Activitatea de promovare
a realiz rilor inova ionale la saloanele i expozi iile
inova ionale de inven ii, produse i tehnologii noi
de peste hotarele Republicii Moldova
desf urat de AGEPI
pe parcursul anului 2014

AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUAL
A REPUBLICII MOLDOVA (abreviat – AGEPI)
AGEPI este oficiul na ional de
proprietate intelectual , investit cu
dreptul de a acorda protec ie juridic
obiectelor de proprietate intelectual .
AGEPI activeaz în calitate de oficiu
receptor al cererilor de acordare a
protec iei pentru obiectele de proprietate
intelectual în str in tate, conform
tratatelor interna ionale la care Republica
Moldova este parte.
AGEPI reprezint Republica Moldova în Organiza ia Mondial pentru
Proprietatea Intelectual , în alte organiza ii interna ionale i interstatale pentru
protec ia propriet ii intelectuale, între ine i dezvolt rela ii de colaborare i
cooperare cu ele, precum i cu institu iile de profil din alte state.

Func iile principale ale AGEPI
AGEPI asigur protec ia propriet ii intelectuale i desf oar
activit i ce includ, drept componente de baz :

Examinarea cererilor din domeniul propriet ii intelectuale i acordarea titlurilor
de protec ie conform legisla iei na ionale în domeniu
Activit i de solu ionare extrajudiciar a litigiilor, de mediere i arbitraj specializat
în domeniul propriet ii intelectuale
Activit i de informare i documentare, de promovare i diseminare a
informa iei
Activit i editorial-poligrafice
Activit i de instruire i preg tire a speciali tilor în domeniul propriet ii
intelectuale

Documente de politici

Strategia na ional în domeniul PI
pân în anul 2020 i Planul de ac iuni
pentru anii 2012-2014 privind
implementarea Strategiei, aprobate prin
Hot rîrea Guvernului nr. 880 din 22
noiembrie 2012

Programul de activitate al AGEPI
pentru anul 2014

Strategia inova ional a Republicii
Moldova pentru anii 2013-2020
“Inova ii pentru competitiviate”,
aprobate prin Hot rîrea Guvernului
nr. 952 din 22 noiembrie 2013

Programul de dezvoltare strategic
al AGEPI pentru anii 2012-2014

Strategia na ional în domeniul PI
pân în anul 2020

Obiectivul General 5:
Promovarea i dezvoltarea
unei culturi înalte în materie
de proprietate intelectual ,
sensibilizarea i
con tientizarea publicului
larg cu privire la rolul
propriet ii intelectuale i
sporirea interesului fa de
protec ia i respectarea
drepturilor de proprietate
intelectual

Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informa iile i
cuno tin ele din domeniul propriet ii intelectuale

Obiectivul specific 5.2. Instruirea i educarea în domeniul
propriet ii intelectuale prin intermediul sistemului
preuniversitar, universitar i post-universitar

Obiectivul specific 5.3. Cre terea gradului de con tientizare
a drepturilor de proprietate intelectual de c tre societate

Strategia inova ional a Republicii Moldova
pentru anii 2013-2014

Obiectivul specific B.
Abilitarea popula iei
cu competen e
inova ionale.
B2. Sus inerea i
popularizarea
activit ilor
inova ionale:

1) acordarea suportului informa ional, consular i organiza ional pentru
participarea inovatorilor moldoveni, inclusiv tineri, la principalele evenimente
interna ionale de inventic i inovare;

2) asigurarea unei mai bune vizibilit i na ionale i interna ionale pentru
rezultatele ….Expozi iei Interna ionale Specializate de inven ii, tehnologii i
produse noi INFOINVENT i asigurarea inform rii companiilor moldovene ti i
str ine despre solu iile propuse

4) popularizarea mai intens a cercet rii i rezultatelor ob inute, precum i a
inova iilor din mediul na ional i interna ional (prin reviste, emisiuni, interviuri,
întîlniri de prezentare);

Rezultate înregistrate -2014
Denumire

2014

2013

Num rul de expozi ii interna ionale

6

6

Num rul lucr ri prezentate

202

150

Num rul de distinc ii ob inute

140

107

6 cupe
18 medalii

6 cupe
18 medalii

Num rul de distinc ii acordate de
AGEPI în cadrul saloanelor i
expozi iilor interna ionale

Expozi ii interna ionale de inven ii, produse
i tehnologii noi
Denumire

2014

2013

Salonul Interna ional al Cercet rii, Inov rii i
Inventicii, Cluj-Napoca

Martie, 19-21

Expozi ia European de Creativitate i Inovare
„EUROINVENT – 2014”, Ia i

Mai, 22-24

ELVE IA

Salonul Interna ional de Inven ii de la Geneva

Aprilie, 2-6

POLONIA

Salonul Interna ional de Inventic
„IWIS- 2014” , Var ovia

Octombrie, 1416

CROA IA

Expozitia Interna ional de Inven ii “INOVA –
2014”, Osijek

Noiembrie, 4-6

BELGIA

Salonul Interna ional de Inova ii Cercet ri i Noi
Tehnologii “Brussels-Eureka”

Noiembrie, 1315

ROMÂNIA

Salonul Interna tonal al Cercetarii, Inov rii i Inventicii „PRO
INVENT- 2014”, 19-21 martie 2014, la Cluj-Napoca, ROMÂNIA

60

Lucr ri
prezentate

Distinc ii
ob inute

Medalii
de bronz

Medalii
de argint

Premii
speciale

36

Medalii
de aur

Salonul International de Inven ii de la Geneva,
ELVE IA 2-6 Aprilie 2014

10

Lucr ri
prezentate

Distinc ii
ob inute

Medalii
de bronz

Medalii
de argint

Premii
speciale

5

Medalii
de aur

Expozitia Europeana de Creativitate si Inovare
„EUROINVENT – 2014”, 22-24 mai, Ia i, România

90

Lucr ri
prezentate

Distinc ii
ob inute

Medalii
de bronz

Medalii
de argint

51

Medalii
de aur

Salonul International de Inventic „ IWIS- 2014”
14-16 octombrie, 2014, Varsovia, POLONIA

8

Lucr ri
prezentate

Distinc ii
ob inute

Medalii
de bronz

Medalii
de argint

Premii
speciale

7

Medalii
de aur

Expozi ia Interna ional de Inventii “INOVA –
2014”, 6-8 Noiembrie, Osijek, CROA IA

32

Lucr ri
prezentate

Distinc ii
ob inute

Medalii
de bronz

Medalii
de argint

Premii
speciale

31

Medalii
de aur

Expozitia Internationala de Inventii “Brussels-INOVA”,
15-17 Noiembrie, Brussels, BELGIA

9

Lucr ri
prezentate

Distinc ii
ob inute

Medalii
de bronz

Medalii
de argint

Premii
speciale

10

Medalii
de aur

Distinctiile Organizatiei Mondiale a Propriet ii
Intelectuale (OMPI) - 2014
Trofeul OMPI „Intreprindere Inovatoare”- a revenit Institutului de Horticultura si
Tehnologii Alimentare, laureat al Expozitiei Internationale Specializate „Infoinvent 2011”

Diplomele OMPI laureatilor Medaliilor de
Aur a OMPI, acordate în
cadrul EIS “Infoinvent 2013”

„Cel mai dotat inventator” - i-a fost
inmanata dlui APCOV Victor, Universitatea
de Stat din Moldova
„Cea mai buna inventatoare”- dnei
CHIRIAC Tatiana, Institutul de
Microbiologie si Biotehnologie al ASM
„Cel mai tanar inventator” – drei
MOLDOVAN Anna, Institutul de Zoologie a
ASM

Distinc iile OMPI
Laurea i ale Trofeului
OMPI “Întreprindere
inovatoare” - 9
institu ii de cercetare
inovatoare

Laurea i ai Medaliei de
Aur OMPI “Inventator
remarcabil”- 27,
inclusiv 8 doamne i
19 domni

Laurea i ai Medaliei de
Aur OMPI “Cel mai
tân r inventator” - 4
pers.

Laurea i ai Medaliei de Aur a OMPI „Inventator
Remarcabil”

Medalia de Aur pentru Creativitate a OMPI
Anul 2014 – Ziua Mondial a P.I. a avut genericul
„Cinematografia – pasiune globala”

Medalia de Aur a fost acordat
dlui Igor Cobâleanschi,
renumit scenarist i regizor din RM
Laurea i ai Medaliei de Aur OMPI pentru Creativitate – 8
personalit i notorii din RM:
Maria Bie u, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi,
Ion Dru , Eugen Doga, Mihai Volontir, Spiridon Vangheli,
Vladimir Curbet

Mediatizarea pe pagina web AGEPI

E.I.S. INFOINVENT, Noiembrie 25-28, 2015

invit m s participa i activ la INFOINVENT!
Pentru detalii accesa i: www.infoinvent.md

Pentru orice întreb ri i informa ii adi ionale contacta i:
Dr. Maria Rojnevschi, director departament promovare i editur :
Tel. (+373 22)400580, 069300293
e-mail: maria.rojnevschi@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md

