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Biblioteca de proprietate intelectuală

I. Date generale
Primul act normativ în domeniul proprietăţii industriale emis în Republica
Moldova a fost Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale din 26 iunie 1993. Legea nr. 461 privind brevetele de invenţie a fost
aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 18 mai 1995.
Ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, în anul
2008 a fost adoptată noua Lege nr. 50-XVI/2008 privind protecţia invenţiilor.

1. Convenţii şi tratate internaţionale în domeniul brevetelor, ratificate
de Republica Moldova
Republica Moldova este parte la următoarele convenţii şi tratate internaţionale în domeniul brevetelor:
●● Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale (1883);
●● Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale
(1967);
●● Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) (1970);
●● Aranjamentul de la Strasbourg privind Clasificarea internaţională a brevetelor
de invenţie (1971);
●● Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului
microorganismelor în scopul protecţiei lor prin brevete de invenţie (1977);
●● Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT) (2000).
●● Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de
Brevete (OEB) privind validarea brevetelor europene (Acord de validare),
(2015).

2. Legislaţia în vigoare în domeniul brevetelor

• Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor, cu modificările şi

completările ulterioare (în continuare - Lege);
• Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet
de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 528 din 01.09.2009, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare - Regulament);
• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.1997 cu privire
la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, cu modificările şi completările ulterioare;
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Notă: Dacă tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte,
stabilesc alte prevederi decât cele cuprinse în Legea nr. 50-XVI/2008, privind
protecţia invenţiilor, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.

3. Publicaţii
●● Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) - publicaţie
naţională cu statut de monitor oficial în domeniul proprietăţii industriale,
reprezentând o sursă informaţională unică pentru cercetările documentare. Se
editează pe suport-hârtie din anul 1993, iar actualmente și pe CD, expediinduse în mai mult de 40 de ţări ale lumii, fiind plasat lunar şi pe pagina web AGEPI.
Compartimentele de bază ale BOPI sunt: “Invenţii”, “Soiuri de plante”, “Mărci”,
“Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate”,
“Design industrial”, “Modificări intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor
de protecţie”, “Comisia de contestaţii a AGEPI”, ”Comisia de mediere”. Alte
rubrici ale BOPI reflectă activitatea de consolidare a sistemului de proprietate
intelectuală şi acţiunile AGEPI în vederea dezvoltării procesului inovaţional.
●● Revista de proprietate intelectuală “Intellectus”, publicaţie
consacrată în domeniul PI, inserează studii, lucrări metodice privind aspectele
actuale ale protecţiei proprietăţii intelectuale, pune la dispoziţia publicului
materiale complementare sferei de referinţă, analizează modalităţile de
obţinere, apărare şi realizare a drepturilor de proprietate intelectuală, comunicări
ştiinţifice semnate de cercetători şi inventatori din domeniile tehnicii, chimiei,
biologiei, economiei şi dreptului. Revista se editează trimestrial din anul 1995.
●● Descrierile brevetelor de invenţie acordate în Republica Moldova
●● Rapoartele anuale privind activitatea AGEPI
Aceste publicaţii pot fi abonate direct la AGEPI, sau consultate şi procurate
la Biblioteca AGEPI, sau accesate pe pagina oficială a Agenției.

II. Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI/2008.
Elemente esenţiale
Invenţiile sunt protejate prin următoarele titluri de protecţie:
• brevetul de invenţie;
• brevetul de invenţie de scurtă durată;
• certificatul complementar de protecţie;
• brevetul eurasiatic;
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•

brevetul european validat.
■■ Durata de valabilitate a brevetului de invenţie este de 20 de ani de la
data depozitului naţional reglementar.
■■ Durata de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată este de
6 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate pentru o perioadă de
cel mult 4 ani.
■■ Titularii brevetelor de invenţie pentru produse farmaceutice, care
au obţinut autorizaţia de a comercializa produsul, beneficiază de un termen
suplimentar de protecţie a invenţiei, echivalent cu termenul care a trecut de la
data depunerii cererii de brevet până la data autorizării acestei comercializări,
dar care nu depăşeşte 5 ani.
■■ Dreptul la brevet aparţine inventatorului (inventatorilor) sau
succesorului său în drepturi.
■■ Dreptul la brevet pentru o invenţie creată de salariat aparţine unităţii
respective, dacă contractul încheiat între ei nu prevede altfel.
■■ Condiţiile de brevetabilitate sunt armonizate cu reglementările
internaţionale în vigoare.
■■ După expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului naţional
reglementar, cererea de brevet de invenţie se publică în BOPI.
■■ Invenţia este protejată provizoriu conform revendicărilor acesteia de
la data publicării cererii şi până la publicarea informaţiei privind eliberarea
brevetului.
■■ Examinarea cererilor de brevet de invenţie poate fi cerută în termen de
maxim 30 de luni de la data depozitului.
■■ Opunerea publică se face în termen de 6 luni de la publicarea hotărârii
de acordare a brevetului.

III. Brevetabilitatea
1. Invenţii brevetabile
Brevetul se acordă pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un
procedeu din orice domeniu tehnologic, cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să
implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.
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Obiectele invenţiei brevetabile sunt:
 produsul
 procedeul (metoda)
 aplicarea unui produs, a unui procedeu.
●● Produsul
 maşini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de maşini şi
agregate, instalaţii, circuite, elemente de construcţie, mobilier, articole de uz
casnic, jucării, instrumente, calculatoare etc.;
99 substanţe chimice şi biologice, cu excepţia celor care există în natură
şi asupra cărora nu s-a acţionat prin efort creativ;
99 amestecuri fizice sau fizico-chimice;
99 microorganisme create sau izolate prin selecţie cu efecte mutative;
tulpini de cultură celulară de plante şi animale.
●● Procedeul
99 activităţi care au ca rezultat obţinerea sau modificarea unui produs
(inclusiv produsele biologice sau genetice) sau programe pentru calculator ca
un mod de transformare şi transmitere a semnalului electronic.
●● Metoda
99 activităţi care au rezultate de natură calitativă (măsurare, analiză,
reglare, control, diagnosticare sau tratament medical uman sau veterinar).
●● Aplicarea unui produs, a unui procedeu
99 aplicarea unui produs, a unui procedeu conform unei anumite destinaţii;
99 utilizarea pentru prima dată a substanţei sau compoziţiei în scopuri
farmaceutice şi utilizările lor ulterioare.
Notă: Se acordă brevete şi se asigură dreptul de brevet fără discriminare
în ceea ce priveşte locul creării invenţiei, domeniul tehnologic şi faptul că produsele sunt importate sau sunt de origine autohtonă.

2. Excepţii de la brevetabilitate
Nu sunt considerate invenţii şi nu sunt brevetabile:
◊
descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;
◊
creaţiile estetice;
◊
planurile, principiile şi metodele în exercitarea activităţilor intelectuale, în
materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele
de calculator;
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◊
prezentările de informaţii;
◊
invenţiile a căror publicare sau exploatare este contrară ordinii publice
sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii oamenilor,
animalelor, plantelor şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu
condiţia ca această excepţie să nu fie generată numai de interzicerea, printr-o
dispoziţie legală, a exploatării invenţiei;
◊
soiurile de plante şi rasele de animale;
◊
procedeele esenţial biologice de obţinere a plantelor sau a animalelor;
această dispoziţie nu se aplică procedeelor microbiologice şi produselor obţinute prin aceste procedee;
◊
invenţiile având ca obiect corpul uman în diferite stadii ale formării şi
dezvoltării acestuia, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele lui,
inclusiv secvenţa ori secvenţa parţială a unei gene.
Nu se acordă brevete, în cazul solicitării brevetelor de invenţie de scurtă
durată, precum şi pentru invenţiile care se referă la:
• un material biologic;
• substanţe şi/sau procedee chimice sau farmaceutice.

3. Noutatea
■■ O invenţie se consideră nouă dacă nu este conţinută în stadiul tehnicii.
■■ Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au fost făcute
accesibile publicului printr-o descriere în scris sau oral, prin utilizare sau în orice
alt mod, până la data depozitului cererii de brevet sau până la data priorităţii
recunoscute.
■■ Divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a survenit în
intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacă este o
urmare directă sau indirectă a:
• unui abuz evident în privinţa solicitantului ori a predecesorului său în
drepturi;
• faptului că solicitantul ori predecesorul său în drepturi a expus invenţia la o
expoziţie internaţională, dacă aceasta este organizată în mod oficial, dacă la ea
participă producători din mai multe state şi dacă informaţia despre expoziţie a
fost adusă la cunoştinţă publicului în modul corespunzător.
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4. Activitatea inventivă
O invenţie este considerată că implică o activitate inventivă dacă, pentru un
specialist în domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse
în stadiul tehnicii.
În cazul brevetelor de invenţie de scurtă durată, se consideră că o invenţie
implică o activitate inventivă dacă prezintă un avantaj tehnic sau practic.

5. Aplicabilitatea industrială
O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială
dacă obiectul ei poate fi fabricat sau utilizat în oricare din domeniile industriale,
inclusiv în agricultură.

6. Unitatea invenţiei
■■ Cererea de brevet trebuie să se refere numai la o singură invenţie sau
la un grup de invenţii astfel legate între ele încât să formeze un singur concept
inventiv.
■■ Dacă cererea nu respectă principiul unităţii, ea poate fi divizată de
către solicitant în două şi mai multe cereri astfel încât fiecare cerere divizată să
nu depăşească limitele conţinutului, dezvăluit în cererea iniţială.

IV. Constituirea depozitului cererii de brevet
1. Cine poate solicita un brevet de invenţie
■■ Un brevet de invenţie poate fi solicitat de către:
●● Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în
Republica Moldova.
●● Persoanele juridice străine cu sediul în Republica Moldova.
●● Persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv, sediul
permanent în afara teritoriului Republicii Moldova, în condiţiile convenţiilor
internaţionale privind invenţiile la care Republica Moldova este parte.

2. Limba în care se redactează cererea de brevet
○○ Documentele aferente cererii şi corespondenţa referitoare la aceasta
se întocmesc şi se depun la Agenţie în limba de stat. Se permite depunerea
documentelor cererii, cu excepţia cererii propriu-zise, redactate în altă limbă.
În acest caz traducerea autorizată a documentelor cererii în limba de stat se
depune la Agenţie în termen de 3 luni de la data depozitului.
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○○ Dacă solicitantul nu depune traducerea documentelor în limba de stat
în termenul indicat, cererea se respinge.

3. Confidenţialitatea cererii de brevet
○○ Datele conţinute în cererea de brevet sunt confidenţiale până la
publicarea acesteia în BOPI.
○○ Divulgarea datelor conţinute în cerere până la publicarea acesteia este
pasibilă de pedeapsă conform legislaţiei în vigoare.

4. Reprezentarea
○○ Persoanele fizice şi juridice naţionale cu domiciliul, respectiv sediul, în
Republica Moldova, care sunt în drept să obţină protecţia legală a unei invenţii,
acţionează în faţa Agenţiei personal ori prin intermediul unui mandatar autorizat
sau unui angajat al lor, împuternicit printr-o procură.
○○ Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul,
permanent în străinătate, acţionează în faţa Agenţiei numai printr-un mandatar
autorizat din Republica Moldova, cu excepţia cazurilor în care convenţiile
internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel. În cazul
reprezentării solicitantului de către un mandatar, la cerere se anexează procura
de reprezentare, care se prezintă odată cu cererea sau în termen de 3 luni de
la data de depozit.
○○ Dacă solicitantul acţionează în faţa AGEPI printr-un mandatar şi nu a
prezentat procura de reprezentare în termen de 3 luni, cererea se va respinge.

5. Documentele cererii de brevet
Cererea de brevet va conţine:
 solicitarea de acordare a brevetului;
 descrierea invenţiei;
 una sau mai multe revendicări;
 desene la care se fac referiri în descriere sau în revendicări;
 un rezumat;
 o procură, după caz.
Aceste documente constituie depozitul naţional reglementar.
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6. Prezentarea documentelor cererii
Solicitarea de acordare a brevetului se depune în 3 exemplare pe un formular-tip aprobat de Agenţie.
Descrierea, revendicările, rezumatul, desenele şi alte materiale grafice se
depun în 3 exemplare, din care cel puţin 2 exemplare (de desene sau alte
materiale grafice) necesare se depun în original. Descrierea, revendicările şi
rezumatul se prezintă în formă dactilografiată sau imprimată.
Descrierea, revendicările, rezumatul, desenele şi alte materiale prezentate
într-o altă limbă decât cea de stat se depun în 2 exemplare.

7. Condiţii minime pentru înregistrarea cererii
Data de depozit a cererii se stabileşte de Agenţie la data la care a fost primit unul sau mai multe documente care conţin cel puţin următoarele elemente:
a) o indicaţie expresă sau implicită conform căreia este solicitată acordarea
brevetului;
b) indicaţii care permit stabilirea identităţii solicitantului sau contactarea
acestuia de către Agenţie;
c) o parte care pare a fi o descriere a invenţiei.
În calitate de descriere a invenţiei, conform regulii c), poate fi un text care
la prima vedere pare să fie o descriere a invenţiei sau un desen tehnic însoţit
de descrierea acestuia, care dezvăluie esenţa invenţiei.
Odată cu prezentarea elementelor indicate, solicitantul străin trebuie să
desemneze mandatarul autorizat din Republica Moldova prin care Agenţia îl
poate contacta.
Documentele la care se face referire la litera a), b) se prezintă în limba de
stat.
Documentele la care se face referire la litera c) pot fi depuse în orice limbă.
În acest caz solicitantul trebuie să prezinte traducerea lor în termen de 2 luni
de la data de depozit a cererii. Nerespectarea acestei condiţii nu va constitui o
piedică pentru stabilirea datei de depozit.
În cazul în care cererea nu este conformă cu una sau mai multe cerinţe
stabilite, Agenţia va notifica acest fapt solicitantului, acordându-i posibilitatea
de a îndeplini cerinţele respective şi de a prezenta rectificările necesare.
Dacă solicitantul nu va prezenta informaţia necesară, cererea se va considera nedepusă, acest fapt fiindu-i notificat solicitantului.
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8. Formularul cererii de brevet
■■ Formularul cererii este tipizat şi este disponibil la Agenţie (formularele
cererilor de brevet și de brevet de scurtă durată și ghidurile de completare a
acestora pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/formulare/inventions).
■■ Cererea se semnează fie de către solicitant, fie de către reprezentantul
acestuia. În cazul în care inventatorul nu este şi solicitant, el semnează cererea
la compartimentul privind declararea inventatorilor.
■■ În cererea de brevet sunt indicate datele de identificare ale
inventatorului (inventatorilor) şi ale persoanei (persoanelor) pe numele căreia
se solicită brevetul.

9. Dreptul de prioritate
■■ O persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de
brevet de invenţie, de model de utilitate, de certificat de utilitate sau de certificat
de autor în/sau pentru un stat parte la Convenţia de la Paris sau un membru al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului ori succesorul său în drepturi beneficiază,
în scopul depunerii unei cereri de brevet pentru aceeaşi invenţie, de un drept
de prioritate pe o perioadă de 12 luni de la data de depozit a primei cereri; ziua
depozitului nu este cuprinsă în termen.
■■ Dreptul de prioritate va fi recunoscut pentru orice depozit care are
valoarea unui depozit naţional reglementar, conform legislaţiei naţionale a
statului în care a fost constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale
sau convenţiilor regionale.
■■ Dreptul de prioritate poate fi transmis prin cesiune. Transmiterea unui
drept de prioritate se face în scris, cedentul decăzând din dreptul de prioritate
în raport cu prima cerere.

10. Perfectarea documentelor cererii de brevet
Condiţiile prescrise pentru descriere, revendicări şi desene sunt în general
cele practicate de majoritatea ţărilor şi sunt reflectate în Regulament.

11. Unde şi cum se depune cererea de brevet
Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de solicitant sau de reprezentantul său.
a) direct la Agenţie, în zilele lucrătoare (persoana care depune cererea
prezintă un act de identitate);
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b) prin poştă (corespondenţă recomandată);
c) prin fax;
d) prin poşta electronică (e-mail);
e) în format electronic pe dischetă, CD sau DVD (suport electronic);
f) prin serviciul on-line: www.e-servicii.agepi.gov.md.

V. Procedura de eliberare a brevetului
După depunere, cererea de brevet este supusă următoarelor proceduri:
●● examinarea formală;
●● examinarea preliminară;
●● publicarea cererii;
●● examinarea de fond;
●● publicarea hotărârii de eliberare a brevetului;
●● opunerea publică;
●● eliberarea brevetului.

Examinarea cererii de brevet de invenţie
■■ AGEPI examinează, în conformitate cu Regulamentul, dacă cererea
de brevet şi invenţia care constituie obiectul ei satisfac condiţiile prevăzute de
Lege. În acest scop, AGEPI efectuează examinarea formală şi preliminară şi,
la solicitare, examinarea de fond a cererii de brevet.
■■ AGEPI are dreptul să-i ceară solicitantului elementele suplimentare
pe care le consideră necesare în legătură cu identitatea solicitantului sau a
inventatorului, cu depozitul naţional reglementar constituit sau cu îndeplinirea
condiţiilor de brevetabilitate.

1. Examinarea formală
■■ În cadrul examinării formale, AGEPI verifică dacă cererea de brevet
satisface condiţiile de formă prevăzute în Regulament şi condiţiile pentru a-i
atribui data de depozit.
■■ În cazul în care cererea de brevet nu este conformă cu una sau mai
multe cerinţe prevăzute în Lege, AGEPI oferă posibilitate solicitantului să
îndeplinească cerinţele respective în termenul prescris de Regulament.
■■ Dacă în termenul stabilit solicitantul nu prezintă informaţiile necesare
sau nu îndeplineşte cerinţele prevăzute în Lege, se consideră că cererea nu a
fost depusă; acest fapt este comunicat solicitantului.
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■■ Cererea de brevet căreia i s-a atribuit data de depozit se înregistrează
în Registrul naţional de cereri de brevete. Până la publicarea cererii de brevet
în BOPI, datele din ea sunt confidenţiale.

2. Examinarea preliminară
■■ În cazul în care unei cereri de brevet i se atribuie data de depozit,
AGEPI efectuează examinarea preliminară.
■■ În cadrul examinării preliminare, AGEPI verifică dacă:
- cererea de brevet satisface cerinţele legale;
- obiectul invenţiei este brevetabil;
- sunt satisfăcute cerinţele referitoare la revendicarea priorităţii şi, după
caz, dacă se recunoaşte prioritatea revendicată;
- sunt satisfăcute cerinţele privind reprezentarea.
■■ În cazul în care se constată existenţa unor deficienţe ce pot fi
corectate, AGEPI oferă posibilitate solicitantului să remedieze aceste deficienţe
în conformitate cu Regulamentul.

3. Publicarea cererii
După expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului, dacă nu s-a
luat o hotărâre de acordare a brevetului sau de respingere, cererea se publică
în BOPI. Descrierea invenţiei conform cererii este expusă la biblioteca Agenţiei.

4. Examinarea condiţiilor pentru acordarea brevetului
de invenţie de scurtă durată
●● În scopul acordării unui brevet de invenţie de scurtă durată, AGEPI
efectuează examinarea formală şi preliminară a cererii de brevet în conformitate
cu prevederile art. 47 şi 48 al Legii.
●● În cadrul examinării preliminare, AGEPI verifică dacă invenţia
revendicată satisface cerinţele art.11 şi art.12 alin. (2) şi efectuează o
documentare în stadiul tehnicii care cuprinde brevetele, cererile de brevet,
modelele de utilitate şi cererile de înregistrare a modelelor de utilitate depuse
la AGEPI, care au o dată de depozit anterioară datei de depozit a cererii
examinate şi care au fost publicate, conform art. 49, la/sau după această dată.
●● În cazul în care se va constata că cererea de brevet satisface cerinţele
prevăzute la alin. (2), AGEPI va adopta hotărârea de acordare a brevetului de
invenţie de scurtă durată.
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●● În cazul în care se va constata că cererea de brevet de scurtă durată
nu satisface cerinţele prevăzute la alin. (2), AGEPI va adopta hotărârea de
respingere a cererii.

5. Examinarea de fond a cererii
¾¾ Conform Conform Legii, solicitarea privind examinarea de fond poate
fi prezentată la data depozitului sau în termen de 30 de luni de la această dată.
¾¾ Cererea de examinare de fond trebuie să fie însoţită de taxa
corespunzătoare.
¾¾ Dacă examinarea de fond n-a fost solicitată în termenul stabilit, cererea
de brevet se consideră retrasă.
¾¾ Examinarea de fond a cererii de brevet se efectuează în termen de 18
luni de la data solicitării examinării.

6. Derularea procedurii de examinare de fond
○○ În cadrul procedurii de examinare de fond se verifică dacă cererea de
brevet şi invenţia care constituie obiectul ei îndeplinesc prevederile Legii şi se
constată dacă invenţia este brevetabilă.
○○ Dacă există obiecţii cu privire la cerere, solicitantul este invitat, printr-o
notificare motivată, să-şi prezinte observaţiile şi, dacă este cazul, să modifice
descrierea, revendicările şi desenele. Modificările trebuie să nu depăşească
limitele dezvăluirii invenţiei existente în cererea de brevet la data depozitului.
○○ Dacă după examinarea răspunsului dat de solicitant examinatorul nu
poate adopta totuşi hotărârea de acordare a brevetului, procedura de examinare
este continuată prin transmiterea unei noi notificări.
○○ Hotărârea de acordare a brevetului de invenţie se ia de către Agenţie
pe baza raportului de examinare întocmit de examinator.
○○ Dacă Agenţia consideră că nu se poate acorda brevetul de invenţie
solicitat, cererea este respinsă.
○○ Motivarea hotărârii se bazează numai pe faptele asupra cărora
solicitantul a avut posibilitatea să formuleze observaţii.

7. Opunerea publică
¾¾ Publicarea hotărârii de acordare a brevetului
99 În termen de 3 luni de la data comunicării solicitantului despre
hotărârea de acordare a brevetului, Agenţia publică în BOPI datele despre
brevetul acordat, iar descrierea invenţiei se expune la biblioteca sa.
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99 Orice persoană interesată are dreptul să facă opoziţie la hotărârea de
acordare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării acesteia în BOPI.
99 Opoziţia trebuie formulată şi motivată în scris.
99 Motivele opoziţiei trebuie să se refere doar la neîndeplinirea a cel puţin
uneia din condiţiile de brevetabilitate a invenţiei: noutate, activitate inventivă,
aplicabilitate industrială.
99 Opoziţia este considerată depusă numai după plata taxei
corespunzătoare.

8. Eliberarea brevetului
99 După expirarea termenului de opunere, Agenţia eliberează brevetul de
invenţie în temeiul hotărârii de acordare.
99 În cazul în care brevetul a fost modificat în urma procedurii de opunere,
acesta se eliberează în formă modificată.
99 Eliberarea brevetului este supusă taxelor de eliberare şi menţinere în
vigoare a brevetului.
99 Aceste taxe se plătesc de către titular în mod obligatoriu în termen de
6 luni de la data publicării hotărârii de acordare.
99 Concomitent cu prezentarea dovezii de plată a taxei pentru eliberarea
brevetului, solicitantul depune şi dovada de plată a taxei de menţinere în vigoare
a brevetului pentru termenul de la data depozitului naţional reglementar până la
eliberarea brevetului, inclusiv pentru anul eliberării.
99 În cazul neachitării taxei de eliberare şi menţinere în vigoare a brevetului
în termen de 6 luni de la data publicării hotărârii de acordare a brevetului şi
nerestabilirii în timp de alte 6 luni a termenului omis, Agenţia adoptă hotărârea
de decădere din drepturi a titularului de brevet şi publică această informaţie în
BOPI.

9. Prelungirea termenelor
Termenele prescrise de Lege şi Regulament pentru o acţiune într-o procedură în faţa AGEPI referitor la o cerere sau un brevet pot fi prelungite în anumite
condiţii printr-o cerere depusă la Agenţie până la expirarea termenului prescris.
La cererea de prelungire a termenului se anexează dovada de plată a taxei
în cuantumul stabilit pentru prelungirea termenului. Dacă nu se prezintă această
dovadă, cererea de prelungire se consideră nedepusă, ceea ce se notifică solicitantului.
Cererea de prelungire a termenului se perfectează în formă liberă.
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Perioada de prelungire a termenului nu poate constitui mai mult de 6 luni de
la data expirării termenului prescris.

10. Repunerea în termenele omise şi restabilirea drepturilor
Termenele prevăzute de procedură cu privire la cerere sau brevet, omise de
solicitant, pot fi restabilite, în anumite condiţii.
Solicitantul trebuie să depună cererea de repunere în termenul omis nu mai
târziu de 6 luni de la data expirării lui. La cerere se anexează dovada de plată a
taxei corespunzătoare în cuantumul stabilit şi toate materialele necesare.
În caz contrar, cererea de repunere în termenul omis se consideră nedepusă,
ceea ce se notifică solicitantului. Cererea de repunere în termenele omise se
perfectează în formă liberă.
În cazul în care solicitantul sau titularul nu s-a încadrat în termenul stabilit
pentru o acţiune dintr-o procedură în faţa Agenţiei şi respectiva neîncadrare are
ca urmare directă o pierdere a drepturilor cu privire la cerere sau brevet, la cererea solicitantului/titularului Agenţia va admite restabilirea drepturilor şi repunerea
în termenele omise, cu condiţia stabilirii faptului că neîncadrarea în termen a avut
loc în ciuda luării cu bună-credinţă a tuturor măsurilor, cerute de împrejurări, sau
că orice întârziere a fost neintenţionată.
Reinstaurarea drepturilor şi repunerea în termene se efectuează cu condiţia
achitării taxei stabilite şi prezentării actelor care certifică situaţia de forță majoră.
Cererea de restabilire a drepturilor se va depune într-unul din termenele, care
expiră mai devreme:
a) în termen de 2 luni de la data lichidării motivului de neîndeplinire în termen a acţiunii corespunzătoare;
b) în termen de 12 luni de la data expirării termenului de îndeplinire a acţiunii corespunzătoare;
c) în termen de 18 luni de la data expirării termenului corespunzător, omis
de titular, în cazul în care cererea se referă la neplata taxei pentru menţinerea
în vigoare.

11. Cererea de brevet european și brevetul european validat
O cerere de brevet european în care este menționată solicitarea validării
brevetului european în Republica Moldova și pentru care a fost achitată taxa
de validare, după informarea de către OEB, se publică de către AGEPI și se
înscrie în Registrul național de cereri de brevet de invenție la compartimentul
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Cereri de brevet de invenție european cu atribuirea unui număr de depozit și
cu păstrarea datei de depozit a cererii de brevet european. Publicarea cererii
de brevet european conținând solicitarea de validare a brevetului european în
Republica Moldova se efectuează în termen de 3 luni de la data informării de
către OEB privind achitarea taxei stabilite pentru validare.
Publicarea solicitării de validare cuprinde publicarea în BOPI a următoarelor date bibliografice referitoare la cererea de brevet european furnizate de
către OEB:
a) numărul și data de depozit a cererii de brevet european;
b) numărul și data de publicare a cererii de brevet european;
c) numărul și data publicării cererii internaționale;
d) indicii clasificării de brevete;
e) datele privind prioritatea revendicată;
f) datele de identificare ale solicitantului(lor), inventatorului(lor);
g) titlul invenției.
Dacă după publicarea solicitării de validare, cererea de brevet european a
fost definitiv respinsă, retrasă sau considerată retrasă, sau solicitarea de validare a fost retrasă, AGEPI publică aceste informații în termen de 3 luni de
la data informării de către OEB a datelor respective și le înscrie în Registrul
național de cereri de brevet de invenție la compartimentul Cereri de brevet de
invenție european.
În conformitate cu prevederile din Lege şi în scopul conferirii protecției provizorii unei cereri de brevet european, AGEPI face publică traducerea în limba
de stat a revendicărilor din cererea de brevet european în termen de 3 luni de
la data prezentării de către solicitant a unei cereri în acest sens, redactate pe
un formular-tip, aprobat de AGEPI, a traducerii revendicărilor și achitării taxei
de publicare stabilite.
Dacă taxa de publicare a traducerii în limba de stat a revendicărilor din cererea de brevet european nu este achitată odată cu depunerea traducerii sau în
termen de 3 luni de la această dată, traducerea revendicărilor este considerată
nedepusă.
O cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și
care a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă poate fi transformată într-o
cerere de brevet de invenție sau o cerere de brevet de invenție de scurtă durată
prin depunerea la AGEPI a unei cereri de transformare redactate pe un formulartip, aprobat de AGEPI, a copiei cererii de brevet european și a traducerii acesteia
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în limba de stat, precum și achitării taxei stabilite. La cererea de transformare se
anexează procura de reprezentare a solicitantului și, după caz, raportul de documentare întocmit de OEB sau de o autoritate de documentare internațională.
O cerere de brevet european transformată în cerere de brevet național se
publică în BOPI până la expirarea termenului de 6 luni de la data depunerii
cererii de transformare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de
la data de depozit a cererii de brevet european sau data priorității revendicate.
AGEPI publică traducerea în limba de stat a fasciculului de brevet european validat, în termen de 3 luni de la data depunerii la AGEPI, printr-un
mandatar autorizat împuternicit printr-o procură, a unei cereri de publicare, redactate pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, a traducerii descrierii, revendicărilor, desenelor și rezumatului brevetului european și achitării taxei stabilite de
publicare și înscrie brevetul european validat în Registrul național de brevete
de invenție la compartimentul Brevete europene validate.
AGEPI publică traducerea în limba de stat a fasciculului de brevet european
validat, modificat în urma procedurii de opoziție sau limitare la OEB, în termen
de 3 luni de la data depunerii la AGEPI conform art. 442 alin. (7) din Lege a
unei cereri în acest sens, redactate pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, a
traducerii revendicărilor modificate și achitării taxei stabilite de publicare și înscrie modificările brevetului european validat în Registrul național de brevete
de invenție la compartimentul Brevete europene validate.
Dacă taxa de publicare nu este achitată odată cu depunerea traducerii sau
în termen de 3 luni de la această dată, traducerea se considerată nedepusă.
Publicarea menționată cuprinde publicarea în BOPI a datelor bibliografice
referitoare la brevetul european validat și punerea la dispoziția publicului, pe
hârtie și în format electronic, a traducerii în limba de stat a fasciculului de brevet
european, după caz, a revendicărilor modificate.
AGEPI, la solicitare, eliberează titularului un certificat privind validarea brevetului european în termen de 2 luni de la data publicării traducerii, cu condiția
achitării taxei stabilite. Certificatul cuprinde diploma de certificat, semnată de
Directorul General al AGEPI, la care se anexează pagina de titlu, conținând
datele bibliografice și rezumatul, precum și traducerea în limba de stat a fasciculului de brevet european, care cuprinde descrierea, revendicările, desenele
și, după caz, raportul de documentare.
Publicarea traducerii corectate a revendicărilor unei cereri de brevet european publicate sau a fasciculului de brevet european validat se efectuează
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în termen de 3 luni de la depunerea unei cereri în acest sens, redactate pe un
formular-tip aprobat de AGEPI, a traducerii corectate și achitarea taxei stabilite
prin publicarea în BOPI a datelor bibliografice referitoare la cererea sau brevetul european validat corectate și punerea la dispoziția publicului în format
electronic a traducerii corectate.
Taxele de menținere în vigoare a unui brevet european validat se achită la
AGEPI pentru fiecare an calculat de la data de depozit a cererii de brevet european pentru anii care urmează după anul în care mențiunea privind eliberarea
brevetului european a fost publicată de OEB, achitarea fiind efectuată până la
începutul fiecărui an respectiv.
În cazul în care taxa de menținere în vigoare a brevetului nu este achitată
în termenul stabilit, ea poate fi plătită într-un termen de 6 luni de la data expirării
termenului prescris pentru plată, cu condiția achitării unei plăți suplimentare de
50%. Dacă taxa de menținere în vigoare nu este achitată în termenul suplimentar stabilit, titularul este decăzut din drepturile ce decurg din brevet.
În cazul în care taxa anuală pentru brevetul european este scadentă în
perioada dintre data publicării mențiunii privind eliberarea brevetului european
și data depunerii la AGEPI a traducerii în limba de stat a fasciculului de brevet
european, titularul va achita taxa stabilită pentru menținerea în vigoare a brevetului odată cu depunerea traducerii fasciculului de brevet, fără achitarea unei
taxe suplimentare. În caz contrar, se aplică prevederile alineatului de mai sus.

VI. Drepturile şi obligaţiile titularului de brevet
■■ Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul exclusiv asupra invenţiei
protejate care constă în: dreptul de exploatare a invenţiei, dreptul de a dispune
de brevet şi dreptul de a interzice terţilor exploatarea invenţiei protejate prin
brevet fără autorizaţia sa.
■■ Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să
efectueze fără autorizaţia sa următoarele acţiuni:
> pentru produse: fabricarea, comercializarea, utilizarea, exportul, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosire;
> pentru procedee sau metode: utilizarea, oferirea spre vânzare sau importul în aceste scopuri a produsului obţinut prin aceste procedee sau metode.
■■ Întinderea protecţiei conferite prin brevet este determinată de conţinutul
revendicărilor care se interpretează în legătură cu descrierea şi desenele
explicative.
19

AGEPI
■■ În cazul cererii de brevet publicate, persoanele fizice şi juridice
îndreptăţite la eliberarea brevetului beneficiază provizoriu de drepturile conferite
titularului de brevet începând de la data publicării cererii şi până la eliberarea
brevetului de invenţie.
■■ Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului titularul este obligat să
plătească taxele anuale de menţinere în vigoare.
■■ Neplata acestor taxe atrage după sine decăderea din drepturile ce
decurg din brevetul de invenţie.
■■ Titularul brevetului poate exploata liber invenţia sa în Republica
Moldova, în mod particular sau în cooperare cu firme locale şi străine, poate
transmite drepturile sale prin cesiune, poate acorda licenţe de exploatare
persoanelor interesate, poate transmite drepturile sale prin succesiune
testamentară.
■■ Conform principiilor Convenţiei de la Paris, în Lege sunt prevăzute şi
sancţiuni aplicate pentru lipsa de exploatare sau pentru exploatarea insuficientă
a brevetului, exprimate prin acordarea licenţelor obligatorii.

VII. Taxele pentru servicii în domeniul protecţiei invenţiilor
Depunerea cererii de brevet, invocarea priorităţii, publicarea, examinarea
cererii, eliberarea şi menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, precum şi
efectuarea altor acţiuni cu semnificaţie juridică, sunt supuse taxelor în cuantumurile şi termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997
cu privire la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (Anexa 1).
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Nomenclatorul*
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale
Nr.
d/o

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Denumirea serviciilor
I. Invenţii
1.1. Brevete de invenţie
Depunerea cererii de brevet de invenţie/ Deschiderea fazei naţionale a
cererii internaţionale, inclusiv:
a) examinarea formală, preliminară şi publicarea cererii
b) pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 5
Examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie, inclusiv cercetarea
documentară:
a) pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în urma
modificărilor, depăşind 1
b) pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în urma
modificărilor, depăşind 5
c) pentru fiecare pagină, depăşind 15
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, pentru fiecare an de
valabilitate:
pentru anii 1-5
pentru anii 6-10
pentru anii 11-15
pentru anii 16-20
Publicarea traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în
procedura de validare
Publicarea versiunii corectate a traducerii revendicărilor din cererea de
brevet european în procedura de validare
Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, nedepăşind
20 de pagini
pentru fiecare pagină, depăşind 20
Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, modificat în
urma procedurii de opoziţie sau de limitare la Oficiul European de Brevete
(OEB), nedepăşind 20 de pagini
pentru fiecare pagină, depăşind 20
Publicarea traducerii corectate a fasciculului de brevet european validat
Eliberarea certificatului privind validarea brevetului european
Depunerea şi examinarea formală a unei cereri de transformare a cererii
de brevet european în procedura de validare în cerere de brevet naţional

Anexa 1

Tariful,
euro

100
20
400
100
10
10

100
300
500
700
60
30
100
5
50
5
20
20
100
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

22

Depunerea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată/ Deschiderea
fazei naţionale a cererii internaţionale, inclusiv:
a) examinarea formală şi publicarea cererii
b) pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 5
Examinarea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată:
a) pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în urma
modificărilor, depăşind 1
b) pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în urma
modificărilor, depăşind 5
c) pentru fiecare pagină, depăşind 15
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată (pentru
fiecare an de valabilitate)
pentru anii 1-6
Depunerea şi examinarea cererii de prelungire a termenului de valabilitate
a brevetului de invenţie de scurtă durată, inclusiv cercetarea documentară
şi întocmirea raportului de documentare cu opinie privind brevetabilitatea
Publicarea şi eliberarea brevetului de invenţie de scurtă durată prelungit,
inclusiv tipărirea fasciculului de brevet cu raportul de documentare
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată după
prelungire (pentru fiecare an de valabilitate) pentru anii 7-10
1.2. Modele de utilitate
Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare a modelului de utilitate
pentru fiecare an de valabilitate:
pentru anii 6-10 (după reînnoire)
1.3. Certificate complementare de protecţie
Depunerea şi examinarea cererii de acordare a certificatului complementar
de protecţie
Eliberarea certificatului complementar de protecţie
Menţinerea în vigoare a certificatului complementar de protecţie, pentru
fiecare an de valabilitate
1.4. Tarife comune
Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea unei cereri
internaţionale conform prevederilor articolului 14 al Tratatului de cooperare
în domeniul brevetelor (P.C.T.)
Eliberarea brevetului, inclusiv tipărirea fascicolului de brevet:
a) în cazul în care materialele cererii destinate pentru tipărire nu depăşesc
15 pagini
b) pentru fiecare pagină, depăşind 15
Depunerea şi examinarea unei cereri privind transformarea cererii
Depunerea cererii divizionare, inclusiv examinarea formală şi publicarea
cererii
Publicarea cererii înainte de termen, la solicitare

100
20
200
100
10
10

100
300
20
200

100
300
100
700

100

100
10
25
50
10
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26.

27.

28.

29.
72.
73.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.

Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet, întocmirea şi
publicarea:
a) raportului de documentare;
b) raportului de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea
Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu raport de
documentare întocmit de o autoritate internaţională de documentare,
întocmirea şi publicarea:
a) raportului de documentare;
b) raportului de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea
Tipărirea şi eliberarea unui nou fascicul al titlului de protecţie, nedepăşind
15 pagini
pentru fiecare pagină, depăşind 15
Depunerea şi examinarea cererii de limitare a brevetului
VIII. Tarife comune de procedură
Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de
înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv într-o
cerere internaţională
Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei
revendicări a priorităţii
Examinarea cererii de introducere a unei modificări
Rectificarea unei erori
Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi
în proprietatea intelectuală
Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în
faţa AGEPI), pentru fiecare lună
Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună
Restabilirea/repunerea în drepturi
Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau
franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale
Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru
un obiect al proprietăţii industriale
Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia
contractului prevăzut la pct.57
Depunerea unei:
a) opoziţii
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării
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
Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare

200
300

100
150
20
5
60

100
20
30
10
10
20
50
100
200
100
50
100
150
15
50
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88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.

Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii
intelectuale
Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii
intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale”
Organizarea medierii/arbitrajului
Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate
industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc.
Eliberarea, la solicitare:
a) a extrasului legalizat din registru
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei
adeverinţe
d) a copiei pe hîrtie de pe documentele din dosarul OPI sau din Baza de
Date, pentru o pagină
Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare la
activitatea mandatarului autorizat, lunar
Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză
pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:
a) statutul juridic, pentru un obiect
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un
obiect
c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană,
pentru un obiect
d) invenţiile, pentru o bază de date, un obiect:
baze de date naţionale
baze de date internaţionale

50
25
120
20
20
10
5
2
0,03
10

15
15
15
50
150

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:
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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;
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
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.
11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în
punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51,
25
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52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu
100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se
aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note.
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.

26

Cuprins
I.

Date generale......................................................................................... 3
1. Convenţii şi tratate internaţionale în domeniul brevetelor,
ratificate de Republica Moldova........................................................... 3
2. Legislaţia în vigoare în domeniul brevetelor......................................... 3
3. Publicaţii............................................................................................... 4

II. Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI/2008.
Elemente esenţiale................................................................................ 4
III. Brevetabilitatea...................................................................................... 5
1. Invenţii brevetabile............................................................................... 5
2. Excepţii de la brevetabilitate................................................................ 6
3. Noutatea............................................................................................... 7
4. Activitatea inventivă.............................................................................. 8
5. Aplicabilitatea industrială...................................................................... 8
6. Unitatea invenţiei.................................................................................. 8
IV. Constituirea depozitului cererii de brevet............................................ 8
1. Cine poate solicita un brevet de invenţie.............................................. 8
2. Limba în care se redactează cererea de brevet................................... 8
3. Confidenţialitatea cererii de brevet....................................................... 9
4. Reprezentarea..................................................................................... 9
5. Documentele cererii de brevet............................................................. 9
6. Prezentarea documentelor cererii...................................................... 10
7. Condiţii minime pentru înregistrarea cererii........................................ 10
8. Formularul cererii de brevet................................................................11
9. Dreptul de prioritate.............................................................................11
10. Perfectarea documentelor cererii de brevet......................................11
11. Unde şi cum se depune cererea de brevet........................................11
V. Procedura de eliberare a brevetului.................................................. 12
1. Examinarea formală........................................................................... 12
2. Examinarea preliminară..................................................................... 13
3. Publicarea cererii............................................................................... 13
4. Examinarea condiţiilor pentru acordarea brevetului de invenţie
de scurtă durată................................................................................. 13
27

5. Examinarea de fond a cererii............................................................. 14
6. Derularea procedurii de examinare de fond....................................... 14
7. Opunerea publică............................................................................... 14
8. Eliberarea brevetului ......................................................................... 15
9. Prelungirea termenelor....................................................................... 15
10. Repunerea în termenele omise şi restabilirea drepturilor................. 16
11. Cererea de brevet european și brevetul european validat .............. 16
VI. Drepturile şi obligaţiile titularului de brevet..................................... 19
VII. Taxele pentru servicii în domeniul protecţiei invenţiilor................. 20
Anexa 1. Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică
în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale........................ 21

28

