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Chişinău

În fiecare an, pentru a cunoaște mai multe despre rolul obiectelor drepturilor de
proprietate intelectuală (brevete, mărci, desene și modele industriale, drept de autor) în
stimularea inovării și creativității, pe 26 aprilie este celebrată Ziua Mondială a
Proprietății Intelectuale .
Tematica Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale din 2017: „Inovarea – pentru
o viață mai bună”, își propune să exploreze modul în care inovațiile fac viața noastră mai
sănătoasă, mai sigură și mai confortabilă, transformând provocările în progres.
Oameni ordinari realizează zilnic lucruri extraordinare menite să schimbe lumea
spre bine. Inovațiile iau diverse forme, de la cele firești până la cele aparent miraculoase:
panoul din Peru, care transformă aerul în apă, aprovizionând comunitatea locală cu apă
potabilă curată; imprimanta 3D din cadrul unei universități americane, care regenerează
țesutul uman deteriorat; transferul de bani prin intermediul telefonului mobil și serviciul
de microfinanțare din Kenia; soluții pentru energia regenerabilă, care aprovizionează cu
energie frigiderele din mediul rural din India; bateria cu grafen inventată în China, care
încarcă un telefon mobil în doar câteva minute.
De la noi medicamente și materiale la soiuri de culturi îmbunătățite și comunicații,
inovația este o forță umană care nu cunoaște limite. Aceasta sfidează limitele
posibilităților și favorizează capabilități fără precedent. Inovațiile contribuie atât la
îmbunătățirea vieții cotidiene, cât și la abordarea provocărilor globale, cum sunt
schimbările climatice, sănătatea, sărăcia și necesitatea de asigurare cu hrană a populației
în continuă expansiune etc.
Ediția din acest an a Simpozionului internațional „Lecturi AGEPI” își propune să
exploreze modul în care sistemul de proprietate intelectuală sprijină inovația prin
atragerea investițiilor și încurajează creatorii să-și dezvolte ideile.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale se marchează încă din anul 2000, iar 26 aprilie reprezintă ziua în care a
intrat în vigoare Convenţia de constituire a OMPI (1970).


MIERCURI, 19 aprilie
09.30-10.00

Înregistrarea participanților (Ziua I)

10.00-10.15

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI
Cuvânt de salut:
Octavian APOSTOL, Director General al AGEPI

10.15-11.30

SESIUNEA 1: (plenară) Evoluţii în domeniul drepturilor de proprietate industrială
(brevete de invenții și soiuri de plante; mărci, desene şi modele industriale, indicaţii
geografice, denumiri de origine și specialităţi tradiţionale garantate)
Moderator: Andrei POPA, Director General adjunct al AGEPI
Protecția indicațiilor geografice – realizări și perspective
Simion LEVIȚCHI, dr., șef Direcție mărci și design industrial, AGEPI
Extinderea termenului de valabilitate a brevetului eurasiatic pentru produse
medicamentoase
Aurelia CEBAN, șef Secție Contestații și Control Calitate, Oficiul Eurasiatic de Brevete
(OEAB)
Secretul comercial ca obiect de proprietate industrială
Viorel IUSTIN, dr., șef adjunct Direcție brevete, AGEPI
Conexiunile și intersecţiile unui brevet „războinic” atacat într-un ziar sovietic
Tudor JOVMIR, specialist coordonator, Secția examinare, Direcția brevete, AGEPI
Întrebări şi discuţii

11.30-12.00 Pauză de cafea
12.00-13.30 SESIUNEA 1 (continuare): Evoluţii în domeniul drepturilor de proprietate
industrială (brevete de invenții și soiuri de plante; mărci, desene şi modele industriale,
indicaţii geografice, denumiri de origine și specialităţi tradiţionale garantate)
Moderator: Svetlana MUNTEANU, dr., Consilier al Directorului General al AGEPI
Impactul designului asupra vieţii de zi cu zi
Alexandru ŞAITAN, șef Secţie modele şi desene industriale, Direcția mărci și design
industrial, AGEPI
Aspecte teoretico-practice privind înregistrarea, protecția juridică și utilizarea
pictogramelor în calitate de mărci comerciale
Ludmila COCIERU, șef Secţie mărci internaționale, Direcția mărci și design industrial,
AGEPI
Impactul licențierii obligatorii asupra concurenței
Elena SEDLEȚCHI, doctorand, lector universitar, Consiliul Concurenței al Republicii
Moldova

Rolul titularilor de drepturi în asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală
Patricia BONDARESCO, specialist coordonator, Secția asistență juridică și
înregistrare contracte, Direcția juridică, AGEPI
Analiza răspunderii penale pentru concurența neloială (art. 246/1, Cod penal)
Gheorghe GRAUR, asistent universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Sub-franchising – modalitate de transmitere a drepturilor proprietății industriale
Maria PÎSLARUC, studentă, Universitatea de Stat din Moldova
Întrebări şi discuţii
13.30-14.30

Pauză de prânz

14.30-15.30 SESIUNEA 2: Evoluții în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe
Moderator: Andrei POPA, Director General adjunct al AGEPI
Proiectarea politicilor și măsurilor de dezvoltare a industriilor creative în
Republica Moldova
Andrei CHISTOL, Secretar de Stat, Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Dreptul patrimonial al autorului la importul operei
Virginia BALTAG, magistru în drept, avocat
Este oare tatuajul obiect al dreptului de autor?
Eugeniu RUSU, specialist categoria III, Direcția drept de autor, AGEPI
Întrebări şi discuţii
15.30- 16.00 Pauză de cafea
16.00-17.30 SESIUNEA 3: Valorificarea şi managementul proprietăţii intelectuale
Instruirea și pregătirea cadrelor în domeniul proprietății intelectuale
Moderator: Svetlana MUNTEANU, dr., Consilier al Directorului General al AGEPI
Moștenirea obiectelor de proprietate intelectuală
Ala GOLUBCIUC-SPEIANU, master în drept, notar
Proprietatea intelectuală – instrument de afaceri pentru IMM
Cristina FILAT, masterand, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)
Instruirea în domeniul PI – un imperativ a societății bazate pe cunoaștere
Iurie BADÎR , dr., șef Secție instruire, Direcția promovare și relații externe, AGEPI
Experiența Institutului Național al Justiției în formarea profesioniștilor din sfera
justiției în domeniul proprietății intelectuale
Alexandra NICA, șef Direcție, Institutul Național al Justiției

Aspecte ale asigurării transparenței și excluderii corupției în sfera științei, inovării și
cea a pregătirii cadrelor științifice în Republica Moldova
Ion HOLBAN, dr., conf. cercetător, Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare
Gheorghe CUCIUREANU, dr. hab., Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare
Vitalie MINCIUNĂ, dr. hab., Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare
Igor COJOCARU, dr., Director, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Întrebări şi discuţii
17.30

Încheierea lucrărilor primei zile a Simpozionului
JOI, 20 aprilie

09.00-09.30

Înregistrarea participanților (Ziua II)

09.30-11.00 Sesiunea de Nivel Înalt: Încurajarea inovațiilor pentru o dezvoltare durabilă
Moderator: Svetlana MUNTEANU, dr., Consilier al Directorului General al AGEPI
Proprietatea intelectuală în suportul inovațiilor
Octavian APOSTOL, Director General al AGEPI
Activitatea OSIM în sprijinul valorificării proprietății industriale
Tatiana RADU, Şef Serviciu Marketing, suport pentru transfer de tehnologie şi
Registrul Consilierilor PI, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM)
Promovarea inovațiilor în Georgia
Merab KUTSIA, șef Departament invenții și soiuri de plante, Centrul Național de
Proprietate Intelectuală (Sakpatenti), Georgia
Mecanisme de stimulare și finanțare a inovațiilor în Republica Moldova
Roman CHIRCA, Director Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT)
Stimularea implementării inovațiilor în activitatea IMM prin programul PARE
1+1
Ludmila STIHI, șef Direcție, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
Открытые инновации как форма активизации научно-инновационной
деятельности в Молдове
Natalia PERCINSCHI, dr. în științe economice, Institutul Național pentru Cercetări
Economice al AȘM
Întrebări şi discuţii
11.00-11.30

Pauză de cafea

11.30-13.00

SESIUNEA 4: Proprietatea intelectuală în mediul on-line
Moderator: Igor MOLDOVAN, Consilier al Directorului general al AGEPI
Proprietatea intelectuală în mediul on-line
Adrian GHIMPU, director Direcție Registre, Gestiune Colectivă,
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
Proprietatea intelectuală. Nume de domeniu. Concurența
Cornelia GORINCIOI, doctorand, Consiliul Concurenței din Republica Moldova
Ilie CRECIUN, doctorand, Consiliul Concurenței din Republica Moldova
Proprietatea intelectuală și presa
Vlad VASILCOV, jurnalist, Portalul de ştiri AGORA
Capitalul creativ, rețelele sociale creative și educația
Laura DICUSAR, profesoară informatică, grad superior, liceul „Gaudeamus”
Ion DICUSAR, administrator sisteme, BCA „Moldindconbank”

13.00–14.00 Discuţii, dezbateri, propuneri şi recomandări
Moderator: Igor MOLDOVAN, Consilier al Directorului General al AGEPI
Raportori: Moderatorii sesiunilor
14.00

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI

LISTA COMUNICĂRILOR
pentru publicare în culegerea „Lecturi AGEPI”, ediția a XIX-a
(fără prezentare publică în cadrul Simpozionului)
1. Stabilirea „utilizatorului avizat” în cazul evaluării caracterului individual al desenelor şi
modelelor industriale (studiu)
Julieta ROTARU, Specialist categoria I, Secția Desene şi Modele Industriale, Direcția mărci
și design industrial, AGEPI
2. Protecția realizărilor selecției vegetale: Brevetul de invenții şi brevetul pentru soi de
plantă, interacțiunea i consecințele
Aurelia LUPAN, dr. în biologie, specialist coordonator, Secția Examinare, Direcția brevete,
AGEPI
3. Limitele dreptului de autor
Alexandra TIGHINEANU, magistru, doctorand, lector superior, Academia de Studii
Economice din Moldova
4. Reflecții cu privire la oportunitatea anulării derogării stabilite în art. 77 alin.(1) al Legii
Concurenței
Vitalie STATI, dr. în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
5. Problematica statisticii în comerțul cu bunuri și servicii culturale
Eugeniu POPA, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova
6. Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de încălcarea dreptului de autor
și a drepturilor conexe
Andrei CAZACICOV, master în drept, asistent universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
al RM
Rodion COJOCARU, dr. în drept, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a
MAI al RM
7. Dreptul de autor şi drepturile conexe în sistemul de drept anglo-saxon
Artiom PILAT, master în drept, lector universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM
8. Unele aspecte privind evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al RM cu
standardele UE
Sofia PILAT, doctorand, lector universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM
9. Particularităţile audierii subiecţilor procesului penal în cadrul cercetării infracţiunii de
încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Constantin RUSNAC, dr. în drept, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a
MAI al RM
10. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 185/1 Уголовного кодекса, в 2006
году
Vasile FLOREA, dr. în drept, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
11. Tendințe actuale privind protecția dreptului de autor pe Internet
Alexandru DRĂGULEAN, master în drept, Ministerul Apărării al Republicii Moldova

12. Interferențe între Indicația geografică si marcă pentru obținerea unui brand de succes
Lidia GORDIEVSCHI, specialist categoria III, Secția mărci internaționale, Direcția mărci și
design industrial, AGEPI
Lilia MANOLI, specialist categoria III, Secția asistență juridică și înregistrare contracte,
Direcția juridică, AGEPI
13. Răspunderea pentru încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe
Valentina COCIORVA, studentă, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM
14. Includerea noilor tendințe de cluster în marketing și branding
Adriana BUZDUGAN, dr. în științe economice, lector universitar, Universitatea de Stat din
Moldova
15. Brandingul local ca instrument de promovare a turismului în Moldova
Marina MIRON, magistru Istoria și Teoria Culturii, doctorand, Institutul Patrimoniului
Cultural, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
16. E-learning, studiu on-line inovațional
Silvia SCORȚESCU, mentor-teacher, Junior Achievement
17. Crearea unei mărci. Strategii
Corina ȘARAN, specialist categoria II, Secția mărci internaționale, Direcția mărci și design
industrial, AGEPI
18. Rolul proprietății intelectuale în procesul de evaluare a tehnologiilor
Vadim IAȚCHEVICI, șef Secție Transfer Tehnologic, Agenția pentru Inovare și Transfer
Tehnologic
19. Биотехнологическая трансформация СО2 и водорода при метаногенезе
Olga COVALIOVA, Victor COVALIOV, Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie aplicată şi
ecologică”, Universitatea de Stat din Moldova
20. Централизованное теплоснабжение малых населенных пунктов с применением ВУТ
Lucian COJOCARI, Universitatea Națională de Cercetări „Institutul Energetic din Moscova”
21. Abordări chirurgicale inovative în tratamentul metaplaziei epiteliale columnare de mucoasă
esofagiană
Doina FOSA, doctorand, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae
Testemițanu”
22. Importanța obținerii tulpinilor autohtone de cianobacterii și perspectiva de valorificare a
acestora
Alina TROFIM, dr. în biologie, Universitatea de Stat din Moldova
23. Biomonitorizarea calităţii apei râului Cogâlnic pe baza caracteristicii saprobiologice a
algoflorei
Alina TROFIM, dr. în biologie, Universitatea de Stat din Moldova

