simpozionului  
 
17.30-19.00  Coctail oferit  de AGEPI participanţilor la Simpozion 

 
JOI, 25 aprilie 2013 

 
9.30-11.00     SESIUNEA 4 (continuare): Protecţia drepturilor de proprietate 

industrial ă: aspecte juridice şi procedurale. Mărci, desene şi 
modele industriale, indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradi ţionale garantate  

 
Moderatori:  Svetlana MUNTEANU, dr.în chimie, Vicedirector general 

                                      Simion LEVIŢCHI, dr.în chimie, director Departament mărci, desene  
  şi modele industriale 

 
Examinarea mărcilor ce conţin semne false şi înşelătoare 
Natalia MOGOL, Director adjunct Departament mărci, desene şi modele industriale, AGEPI 
 
Consumatorul de mărci între fals şi adevăr. Ghidul consumatorului   
Lilia RĂILEAN, specialist coordonator, Secţia mărci naţionale, Departament mărci, desene şi 
modele industriale, AGEPI 
 
Unele aspecte privind contrafacerea mărcilor în mediul on-line 
Tatiana URSU,  asistent universitar, Catedra ”Ştiinţe Juridice”, Academia ”Ştefan cel Mare” a 
MAI 
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Transmiterea drepturilor de proprietate asupra desenelor sau modelelor industriale 
Mihaela ARICIU, examinator Desene şi modele industriale  OSIM 
 
Întrebări şi discuţii 
 
11.00-11.30 Pauză de cafea 
 

11.30-13.00 SESIUNEA 5: Probleme actuale ale protecţiei dreptului de autor şi 
drepturilor conexe  

Moderator: Andrei MOISEI, director Departament juridic 
 
Problemele evaluării dreptului de autor în condi ţii de maximă necesitate  
Viorica NAGACEVSCHI, preşedinte, Oficiul Republican pentru Drepturile de Autor (ORDA) 
 
Acţiunile realizate de către Uniunea Europeană în vederea implementării politicii din 
domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe în Republica Moldova 
Sofia CHIRIŢA, asistent universitar al Catedrei „Drept civil”, Academia „Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne 
 
Dreptul de autor pentru bibliotecari (curriculum on-line pentru bibliotecari) 
Mariana HARJEVSCHI, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova 
 
Dreptul de autor, limit ările & excepţiile pentru biblioteci 
Larisa GOLOGAN, şef secţia Cercetare şi Marketing, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu” 
 
13.00-14.00 Pauză de prânz 
 
14.00-16.00  SESIUNEA 6: Evoluţii recente şi provocări privind asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală  
Moderator: Andrei MOISEI, director Departament juridic 

 
Drepturile de proprietate industrial ă şi mijloacele de asigurare ale acestora. 
Andrei MOISEI, director Departament juridic, AGEPI 
Rodica POPESCU, şef Secţie contencios, Gestionare Statut Juridic OPI, AGEPI 
 
Unele aspecte privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova  
Natalia MOGOL, Director adjunct Departament mărci, desene şi modele industriale, AGEPI 
 
Drepturile obiective născute în cadrul raporturilor juridice din domeniul creaţiilor 
intelectuale 
Marin DOMENTE, magistru în drept, avocat, doctorand, lector la Universitatea de Studii 
Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, consilier în Proprietate Intelectuală  
 

Regimul juridic al copiei private prin prisma prevederilor legislaţiei in vigoare a 
Republicii Moldova 
Cristina NEGRU, lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova 
 
16.00-16.30 DISCUŢII. ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI 
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LISTA COMUNIC ĂRILOR  
care au fost prezentate pentru publicare în culegerea de comunicări a 

Simpozionului «Lecturi AGEPI” (f ără comunicare plenară) 
 
Evoluţii recente în cadrul sistemului PCT 
Ala GUŞAN, director Departament invenţii şi soiuri de plante, AGEPI 
 
Protecţia operelor ştiin ţifice în Republica Moldova. Necesităţi pentru mediul academic. 
Lilia VERMEIUC, şef Secţie Înregistrare şi Expertiză, Departament drept de autor şi drepturi 

conexe, AGEPI 
 
Информационная безопасность в сфере интеллектуальной собственности  
Securitatea informaţională în domeniul proprietăţii intelectuale 
Svetlana GRIŞCIUC-BUCICA, lector superior, catedra “Drept public”, Universitatea Slavonă 
din Moldova 
 
Obiectul infracţiunilor prev ăzute la art.1851 al Codului Penal 
Sergiu BRÎNZA, doctor hab. în drept, profesor universitar , şef catedră, Catedra Drept Penal şi 
Criminologie a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova  
 
Delimitarea infracţiunilor prev ăzute la art.1851 �i 1852 din Codul penal de faptele 
adiacente 
Vitalie STATI, doctor în drept, conferenţiar universitar, Catedra Drept Penal şi Criminologie a 
Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova 
 
Новые инновационные технологии выявления устойчивых генотипов томатов 
Татьяна САЛТАНОВИЧ, доктор биол.н., конф. ведущий научн.сотр., Институт 
генетики и физиологии  растений Академии Наук Молдовы (АНМ),  
Надежда МИХНЯ, доктор биол.н., конф., ведущий научн. сотр., Институт генетики и 
физиологии растений АНМ 
 
Studiul procesul de amestecare în planuri longitudinale și transversale 
Alexandr LOZAN, lector asistent, doctorand, Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
Particularit ăţi inovative utilizate în cataracta senile 
Ion JERU, conferenţiar universitar, Catedra Oftalmologie, USMF „Nicolae Testemiţanu” 
 
Procedeu de utilizare a compusului bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-
propan-1,2-diolo}(1-)cupru ca reglator al conţinutului de cupru în biomasa de spirulină 
Ludmila BATÎR, cercetător ştiinţific, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene,  
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM 
Liliana ZOSIM, dr. în biologie, cercetător ştiinţific superior, LCŞ Ficobiotehnologie, 
Universitatea de Stat din Moldova 
Daniela ELENCIUC, dr. în biologie, decan fac. Ştiinţe ale Naturii, Universitatea Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 
 
Роль интеллектуального капитала в  инновационном развитии региона 
Левитская А.П., Доктор, конф. унив. кафедры «Экономики», 
Бабенко Е.И., Докторант Комратского Государственного Университета 
Преподаватель кафедры «Экономики» 

 


