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I . Actualităţi din domeniul PI
Bilanţul activității desfășurate de AGEPI în anul 2015:
realizări, provocări, tendinţe
Prezentăm principalele realizări obținute în anul 2015 în domeniul
brevetării/înregistrării OPI, precum și indicii înregistrați în celelalte
sfere de activitate.
Pe parcursul anului 2015, la AGEPI au fost depuse 5363 cereri pentru
protecţia mărcilor, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,7% faţă de anul
precedent și 3714 cereri de reînnoire a mărcilor cu 19,8% mai puţine
comparativ cu anul trecut . Pentru obţinerea protecţiei invenţiilor au fost
depuse 124 cereri, 167 cereri pentru brevet de scurtă durată şi 37 cereri
de brevet pentru soi de plantă . Totodată, au fost recepţionate 2 cereri
noi de protecţie a indicaţiilor geografice (IG) . Este vorba de IG ”Dulceaţa
din petale de trandafir de Călăraşi” şi ”IG Rachiul de caise de Nimoreni” .
În această perioadă au fost depuse 64 de cereri de protecţie a denumirilor
de origine (DO) prin intermediul Acordului de la Lisabona . În total, pe
teritoriul Republicii Moldova au obţinut protecţie 4425 de IG şi DO .
În domeniul desenelor şi modelelor industriale (DMI), au fost recepţionate
352 cereri, cu 2172 modele şi 504 de cereri de reînnoire a DMI care conţin
1872 modele . Domeniile de interes fiind aceleaşi: ceasurile, bijuteriile,
monumentele funerare etc ., ele fiind depuse prin ambele proceduri
(naţională şi internaţională) .
În 2015 au fost depuse 313 cereri pentru înregistrarea obiectelor protejate
de dreptul de autor şi drepturile conexe, 59400 de marcaje de control
eliberate; au fost prezentate spre examinare 732 de suporturi (hard/
compact disc), rezultate cu 57de rapoarte de expertiză .

50 (31,25 %) - mărci internaţionale . Din anii precedenţi a fost continuată
procedura de examinare în privinţa a 64 de contestaţii .
Pe parcursul anului, AGEPI a continuat informarea şi şcolarizarea societăţii civile, formarea, instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale . În total, au fost organizate 37 de acţiuni
de instruire/perfecţionare/informare în domeniul proprietăţii intelectuale . Fiind printre obiectivele de bază, în anul 2015, AGEPI a
desfăşurat ample activităţi de promovare a sistemului naţional de
proprietate intelectuală prin intermediul expoziţiilor naţionale şi
internaţionale, participând activ la 24 de expoziţii, dintre care 17
naţionale şi 7 – internaţionale .
Procesul de integrare europeană în care este implicată plenar Republica
Moldova semnifică şi necesitatea racordării sistemului de PI la valorile şi
standardele europene . În acest sens, AGEPI a întreprins mai multe acţiuni,
fapt ce a apropiat şi mai mult ţara noastră de UE . Totodată, în anul 2015
AGEPI a demarat o serie de proiecte cu susţinerea OMPI, dar şi o serie de
vizite de informare şi schimburi de experienţă a căror scop au fost promovarea bunelor practici de protecţie a PI, susţinerea colaborării interinstituţionale şi internaţionale .
Cu susţinerea Guvernului și Parlamentului, AGEPI s-a preocupat în continuare
de crearea celor mai favorabile condiţii pentru solicitanţi prin dezvoltarea
cadrului normativ-legislativ în domeniu . Astfel, în scopul actualizării conţinutului actelor legislative speciale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, ţinând cont de practica aplicării acestora din momentul adoptării
sale, inclusiv în temeiul propunerilor mandatarilor autorizaţi, a fost adoptată
Legea nr .162 din 30 .07 .2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (legilor speciale în domeniul PI: (Legilor nr . 38-XVI din 29 .02 .2008
privind protecţia mărcilor, nr . 161-XVI din 12 .07 .2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, nr . 39-XVI din 29 .02 .2008 privind protecţia
soiurilor de plante) .

În perioada 1993-2015 AGEPI a eliberat în jur de 40000 de titluri de protecţie pentru obiectele de proprietate industrială şi obiectele protejate
prin dreptul de autor şi drepturile conexe . O nouă facilitate oferită de
AGEPI este sistemul de depunere a cererilor de înregistrare a obiectelor Totodată, luând în considerare aspiraţiile ţării noastre de a se integra
de proprietate intelectuală şi achitarea serviciilor aferente în regim online, în structurile europene, un pas important pe calea armonizării cadrului
astfel, în 2015, au fost depuse 812 cereri pe această cale .
legislativ și asigurării nivelului de protecţie a invenţiilor în Republica
Moldova similar celui european, l-a constituit semnarea Acordului
Ca și în anii precedenţi, cele mai active instituţii universitare în domeniul între Guvernul RM şi OEB privind validarea brevetelor europene . Pentru
brevetării invenţiilor au fost: USMF „N . Testemiţanu” (28 de cereri și 13 aceasta au fost elaborate şi adoptate două acte legislative: Legea nr .
brevete eliberate), USM (21 de cereri depuse și 13 brevete eliberate), 57 din 09 .04 .2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul RM şi
UTM (17 cereri și 14 brevete) . Din cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor euros-au evidenţiat: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor pene (Acord de validare); Legea nr .160 din 30 .07 .2015 pentru modi(14 cereri și 19 brevete eliberate) Institutul de Fizică Aplicată (11 cereri ficarea şi completarea Legii nr . 50-XVI din 07 .03 .2008 privind protecţia
și 16 brevete eliberate), Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii invenţiilor .
„D . Ghiţu” (12 cereri și 7 brevete), Institutul de Chimie (7 cereri și 16 brevete), Institutul de Zoologie (7 cereri și 4 brevete) .
Pentru anul 2016, AGEPI şi-a trasat o serie de priorităţi pentru ca sistemul
naţional de PI să răspundă necesităţilor cetăţenilor şi să fie similar celui
În anul 2015, la Comisia de Contestaţii au fost depuse 162 de contestaţii, din UE .
cu 18 (12,5 %) mai multe decât în anul precedent . Din numărul contestaţiilor depuse 2 (1,2 %) se referă la desene, modele industriale, iar 160
(98,8 %) se referă la mărci, dintre care 110 (68,75 %) - mărci naţionale şi
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Actualităţi din domeniul PI

Peste 115 mii de cereri de
înregistrare ale mărcilor au fost
depuse la AGEPI până în prezent
Mărcile comerciale alcătuiesc cea mai mare
parte a obiectelor de proprietate industrială
pentru care se solicită protecție. La Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI),
din 1993 până în prezent, au fost depuse peste
115 mii cereri prin care a fost solicitată protecția
mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova.
Aproximativ 41 de mii de cereri au fost depuse
pe cale națională, iar aproape 74 de mii pe
cale internațională.

OHIM își schimbă denumirea în
Oficiul de Proprietate Intelectuală
al Uniunii Europene
Începând cu 23 martie 2016, Oficiul pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (OHIM) se
va numi „Oficiul de Proprietate Intelectuală al
Uniunii Europene”, iar termenul marcă comunitară va fi înlocuit cu termenul „Marcă a Uniunii
Europene” sau „Marcă UE”.

Menţionăm că înregistrarea mărcii reprezintă
un pas important în activitatea oricărui agent
economic, deoarece îi oferă acestuia protecţie
faţă de concurenţi . Pe de altă parte marca reprezintă și un garant al calităţii produselor și
serviciilor pentru consumatori .
Amintim că înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia . Titularul
mărcii este unicul în drept să folosească marca
şi este de asemenea în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială,
fără consimţământul său un semn identic ori
similar cu marca sa dacă persoana terţă, în
urma folosirii semnului, fără motive justificate,

a fost creat ca o agenţie descentralizată a Uniunii
Europene cu scopul de a oferi protecţie pentru
2 obiecte de proprietate intelectuală (marca
comunitară și designul industrial comunitar
înregistrat) în folosul întreprinderilor și inovatorilor din UE și din afara ei .
Regulamentul de înfiinţare a Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieţei Interne a fost adoptat
de Consiliul Uniunii Europene în decembrie
1993 și revizuit în 2009 .

Aceste modificări sunt introduse prin Regulamentul
Parlamentului European și al Consiliului din 16
decembrie 2015 și au scopul de a aduce terminologia utilizată în concordanţă cu Tratatul de
la Lisabona privind funcţionarea Uniunii Europene .

Încă de la înfiinţare, principala atribuţie a Oficiului
a constat în înregistrarea mărcilor și designului .
Recent, misiunea OHIM-ului a fost extinsă și
asupra Observatorului European al încălcărilor
drepturilor de proprietate intelectuală .

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne

Încredinţat OHIM-ului din iunie 2012, Observatorul
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profită de caracterul distinctiv ori de renumele
mărcii .
Mărcile comerciale alcătuiesc cea mai
mare parte a obiectelor de proprietate
industrială pentru care se solicită protecţie .
La Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI), din 1993 până în
prezent, au fost depuse peste 115 mii de
cereri prin care a fost solicitată protecţia
mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova .
www.agepi.gov.md

adună reprezentanţii sectorului public și privat
în lupta împotriva pirateriei și contrafacerii . Astfel,
Oficiul pentru Armonizarea Pieţei Interne a
devenit un participant activ în următoarea etapă
de dezvoltare a domeniului proprietăţii intelectuale, și anume contribuie la asigurarea respectării
drepturilor asupra rezultatelor creativităţii și
inovării, după ce acestea au fost înregistrate .
OHIM înregistrează anual aproximativ 100 de
mii de mărci și aproape 75 de mii de modele și
desene industriale, oferind protecţie companiilor
și persoanelor fizice pe o piaţă cu peste 500
milioane de consumatori .
Sursa: www.agepi.gov.md, https://oami.
europa.eu/

www.agepi.gov.md

II . Aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale
Două cereri noi de înregistrare a unor indicaţii
geografice autohtone depuse la AGEPI
La Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au fost
depuse 2 cereri noi de înregistrare a unor indicaţii geografice (IG).
Este vorba de IG „Dulceaţa din petale de trandafir de Călărași” și de IG
„Rachiul de caise de Nimoreni”.
Caietele de sarcini ale acestor două produse au fost omologate în luna
decembrie de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare . Astfel,
grupurile de producători au iniţiat procedura de înregistrare propriu-zisă
a denumirilor la AGEPI .
Indicaţiile geografice și denumirile de origine sunt obiecte de proprietate
intelectuală . Ele au un important rol social și economic și reprezintă instrumente valoroase de marketing pe larg utilizate de mai multe ţări ale lumii .

Nr. 1.2016

Scopul protejării denumirilor de origine și indicaţiilor geografice este de
a asigura obţinerea de către producători a unui profit echitabil pentru
produse cu calităţile și caracteristicile deosebite datorate originii
geografice .
Totodată, produsele care beneficiază de indicaţie geografică sau denumire de origine protejate au un important rol economic, deoarece furnizează informaţii privind caracteristicile specifice legate de originea
geografică, contribuind astfel la promovarea regiunii din care provin .
În acest moment, în Republica Moldova sunt înregistrate două denumiri
de origine: „Ciumai” şi „Romaneşti”, şi patru indicaţii geografice autohtone:
„Divin”, „Codru”, „Ştefan Vodă” şi „Valul lui Traian” .
www.agepi.gov.md
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Reuniunea Consorțiului Proiectului Tempus „Rețeaua
de transfer Tehnologic – TecTNet”
La sfârșitul lunii decembrie 2015, în incinta Universității de Stat din
Moldova, a avut loc cea de-a III-a reuniune a Consiliului de administrare a proiectului Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”,
implementat de un consorțiu compus din 11 parteneri din Republica
Moldova și Uniunea Europeană, din care face parte și Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).
La reuniune au participat reprezentanţii partenerilor de proiect din
Republica Moldova și din UE, coordonatorul naţional al Programului
ERASMUS+ dar și studenţii programului de master realizat în cadrului
proiectului . Lucrările reuniunii au fost deschise de către Rectorul Universităţii
de Stat din Moldova, Gheorghe Ciocanu, care a menţionat importanţa
proiectului pentru USM, impactul acestuia în dezvoltarea cercetării și
transferului tehnologic la Universitate .
În cadrul ședinţei au fost discutate diverse probleme ce ţin de realizarea
obiectivelor proiectului, au fost trecute în revistă rezultatele obţinute,
dar și provocările cu care se confruntă partenerii în procesul de implementare a activităţilor de proiect .

realizează în comun programul de master, s-au expus asupra diverselor aspecte ale procesului educaţional, inclusiv asupra cerinţelor
faţă de pregătirea tezelor de master, calităţii cursurilor dar și rezultatele programului de stagiu al masteranzilor în cadrul universităţilor
din UE . Totodată, studenţii masteranzi au fost invitaţi să prezinte
conceptul și structura tezelor de master precum și viziunea proprie
asupra utilităţii stagiului realizat în cadrul Universităţilor din UE, partenere de proiect .
Un eveniment deosebit al actualei reuniuni l-a constituit lansarea cărţii
„Sistemul inovativ al universităţii: intreprenoriatul mediului universitar”,
lucrare elaborată de către un grup de autori din cadrul Universităţii de
Stat din Moldova și editată în cadrul Proiectului TecTNet . Cartea a fost
concepută ca un compendiu metodologico-practic, care abordează
subiectul managementului universitar focusat pe cercetare, inovare si
transfer tehnologic .
La eveniment, AGEPI a fost reprezentată de către directorul general
Octavian Apostol și Liliana Vieru, șefa Secţiei cooperare și integrare europeană . Liliana Vieru a prezentat un raport privind situaţia pachetului
de lucru 6 al proiectului (WP6) care vizează activităţile de diseminare și
de promovare a proiectului, a informat partenerii despre ultimele evoluţii
și evenimente în domeniul proprietăţii intelectuale .

O atenţie sporită a fost acordată programului de master „Managementul
inovaţional și transferul tehnologic”, lansat la 15 septembrie 2014 .
Reprezentanţii celor patru universităţi din Republica Moldova, care

Primii masteranzi în management
inovațional și transfer tehnologic
La 12 februarie curent, primii absolvenți ai
cursului de master „Managementul inovațional
și transfer tehnologic” și-au susținut tezele.
Evenimentul a avut loc în incinta Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
Programul de studii a avut o durată de 18 luni .
Pe parcursul cursului au fost studiate materii
precum Managementul strategic, Managementul
și dreptul proprietăţii intelectuale, Procesarea

Sursa: http://phys.usm.md/

datelor, Statistica aplicată, Psihologia aplicată și
tehnici de comunicare; Managementul tehnologic; Marketing și administrarea afacerilor etc .
Tematica tezelor a fost variată . Multe dintre
lucrări au avut un caracter practic fiind orientate
spre identificarea soluţiilor inovative pentru
consolidarea cadrului instituţional în domeniul
transferului tehnologic, proprietăţii intelectuale
și managementului inovaţional, crearea premizelor pentru dezvoltarea infrastructurii inovaţionale și dezvoltarea de proiecte inovative în
domenii de interes sporit pentru Republica
Moldova .

Alături de profesorii din universităţile din ţară,
la susţinere au fost prezenţi și lectori din
universităţile UE, și anume: Universitatea Sannio
din Benevento, Italia, Universitatea Tehnică din
Iași, România, și Universitatea din Košice, Slovacia .
Fiind un program pilot, după finalizarea proiectului TecTNet, cursul de master poate fi replicat
de către universităţile din ţară, beneficiind de o
curriculă şi un program de curs, conţinutul căruia
poate fi accesat cu uşurinţă pe platforma on-line
a proiectului .

Proiectul Tempus TecTNet își are drept obiectiv principal edificarea și dezvoltarea unui câmp
inovaţional viabil în cadrul universităţilor autohtone, prin crearea unei reţele de transfer tehnologic eficace . Republica Moldova este reprezentată în proiect de patru universităţi beneficiare:
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de
Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Aleco Russo” din Bălţi; două agenţii: Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic și o organizaţie
non-guvernamentală: „Reţeaua de Transfer Tehnologic din Moldova” . Proiectul a demarat la 1
decembrie 2013 și va fi finalizat în luna decembrie 2016 .

Condamnaţi la închisoare pentru încălcarea dreptului
de proprietate industrială
Doi tineri din capitală au fost condamnaţi la închisoare pentru încălcarea dreptului de proprietate industrială, prejudiciind titularul mărcilor
cu peste 11 mii de euro.
În perioada mai-septembrie 2014, aceştia au confecţionat ambalaje
pentru un brand cunoscut de detergent, în care au pus praf de spălat
contrafăcut .
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În urma percheziţiilor, au fost confiscate peste 500 de cutii similare brandului de detergent, pregătite pentru comercializare .
Mai mult, poliţiştii au identificat şi o tipografie, care activa în complicitate
cu indivizii .
Cei doi suspecţi de 27 şi, respectiv de 28 de ani, au fost condamnaţi la
trei ani închisoare cu suspendare .
Sursa: http://jurnal.md/, http://www.publika.md
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Aspectele ale protecției proprietății intelectuale

Ce este franciza și care sunt companiile ce activează
în baza acestui sistem în Republica Moldova

tanţelor oficiale ale unor companii străine, de aceea nemijolcit numărul
de contracte este foarte mic .

Franciza este o strategie de dezvoltare a unei afaceri, o formă de
comerț care pune în legătură un francizor – proprietarul unei mărci
și comerciant – francizat. Pentru proprietar, franciza este un mod de
extindere a afacerii, iar pentru francizat, este o oportunitate de a
deschide și activa sub o marcă recunoscută.

Menţionăm faptul că beneficiarul unei francize are avantajul să lucreze
sub protecţia unui brand ce este deja cunoscut și prezent în conștiinţa
publicului . Astfel, este mult mai ușor să atragi clientela . De asemenea, ei
beneficiază de renumele mărcilor comerciale, dreptul de autor, secretele
de producţie comercială sau alte proceduri secrete și de succes deţinute
de către franchisee .

Prin urmare, obţinerea unei francize implică plata unei taxe de intrare în
sistem, precum și a unor obligaţii care se plătesc periodic la date fixe, de
regulă sub forma unui procent din cifra de afaceri .

Totuși, acest sistem de relaţii contractuale implică anumite costuri, pe
lângă taxa de acordare a francizei și redevenţele anuale, care diminuează
profitul beneficiarului, acesta trebuie să menţină permanent un anumit
standard de calitate .

Totodată, la AGEPI, solicitarea înregistrării unui contract de franciză se
efectuează prin depunerea unei cereri, a cărui înregistrare se efectuează
în baza demersului uneia dintre părţile contractante pentru care ulterior
se achită o taxă .
Totuși, legea privind protecţia mărcilor nu prevede obligativitatea înregistrării contractelor la AGEPI .
Astfel, în perioada 1994 - 2015, la AGEPI, au fost înregistrate doar 40
contracte de franchising, dintre care 7 au fost reziliate, iar la 17 contracte
a expirat termenul .
În Republica Moldova sistemul franciza se dezvoltă activ prin intermediul
altor forme cum ar fi acordurile de dealer şi prin intermediul reprezen-
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Mai jos vă prezentăm lista integrală a companiilor care activează în
Republica Moldova în bază de franciză, fiind înregistrate la Agenţia de
Stat pentru Proprietate Intelectuală:
• Andy`s Pizza
• Pizza Mania
• TONY&GUY
• Tirex Petrol
• Planeta Sushi
• Il Patio
• Hertz
• Furshet
• La plăcinte
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III . Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
A început cursul de instruire în
domeniul proprității intelectuale
Pe 8 februarie curent, la Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a început o
nouă ediție a cursului de instruire în domeniul
proprietăţii intelectuale pentru obţinerea calificării de ”Consilier în proprietate intelectuală”.
Scopul cursului este informarea societăţii civile
și pregătirii consilierilor în domeniul protecţiei,
valorificării şi asigurării respectării drepturilor
de proprietate intelectuală .
Persoanele instruite în cadrul acestui curs vor
avea oportunitatea să cunoască aspecte teoretice şi practice privind protecţia obiectelor de
proprietate intelectuală atât la nivel naţional,
cât şi internaţional .

Activități de promovare
desfășurate de AGEPI în cadrul
expoziției naționale „Fabricat în
Moldova”
Pe 4 februarie 2016, Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(AGEPI) a organizat un seminar de informare
cu genericul „Imaginea ca instrument al promovării afacerii”. Evenimentul a avut loc în
sala de conferințe a Pavilionului central al CIE
”Moldexpo” SA.
Seminarul a fost organizat în cadrul Expoziţiei
naţionale „Fabricat în Moldova” . La eveniment
au fost prezenţi reprezentanţii întreprinderilor
participante la expoziţie, precum și alte persoane
interesate de domeniul promovării afacerilor .
Scopul seminarului a fost informarea
participanţilor despre rolul și importanţa
semnelor distinctive, inclusiv a mărcilor și
brandurilor, în promovarea imaginii
întreprinderilor .
În deschidere, directorul general AGEPI, Octavian
Apostol, a menţionat faptul că numărul mare
de participanţi prezenţi în sală denotă interesul
pentru tema seminarului și reprezintă un pas
important în cunoașterea și promovarea unei
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Planul de studiu include discipline referitoare
la protecţia juridică a obiectelor de proprietate
industrială (mărci; desene şi modele industriale;
indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate; invenţii; soiuri de
plante), protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe, economia şi evaluarea proprietăţii
intelectuale .
Durata cursului de instruire este de 9 săptămâni .
Prelegerile și orele practice vor avea loc de cinci
ori pe săptămână .
Lecţiile sunt predate de specialiști calificaţi în
domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul
AGEPI .
Informaţiile suplimentare cu referire la cursuri
pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/
services/instruire-în-domeniul-pi

afaceri de succes .
În continuare, în cadrul seminarului, au fost prezentate două rapoarte . Șeful Secţiei instruire din
cadrul AGEPI, Iurie Badîr, a informat participanţii
despre rolul semnelor distinctive în promovarea
imaginii afacerii, prevederile legislaţiei naţionale
în domeniul protecţiei mărcilor, indicaţiilor geografice, specialităţilor tradiţionale garantate, numelor
comerciale, numelor de domenii etc ., și importanţa
integrării semnelor distinctive în circuitul
economic .
În același timp, Natalia Mogol, șef adjunct Direcţia
mărci și design industrial, a prezentat un raport
întitulat „Marca - de la idee până la înregistrare”,
în cadrul căruia a vorbit despre modalităţile de
elaborare a mărcilor, rolul acestora în strategia
de dezvoltare a unei afaceri și riscurile care pot
apărea dacă marca nu este înregistrată .

a obiectelor de proprietate intelectuală, sursele
de informare în domeniul dat și au distribuit
materiale promoţionale atât expozanţilor, cât
și vizitatorilor .

Cea de-a XV-a ediţie a Expoziţiei naţionale
Astfel, participanţii la seminar au beneficiat de „Fabricat în Moldova”, care s-a desfășurat în peun spectru larg de informaţii utile, completate rioada 3-7 februarie, a fost organizată de Camera
prin exemple relevante privind protecţia și de Comerţ și Industrie, în colaborare cu mai
valorificarea semnelor distinctive a produselor multe organizaţii de profil, sub înaltul patronaj
și serviciilor .
al Guvernului . Evenimentul a adunat peste 300
de antreprenori autohtoni din toate ramurile
Menţionăm că AGEPI a participat la Expoziţia economiei din ţară și 14 standuri comune ale
naţională „Fabricat în Moldova” cu un stand Consiliilor raionale .
informaţional . Specialiștii AGEPI au oferit consultaţii
privind aspectele teoretice și practice de protecţie
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Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire

AGEPI a participat la Expo-târgurile specializate
„AGROTEH”, „Alimentar Expo” și salonul „Mărțișor”
de la Bălți
AGEPI a participat la Expo-târgurile specializate „AGROTEH”, „Alimentar
Expo” și salonul „Mărțișor” de la Bălți
În perioada 19-21 februarie 2016, la Bălţi, a avut loc cea de-a XX-a ediţie a
Expo-târgurilor specializate „AGROTEH”, „Alimentar Expo” și ediţia a XI-a a
salonului„Mărţişor” organizate de Camera de Comerţ și Industrie a Republicii
Moldova (CCI), filiala Bălţi .
Prezentă la eveniment, AGEPI a desfăşurat o serie de activităţi în domeniul promovării şi diseminării informaţiei despre sistemul naţional
de proprietate intelectuală, şi anume: expunerea informaţiei utile din
domeniu la standul expoziţional al AGEPI, oferirea consultanţei şi
participarea la masa rotundă organizată în cadrul evenimentului .

Expo-târgul a fost organizat cu scopul de a susţine producătorii autohtoni: fermieri, gospodării ţărănești; de a promova produsele, mărfurile,
serviciile calitative și competitive pe piaţa internă și externă, precum și
de a stabili noi relaţii de afaceri .

La ediţia a XX-a a expo-târgurilor specializate „Agroteh” şi „Alimentar Expo”
şi ediţia a XI-a a salonului „Mărţişor” şi-au prezentat realizările peste 60
În cadrul mesei rotunde, moderate de către Galina Codiţa, direc- întreprinderi din municipiile Chişinău şi Bălţi, raioanele Sângerei, Râșcani,
torul filialei Bălţi a CCI, s-au pus în discuţie subiecte actuale ce Ceadîr-Lunga, Comrat, Râbniţa, Taraclia, Ialoveni, Străşeni, Anenii Noi,
prezintă interes pentru fermieri, gospodăriile ţărăneşti, agenţii Criuleni, Străşeni, Edineţ și Briceni . Producătorii au propus maşini şi teheconomici din sectorul agro-alimentar din ţară, specialiştii în sec- nică agricolă, mijloace de protecţie a plantelor, îngrăşăminte, o varietate
torul agrar etc .
largă de seminţe, puieţi de pomi fructiferi și decorative, butaşi de viţă
de vie, flori .
Programul mesei rotunde a cuprins și comunicarea „Mărcile și brandurile
– instrumente de promovare a imaginii întreprinderii” prezentată de Mai multe detalii despre eveniment găsiţi la: http://balti.chamber.md/
archives/4940
specialiștii AGEPI .

Promovarea PI în cadrul Forumului
Internațional „Consolidarea
Triunghiului Cunoașterii în
Republica Moldova”
În perioada 11-12 februarie 2016, în incinta
Academiei de Studii Economice a Moldovei,
s-a desfășurat Forumul Internațional
„Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în
Republica Moldova (TRIANGLE-2016).
Organizatorul principal al Forumului a fost
Centrul de Studii în domeniul Integrării Europene
al ASEM.

politici creează condiţii pentru transformarea
regională și promovarea inovaţiei și a
competitivităţii, precum și provocările și impedimentele cu care se confruntă universităţile în
livrarea/furnizarea unor rezultate de cercetare
și programe educaţionale .
În cadrul evenimentului internaţional au participat reprezentanţii instituţiilor și autorităţilor
publice din republică, ai instituţiilor din sfera
știinţă și inovare, mediu universitar și antreprenorial din republică și de peste hotare (Slovenia,
Ucraina, Republica Belarus etc .) .

Programul Forumului a inclus o serie de discurEdiţia Triangle-2016 a fost dedicată temei suri, mese rotunde, seminare de instruire cu
„Higher Education – Making the Knowledge prezentări interactive și studii de caz, ateliere
Triangle Work”, în vederea susţinerii obiectivelor de lucru .
celei de-a 9-a Conferinţă Ministerială a Procesului
de la Bologna (Erevan, 14-15 mai 2015) prin La eveniment au participat și specialiști din
cuprinderea educaţiei, inovaţiei și angajării într- cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
un triunghi al cunoașterii în care programele Intelectuală (AGEPI) .
de orientare profesională joacă un rol
important .
Astfel, în deschiderea celei de-a doua zile a
Forumului, directorul general AGEPI, Octavian
Obiectivul Forumului Triangle-2016 a fost Apostol, a prezentat o informaţie succintă despre
definirea pașilor ce urmează a fi întreprinși spre protejarea obiectelor de proprietate intelectuală
europenizarea Republicii Moldova prin conso- în Republica Moldova și impactul acestora
lidarea interacţiunii dintre educaţie, cercetare pentru economia ţării . În același context, Octavian
și dezvoltare . Rezultatul principal al acestei Apostol a menţionat că există o legătură direct
interacţiuni este implementarea rezultatelor proporţională între numărul de inovaţii, invenţii
cercetării în produse și servicii inovative care ar și dezvoltarea economică a ţării . Totodată, di- Forumul a fost organizat în cadrul proiecputea spori competitivitatea Republicii Moldova rectorul general AGEPI a precizat că în Republica tului INTEGRA „Centrul de Excelenţă Jean
la nivel internaţional .
Moldova există persoane creative, dar încă mai Monnet în Studii de Integrare Economice
sunt probleme la capitolul valorificării produselor Europene”, proiectului Jean Monnet EMA
Accentul principal a fost pus pe următoarele creativităţii acestora, din lipsa competenţelor „Fostering deeper Europeanization of Moldova”
aspecte: rolul universităţilor în educarea și for- necesare de a finaliza procesul de a duce o și proiectului FKTBUM „Fostering the
marea cercetătorilor; aprofundarea relaţiilor de invenţie până la efectul economic și de a echi- Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and
parteneriat cu alte universităţi, instituţii de cer- libra, într-un final, numărul de mărci comerciale Moldova”, co-finanţat de programul Tempus .
cetare și întreprinderi pentru a răspunde la cu cel de invenţii care au căutare pe piaţă .
cerinţele societăţii; modul în care cadrul de
www.agepi.gov.md
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IV . Promotorii proprietăţii intelectuale
Tudor LUPAȘCU, deţinător al Premiului Guvernului
”Cel mai dotat inventator al anului”
Institutului de Chimie al AŞM . Din anul 2001
deţine funcţia de director al Institutului de
Chimie al AŞM .

La ediţia a XIV-a a EIS „INFOINVENT” dl Tudor
LUPAŞCU, membru corespondent al AŞM,
doctor habilitat, profesor cercetător, Directorul
Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei a fost distins cu Premiul Guvernului
„Cel mai dotat inventator al anului”, pentru
lucrarea „Tehnologii de obţinere a cărbunelui
activ din materie autohtonă”. Premiul Guvernului
este una dintre cele mai valoroase menţiuni
ale Expoziţiei și se acordă pentru invenţii
notorii, care au fost implementate în economia
naţională și au impact economic și social remarcabil. Dl Tudor Lupașcu este Laureat al
Premiului de Stat, Om Emerit al Republicii
Moldova, Laureat al Medaliei de Aur OMPI
„Inventator Remarcabil”.
Tudor Lupaşcu a absolvit Facultatea de Chimie
a Universităţii de Stat din Moldova în 1972 .
În perioada anilor 1974-1977 a făcut doctorantura în cadrul Institutului de Chimie Coloidală
şi Chimie a Apei al Academiei de Ştiinţe a
Ucrainei, unde, în anul 1981, susţine teza de
doctor în chimie întitulată „Elaborarea teoriei
şi practicii purificării apelor reziduale de coloranţi” . După finalizarea doctoranturii este
reangajat la Institutul de Chimie al AŞM în
calitate de inginer coordonator, apoi devine
cercetător ştiinţific inferior, superior, coordonator . În anul 1991 este ales în funcţia de şef
al Laboratorului de chimie ecologică, iar în
anul 1995 în cea de director ştiinţific al

10

eficienţă în cazul bacteriozelor şi micozelor
umane în procesul de regenerare a plăgilor
termice, fizice şi chimice, în tratamentul plăgilor postoperatorii şi leziunilor postradiante
Teza de doctor habilitat cu titlul „Studii fizico- la pacientele cu afecţiuni oncologice, precum
chimice ale cărbunilor activi obţinuţi din materie şi în tratamentul leziunilor traumatice ale
primă vegetală şi utilizarea lor” o susţine în anul ţesuturilor moi şi afecţiunilor inflamatorii ale
2000 la Consiliul Ştiinţific Specializat de pe lângă regiunii maxilo-faciale la copii .
Universitatea de Stat din Moldova .
Munca sa de cercetare s-a materializat în peste
Prin activitatea sa ştiinţifică Tudor Lupaşcu se 550 de lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv 5
impune ca un savant cu renume în domeniul monografii, 54 de invenţii şi rapoarte la 75 de
chimiei fizice, protecţiei mediului înconjurător forumuri ştiinţifice din ţară şi de peste hotare .
şi folosirii raţionale a resurselor naturale . A ela- Profesorul Tudor Lupaşcu este cunoscut ca
borat concepţia de sinteză dirijată a adsorbanţilor specialist de certă valoare în mediul ştiinţific
carbonici cu proprietăţi programate prin dirijarea naţional şi internaţional . A activat în diverse
tehnologiei de activare şi a agenţilor chimici de foruri ştiinţifice: membru al Comisiei de experţi
tratare a materiei lemnoase . În baza acesteia au în chimie a CNAA (2001-2005) şi al Comisiei de
fost elaborate şi brevetate noi sortimente de Atestare a CNAA (2006-2008); din 2000 este
adsorbanţi carbonici şi catalizatori pentru de- membru al Consiliului ştiinţific pe probleme de
toxificarea organismului uman şi protecţia adsorbţie şi cromatografie al Academiei de
mediului . A fost stabilită chimia suprafeţei noilor Ştiinţe din Rusia, iar din 2004 – al Asambleei
adsorbanţi carbonici şi a mecanismelor de in- AŞM . A fost copreşedinte şi membru al comiteteracţiune-imobilizare-transformare ale polu- telor de organizare ale mai multor conferinţe
anţilor organici şi anorganici pe suporturi cata- ştiinţifice internaţionale de la Chişinău, Bucureşti,
litice . Ca rezultat, au fost elaborate tehnologii Moscova, Kiev, Odesa, Lvov, Riga etc . A obţinut
de potabilizare a apelor naturale şi de purificare prin concurs 21 de proiecte internaţionale şi 10
a apelor reziduale .
proiecte naţionale, în calitate de conducător de
echipă, care au fost realizate în colaborare cu
Pe parcursul anilor studiază proprietăţile fizico- savanţi din România, SUA, Franţa, Germania,
chimice şi mecanice ale noilor materiale de Elveţia, Spania, Norvegia, Austria, Rusia, Ucraina .
construcţie, obţinute în baza materiei prime
locale . Sunt elaborate, brevetate şi implemen- Profesorul Tudor Lupaşcu participă activ la
tate noi compoziţii pentru tencuirea suprafeţelor pregătirea cadrelor de înaltă calificare . Cu
interioare şi exterioare ale clădirilor . În anul 2009 începere din anul 1997, ţine cursuri speciale
la S .A . „Monolit” şi SRL Odgon au fost construite la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică
şi date în exploatare linii tehnologice de pro- a USM . Sub conducerea sa au fost susţinute
ducere a noilor materiale de construcţie, mai 3 teze de doctor habilitat şi 3 teze de doctor
ieftine şi mai eficiente, în baza brevetelor de în chimie . Este conducător ştiinţific a 3 docinvenţie elaborate de Tudor Lupaşcu .
toranzi . Meritele sale în domeniile profesate
au fost înalt apreciate: este Laureat al Premiului
A fost elaborată concepţia de scindare oxida- de Stat în domeniul ştiinţei, tehnicii şi protivă a polimerilor naturali şi de formare a ducţiei (1996), al Premiului Preşedinţilor
compuşilor biologic activi, evidenţiate grupele Academiilor de Ştiinţe din Ucraina, Belarus şi
funcţionale şi principiile active ale substanţei Moldova (2000), de două ori Laureat al Premiului
biologic active ”Enoxil” . S-au elaborat şi bre- AŞM (2000, 2009), Om Emerit al Republicii
vetat noi produse farmaceutice în baza sub- Moldova (2000), deţinător al medaliilor „60
stanţei biologic active ”Enoxil” . Preparatele de ani ai AŞM” (2006), „În slujba Patriei” (2006),
medicamentoase produse la ÎM „Farmaco” SA „Dimitrie Cantemir” (2010), Cavaler al Ordinului
au fost testate în 4 clinici republicane din „Gloria Muncii” (2010) . În cadrul concursului
mun . Chişinău . Rezultatele obţinute au de- naţional „Topul inovaţiilor” obţine locul I în
monstrat că preparatele medicamentoase 2009 şi locul trei în 2010 .
obţinute în baza substanţei biologic active
”Enoxil” manifestă efecte curative de înaltă
www.asm.md
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V . Proprietatea intelectuală pe mapamond
Raportul OMPI al anului 2015: Topul
țărilor care conduc domeniul
inovațiilor tehnologice

mării 3D: companiile 3D Systems și Stratasys
deţin o poziţie de lider în lista solicitanţilor, iar
General Electric și United Technologies se află
în topul primelor 10 .

Japonia și Statele Unite ale Americii sunt cele
mai avansate ţări din punct de vedere tehnologic și al inovaţiilor. Acestea conduc inovarea
tehnologică în industrii precum imprimarea
3D, nanotehnologia și ingineria robotică.
Anume aceste trei tehnologii, sunt cele mai
promițătoare pentru stimularea dezvoltării
economice, conform noului raport OMPI.

Singura ţară în curs de dezvoltare cu venituri
medii, care se poate alătura ţărilor industrializate
în privinţa celor trei tehnologii menţionate mai
sus, este China . Dacă vom evalua situaţia din
ultimii ani, de exemplu cererile de brevete depuse începând cu anul 2005, vom constata că
mai mult de un sfert din cererile de brevete din
lume în domeniul imprimării 3D și ingineriei
robotică, au fost depuse de către solicitanţii din
China . În domeniul nanotehnologiei, de asemenea, aproximativ 15% din totalul cererilor de
brevet de invenţie mondiale sunt depuse de
către solicitanţii din China – a treia putere mondială în domeniul brevetării . Spre deosebire de
statele cu tradiţie în inovare, cererile de brevet
din China sunt depuse în mare parte de către
reprezentanţii universităţilor și instituţiilor publice
de cercetare (IPC-urile) .

În contextul creșterii globale lente, „Raportul
OMPI al anului 2015 privind proprietatea intelectuală în lume”, consacrat tehnologiilor de
avangardă și dezvoltării economice, arată că
tehnologiile avansate din ultimii ani, cum ar fi
avionul, antibioticul și semiconductorul, au creat
o nouă direcţie de dezvoltare economică . Autorii
raportului examinează tehnologiile de avangardă
promiţătoare moderne și îndeamnă guvernele
și companiile să facă mai multe investiţii în
inovare .

Ecosisteme de inovare de succes

„Realizările istorice remarcabile în domeniul
știinţei și tehnologiei au stat la baza dezvoltării
pe termen lung a industriei”, a consemnat directorul general al OMPI Francis Gurry. „Inovația
de succes, la nivel de întreprindere sau la nivelul
întregii economii, necesită eforturi considerabile,
în special în perioadele de creștere economică
scăzută, când posibilitatea de finanţare a inovării
este foarte limitată . Trebuie să creăm condiţii
pentru a dezvolta noile tehnologii revoluţionare” .

Raportul prezintă elementele unor ecosisteme
de inovare de succes: acestea includ finanţarea
bugetară pentru cercetările știinţifice și susţinerea
tehnologiilor avansate, care să permită cercetătorilor să-și valorifice rezultatele cercetării în
producţie; forţele concurenţiale ale pieţei care
încurajează inovarea, prin intermediul pieţelor
financiare viabile și reglementării eficiente; și
legătura dintre actorii publici și cei privaţi în
domeniul inovării .

Liderii tehnologiilor de avangardă

Autorii raportului, prezintă, de asemenea, că
legătura dintre inovare-cercetare, care se
desfășoară în cadrul universităţilor și instituţiilor
publice de cercetare, de-a lungul anilor devine
tot mai strânsă . Printre deţinătorii de brevete în
domenii cum sunt, imprimarea 3D, nanotehnologii și robotică, ponderea instituţiilor de cercetare
este mai mare comparativ cu elaborările știinţifice
care se referă la cele trei invenţii ce au schimbat
cursul istoriei (avionul, antibioticul și semiconductorul) . Cel mai mult se evidenţiază domeniul
nanotehnologiilor: aproximativ un sfert din toate
cererile de brevet de invenţie sunt depuse de
către reprezentanţii comunităţii știinţifice .

Referindu-se la rezultatele analizei brevetelor
de invenţie și domeniile inovatoare la care se
referă aceste brevete, autorii raportului OMPI
subliniază că 75% din totalul cererilor de brevete
depuse în Japonia, Statele Unite ale Americii,
Germania, Franţa, Regatul Unit și Republica
Coreea, reprezintă brevete în domeniul imprimării 3D, nanotehnologiilor și roboticii .
Companiile japoneze sunt liderii în inovare în
domeniul roboticii . Opt din top zece solicitanţi
ai brevetelor de invenţie în domeniul roboticii
sunt de origine japoneză – Companii precum
Toyota, Honda, Nissan, Denso, Hitachi, Panasonic,
Sony și Yaskawa. Ceilalți doi solicitanți sunt
reprezentanţi ai Companiilor Bosch din Germania
și Samsung din Republica Coreea .
În ceea ce privește domeniul nanotehnologiilor,
cea mai mare parte a cererilor de brevete de
invenţie depuse aparţine întreprinderilor din Statele
Unite ale Americii, cu toate acestea, liderul este
compania Samsung, iar șase din top 10 cei mai
activi solicitanţi reprezintă companiile japoneze,
precum Nippon Steel, Toshiba, Canon, Hitachi,
Panasonic și TDK . Lista top 10 este completată de
către companiile din SUA: IBM, Universitatea din
California și Hewlett Packard .
SUA este liderul în ceea ce privește numărul de
cereri de brevete depuse din domeniul impriNr. 1.2016

Protecţia proprietăţii intelectuale creează condiţii
favorabile pentru pieţele cu tehnologii
avansate
Cercetările documentare tematice realizate au
permis urmărirea evoluţiei interacţiunii dintre
mecanismele de transfer a cunoștinţelor, începând cu primele cluburi ale inventatorilor amatori
de avioane până la modele moderne ale procesului de inovare în domeniul imprimării 3D
și roboticii . Prin încurajarea inovării și asigurarea
unui mecanism flexibil de acordare a licenţelor,
sistemul PI a facilitat schimbul de informaţii
știinţifice .
Conform raportului, cercetările efectuate în
domeniul imprimării tridimensionale, nanotehnologiilor și roboticii, au demonstrat că multe

dintre brevetele obţinute în aceste domenii
tehnologice vor fi subiectul numeroaselor litigii
privind brevetele de invenţie precum și altor
litigii în domeniul proprietăţii intelectuale . Însă,
multe dintre tehnologiile care stau la baza acestor industrii se află într-un stadiu relativ incipient
de dezvoltare și nu au intrat încă pe piaţă, astfel,
conflictele în domeniul drepturilor de PI ar putea
să crească în viitor .
Actualmente, domeniul dreptului de autor joacă
un rol relevant pentru noile inovaţii tehnologice:
în primul rând datorită posibilităţii de a proteja
produsele software ca obiecte ale dreptului de
autor, precum și protecţia operelor în formă
digitală, inclusiv programe de grafică 3D și topologii integrate .
Raportul OMPI privind proprietatea intelectuală
în lume, este publicat odată la doi ani, iar fiecare
ediţie se concentrează pe anumite tendinţe
specifice domeniului de proprietate intelectuală .
Ediţiile anterioare ale raportului au abordat
subiecte cum sunt, rolul mărcilor pe piaţa
internaţională, precum noile tendinţele ale
activităţii inovaţionale .
Detalii: http://www.wipo.int/pressroom/en/
articles/2015/article_0015.html

Programul „WIPO Re: Search”
salută Institutul Pasteur în calitate
de nou membru: Actualmente
numărul de membri depășește 100
Programul „WIPO Re:Search” a înregistrat un
număr de peste 100 de membri și aproape 100
de Acorduri de colaborare în realizarea schimbului de experienţă în domeniul proprietăţii
intelectuale, având drept misiune, prevenirea
și combaterea bolilor tropicale neglijate, precum
sunt tuberculoza și malaria – ambele reprezentând repere semnificative pentru programul,
aflat în prezent, în cel de-al cincilea an de
activitate .
Legendara fundaţie de cercetare în cadrul
Institutului Pasteur din Franţa a devenit la sfârșitul
anului 2015 cel de-al 101 membru al programului
„WIPO Re:Search”, în același timp, fiind semnat
de către consorţiu, cel de-al 99 Acord de colaborare, care urmează să reunească organismele
de cercetare în vederea promovării unor tehnici
moderne de diagnostic, cercetării și dezvoltării
tratamentelor și vaccinurilor pentru bolile care
afectează peste un miliard de oameni în întreaga
lume, în mare parte fiind afectate regiunile mai
vulnerabile .
„Programul„WIPO Re:Search” continuă să-și extindă
reţeaua la nivel mondial, reunind cele mai importante organizaţii de cercetare din ţările dezvoltate
și cele în curs de dezvoltare în vederea unui schimb
de experienţă în domeniul proprietăţii intelectuale
și de date știinţifice în scopul accelerării procesului
de descoperire a medicamentelor eficiente împotriva bolilor ce afectează cele mai sărace populaţii
ale lumii”, a declarat Directorul general al OMPI
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Proprietatea intelectuală pe mapamond
Francis Gurry. „Timp de mai mult de un secol,
Institutul Pasteur desfășoară activităţi de pionierat
de cercetare în domeniul medicinii și elaborării
vaccinurilor, contribuind ulterior la consolidarea
activităţii acestei colaborări” .

a bolilor tropicale neglijate . Colaborarea activă
dintre sectorul industrial și organizaţiile de cercetare în cadrul ţărilor endemice facilitate de
BVGH, constituie un aspect crucial pentru reușita
acestui efort”, a declarat acesta .

Programul „WIPO Re:Search” permite organizaţiilor
să-și împărtășească gratuit rezultatele activităţii
lor intelectuale, în ceea ce privește compoziţiile
farmaceutice, competenţele de expertiză și
know-how, cu cercetători calificaţi din întreaga
lume, care elaborează noi metode de tratament
a maladiilor ce afectează peste un miliard de
oameni de pe mapamond .

„Prin aderarea la programul „WIPO Re:Search”,
Institutul Pasteur își exprimă dorinţa de a-și
continua angajamentul în lupta împotriva bolilor
infecţioase și misiunea de a contribui, împreună
cu Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur
(care cuprinde 33 de ţări situate pe 5 continente),
la soluţionarea problemelor de sănătate la nivel
mondial, în special prin activităţi de cercetaredezvoltare și parteneriate”, a declarat Christian
Bréchot, Președintele Institutului Pasteur .

Jennifer Dent, președintele organizaţiei „BIO
Ventures for Global Health” (BVGH), partener al
programului „WIPO Re:Search” a salutat rezultatele remarcabile . „WIPO Re:Search constituie o
iniţiativă importantă în eforturile de eradicare

David Bowie și inovaţia financiară în

domeniul proprietăţii

intelectuale

uzician vizionar englez, creatorul glam
M
rock-ului (cel care a introdus costume
extravagante în scenă), un izvor de creati-

vitate și originalitate… așa a fost David
Bowie, care s-a stins din viață în ianuarie
2016, după o bătălie de 18 luni cu cancerul.
Însă puțini cunosc că legendarul David Bowie
a fost și un cunoscut om de afaceri vizionar.
A fost primul cântăreț care-și transforma
drepturile de autor în obligațiuni. Energia
nesecată a lui David Bowie pentru invenția
creativă proprie a atras celebritatea la nivel
mondial, devenind unul dintre cei mai admirați
artiști ai generației sale. Mai puțin cunoscut
a fost rolul său demn de urmat în utilizarea
drepturilor de PI.
În anul 1997 D . Bowie a investit 55 de milioane de
dolari din ceea ce reprezentantul său numea
„Obligaţiunile Bowie” – care ofereau un randament
de 7,9% pe 10 ani, având drept garanţie drepturile
de autor pentru cele 25 de albume lansate înainte
de 1990, printre care „Let’s dance” și „Hunky Dory”.
El își propunea să-și asigure „o recompensă anticipată mai mare, posibilă dintr-un acord nou de
distribuţie încheiat cu o companie de înregistrare”
și„răscumpărarea drepturilor de distribuire asupra
unor piese deţinute de către fostul său antreprenor,
precum și să investească în companiile prestatoare
de servicii pe Internet”, conform propriului prospect
original „Obligaţiunile Bowie” . A fost un gest de
utilizare creativă și de pionierat a sistemului de
gestionare colectivă a drepturilor de autor – ceea
ce nu era abordabil pentru toţi creatorii, deoarece
mulţi dintre ei nu deţineau în totalitate drepturile
necesare asupra operelor lor, ceea ce face mai
dificilă securitizarea ulterioară a redevenţelor sau
lipsa accesului pe piaţă a creatorilor din diferite
motive”, declară Michelle Woods, directorul
Departamentului Drept de Autor, OMPI .„De aceea,
OMPI depune eforturi enorme pentru susţinerea
creatorilor în vederea sporirii propriilor venituri
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proprietate intelectuală disponibile . Prin intermediul consorţiului, BVGH contribuie la crearea
de noi parteneriate pentru susţinerea organizaţiilor
care desfășoară activităţi de cercetare pentru
tratamentul bolilor tropicale neglijate,
îmbunătăţind în cele din urmă viaţa celor mai
sărace şi vulnerabile pături ale societăţii .
Consorţiul a adăugat 10 noi parteneri în 2015
și a încheiat 21 de acorduri de colaborare .
Sursa: http://www.wipo.int/pressroom/en/
articles/2016/article_0001.html
Traducere și adaptare: O. Bucrurescu,
specialist Secția Cooperare și Integrare, AGEPI

Programul ”WIPO Re:Search”, lansat la sfârșitul
anului 2011, oferă o bază de date publică cu
opţiune de căutare a resurselor și activelor de

folosind
modalităţi” .

diferite

„Obligaţiunile Bowie ”
(Bowie Bonts) au fost
primele în rândul instrumentelor financiare acoperite de veniturile creatorilor . Printre alţi
cântăreţi care au recurs
la asemenea procedeu
se numără James Brown,
Marvin Gaye ș.a.
Obligaţiunile permiteau
artiștilor să-și valorifice
imediat creaţia, oferindule posibilitatea să obţină
fonduri pentru a investi
în diversificarea portofoliilor personale sau efectuării altor achiziţii considerabile . O astfel de securitizare se menţine în
cadrul sectorului creativ . Un exemplu recent, potrivit revistei „Variety”, în anul 2014 compania
„Miramax” și-a transformat veniturile în titluri în
valoare de $250 milioane având ca obiecte propria
bibliotecă de filme (700 de filme) în scopul de a
obţine finanţare pentru proiecte noi de filme și
programe de televiziune .
Acest mecanism, denumit „titrizare”, — transformarea creanţelor comerciale sau a veniturilor
regulate în titluri care pot fi cumpărate și vândute de investitori — se aplică de obicei creditelor auto sau ipotecilor, niciun artist neavând
ideea de a profita de drepturile sale de autor în
acest mod .
„Obligațiunile Bowie”
Tratatele OMPI existente, inclusiv Convenţia de
la Berna, stabilesc și oferă cadrul necesar creatorilor pentru valorificarea propriilor creaţii, iar
statele membre ale OMPI caută modalităţi noi
pentru a aduce beneficii creatorilor . La 24 iunie
2012, statele membre ale OMPI au adoptat
Tratatul de la Beijing privind interpretările și
execuţiile audiovizuale, care acordă artiștilor
interpreţi sau executanţi patru tipuri de drepturi
economice pentru performanţele lor audiovizuale, cum ar fi: dreptul la reproducere, distribuţie,

închiriere sau orice alt mod de punere a operei
la dispoziţia publicului . Acest Tratat acordă, de
asemenea, artiștilor interpreţi sau executanţi
drepturi morale alături de celelalte beneficii
acordate pentru stimularea creatorilor . Acesta
va acoperi spectacole muzicale cuprinse în
operele audiovizuale, cum ar fi filmele și programele de televiziune .
Tratatul de la Beijing
Acesta va intra în vigoare numai după depunerea
instrumentului de ratificare sau de aderare de către
30 de părţi eligibile – mai sunt necesare 20 de
părţi începând cu anul 2016 .
Davin Bowie a prevăzut modul în care Internetul
va produce schimbări în distribuţia operelor,
inclusiv descărcările ilegale . În cele din urmă,
agenţiile de rating au retrogradat ratingul
„Obligaţiunilor Bowie”, odată ce descărcarea
gratuită de pe site-uri torrent a devenit populară
la începutul anilor 2000, reducând considerabil
veniturile creatorilor .
Sursa: http://www.wipo.int/pressroom/en/
stories/bowie_ip_innovator.html
Traducere și adaptare: O. Bucrurescu,
specialist Secția Cooperare și Integrare, AGEPI

www.agepi.gov.md

VI . Mozaic din domeniul Proprietăţii Intelectuale
Primul brevet de invenţie obţinut
de un român
La numai 28 de ani, Petrache Poenaru brevetează primul toc rezervor din lume, mai
întâi la Viena, apoi la Paris în 1827 (pe când
era student), cu titlul – „Condeiul portăreţ
fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală”
– devenind astfel deținătorul primului brevet
de invenție obținut de un român.
Brevetul de invenţie arată nu numai spiritul
inventiv al studentului român, dar şi originalitatea concepţiei, pe cât de simplă pe atât de
practică . Invenţia lui Petrache Poenaru a revoluţionat domeniul instrumentelor de scris,
contribuind astfel la crearea unui obiect utilizat
şi astăzi de miliarde de oameni . Tocul cu rezervor de cerneală „Poenaru”, precursorul stiloului
modern, elimina zgârieturile de pe hârtie şi
scurgerile nedorite de cerneală şi propunea
soluţii pentru îmbunătăţirea părţilor componente, astfel încât să asigure un flux constant
al cernelii şi posibilitatea înlocuirii unor piese .
Sistemul său de a împinge cerneala spre vârful
în care era montată peniţa, prin uşoara apăsare
a ţevii, care este marea inovaţie în această direcţie,
va duce mai târziu la inventarea pistonului .
Fabricarea stiloului inventat de Poenaru şi punerea
lui în comerţ ar fi scurtat mult timpul până la
realizarea pistonului . Poenaru însă n-a reuşit sau
nu a fost suficient de insistent în valorificarea
invenţiei sale .
Mai târziu, Lewis Edson Waterman a preluat
ideea românului transformându-l într-un stilou
ce se poate umple prin intermediul peniţei, în
1884, producând un flux mai sigur de
cerneală .

200 de exponate ale invențiilor lui
Leonardo da Vinci au fost expuse
la Muzeul Național de Istorie
Pentru prima dată în Moldova este expusă
expoziția internațională dedicată creației
lui Leonardo da Vinci. Expoziția „Invențiile
lui da Vinci” este deschisă la Muzeul
Național de Istorie în perioada 1 februarie
– 1 aprilie 2016.
Expoziţia numără 200 de exponate și deja a
înconjurat lumea întreagă . Toate exemplarele
au fost create de inventatori italieni în exactitate cu manuscrisele lui da Vinci, fiind utilizate
tehnici și materiale din Epoca Renașterii .
Specialiștii au studiat peste 6000 de pagini
codificate prin simboluri, prin greșeli
intenţionate, prin metoda oglinzii de a scrie
scrisori, pe care le-a aplicat artistul pentru a-și
păstra în taină scrierile .
În sălile Muzeului Naţional sunt expuse: 50 de
modele de maşinării, proiectate acum 500 de
ani de cea mai importantă figură culturală a
Renaşterii, care sunt grupate în următoarele
categorii: mașini de război, maşini hidraulice,
maşini de zbor, mașini pentru construcţii şi
Nr. 1.2016

Petrache Poenaru (1799-1875) a fost una dintre
personalităţile ştiinţei româneşti de mai puţin
largă notorietate, dar de indubitabilă valoare pe
multiple planuri . Personalitate de o rară predilecţie
pentru varii domenii, Petrache Poenaru este
prezentat în lucrări enciclopedice drept„inventator,
strălucit pedagog, ctitor al şcolii româneşti, luptător pentru dreptate socială şi naţională” .
A făcut studii la Craiova, Bucureşti, Viena, Paris .
Participă la revoluţia condusă de Tudor
Vladimirescu . A fost profesor de fizică şi matematică la Colegiul Sf . Sava, unde funcţionează
apoi şi ca director . Între anii 1833 şi 1847 este
inspector şi director general al şcolilor din Ţara
Românească .

Neobosit animator al mişcării culturale, P .
Poenaru contribuie în 1831 la înfiinţarea Societăţii
Filarmonice, în 1845 intră în Asociaţia Literară,
în 1861 devine membru de onoare al vestitei
Societăţi Astra, este preşedintele Societăţii
pentru învăţătura poporului, în 1870 devine
membru al Societăţii Academice Române .
Îndeplineşte mai multe funcţii administrative
de stat, cum ar fi „şef de masă” la Marea Postelnicie
(1830-1855, la acea vreme aşa se numea Ministerul
de externe al ţării), membru în Comisia documentelor (1857), membru în Comisia de Stat,
membru în Comisia pentru eliberarea robilor
(1848) .
www.descopera.ro / www.mediafax.ro

maşini pentru manufacturare . Modelele,
unele funcţionale, sunt
realizate în lemn şi respectă fidel schiţele şi
proiectele lui Leonardo
da Vinci, care nu au fost
reproduse în timpul
vieţii inventatorului .
Expoziţia „Invenţiile lui
da Vinci” mai conţine și
manuscrisele autorului
din anatomie .
De asemenea, au fost
expuse și picturile lui
da Vinci într-un format 3D . Printre tablourile
menţionăm: „Mona Lisa”, „Cina cea de taină”,
„Omul Virtruvian”, precum și unica sculptură a
artistului „Calul lui Leonardo” .
Expoziţia este unica care poate fi deplasată și
este creată de o companie australiană . Aceasta
a fost creată în colaborare cu muzeul „Leonardo
da Vinci Museo” din Italia . Exponatele reprezintă
întruchiparea genialităţii lui Leonardo ca inventator, savant și inginer .

Organizatorii menţionează că expoziţia are
menirea de a permite oamenilor din toată lumea
să admire talentul artistului . Din 2006, din momentul lansării expoziţiei, aceasta a fost văzută
de locuitorii Statelor Unite ale Americii, locuitorii
Americii Latine, ai Africii de Sud, ai Japoniei,
Rusiei, ai Marii Britaniei etc . Numărul vizitatorilor
ajunge până la milioane . Expoziţia „Invenţiile lui
da Vinci” nu are limitări de vârstă, este destinată
tuturor doritorilor de a o vizita .
www.diez.md / www.facebook.com/AGEPI
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Elevii moldoveni au ocupat locul I
la Concursul național DECA Idea
Challenge: „Cum utilizăm cutiile de
carton!”
Elevii moldoveni de la liceul Teoretic „Ion
Creangă”, din Chișinău au devenit marii
câștigători ai competiției DECA „Idea Challenge
Global”, la secțiunea Gimnaziu. Echipa „Eco
Blinds”, a fost printre cei cinci finaliști, alături
de echipele din Canada, Elveția, Statele
Unite ale Americii și Marea Britanie.

Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a
îndemnat elevii să continue proiectele în acest
domeniu și să-și protejeze creaţiile tehnicoștiinţifice care îndeplinesc condiţiile de noutate,
inventivitate și aplicabilitate industrială prin
brevetarea acestora . În conformitate cu legislaţia
în vigoare, elevii sunt scutiţi de taxele pentru
obţinerea unui brevet .

Provocarea a fost de a da o viaţă nouă
unei cutii de carton . Peste 8 .400 de elevi
au format 2 .230 de echipe, care au gândit,
filmat, plasat pe Youtube și trimis ideile
organizatorilor .

Prin implementarea acestei lucrări, Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală continuă
să stimuleze creativitatea și spiritul inovativ al
elevilor .

După o competiţie puternică, juriul a anunţat
pe 26 ianuarie curent, numele câștigătorilor
DECA „Ideea Challenge” ediţia 2015 .
La secțiunea Gimnaziu:
• Republica Moldova – „Eco Blinds”, Liceul
Teoretic „Ion Creangă”, din Capitală:

DECA Ideea Challenge este un eveniment ce
se încadrează în cadrul Săptămânii Globale a
Antreprenoriatului . Istoriile câștigătorilor vor
fi plasate pe site-urile: www.gew.com și
www.deca.com
Premiile bănești vor fi, de asemenea, oferite de
DECA, după cum urmează:

La secțiunea Universitate:
• Statele Unite ale Americii – „Pallets for the
Planet”, Arizona State University.

Gimnaziu (6-13 ani) – 500 dolari; Liceu (14
- 18 ani) – 750 dolari; Universitate (18 ani în
sus) – 750 dolari .

Menţionăm în acest context că jaluzele din
carton au fost instalate la un geam din holul
AGEPI .

Transmitem sincere felicitări întregii echipe „Eco
Blinds”: Alex, Cristian, Victor și Lori Comendant,
câștigătorii concursului internaţional la care au
participat peste 8 .400 de copii si 2 .300 de
echipe .

După ce jaluzelele au fost instalate, elevilor li s-a
organizat o excursie prin clădirea Agenţiei .

Două eleve din Republica Moldova au inventat o
soluţie specială pentru curăţarea tablei de scris
Două tinere din orașul Ungheni au inventat un spray special cu extract
de mentă sau lămâie cu care elevii vor putea șterge mai ușor tabla
din sala de curs și care va reduce efectul negativ pe care îl are creta
folosită în școli. Fetele au obţinut locul I în cadrul concursului „Diamond
Challenge” și s-au ales cu un premiu de 500 de dolari.
Echipa „Healthy Spray” îşi propune astfel realizarea unui produs unic ce
reduce efectul negativ pe care îl are creta folosită în şcoli, aceasta afectând sistemul respirator al elevilor şi profesorilor . Ideea a cucerit juriul
competiţiei „Diamond Challenge” care le-a oferit locul I, un premiu în
valoare de 500 de dolari şi posibilitatea de a participa la marea finală a
concursului care se va desfăşura în Delaware, SUA, unde fetele vor intra
în cursa pentru marele premiu de 10 .000 de dolari .

Ingeniozitatea elevilor moldoveni
„Cu cei 500 de dolari câştigaţi, ne propunem să înfiinţăm propriul SRL,
pentru ca să creăm parteneriate cu şcolile şi universităţile din Republica
Moldova, dar şi să brevetăm ideea noastră de afacere”, spune Diana Ţăruş,
membră a echipei „Healthy Spray”.
Locul II i-a fost oferit echipei „ARTA”, care vine cu o soluţie inovativă pentru
tinerii artişti din Republica Moldova . Cătălina Bucos, Moşnoi Liviu şi
Nicoleta Zagorodniuc au elaborat un proiect prin care îşi propun să ajute
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Cristian, Alexandru, Loredana și Victor Comendant
au primit drept recompensă pentru munca
creativă depusă un premiu bănesc a câte 1000
de lei fiecare însoţit de o diplomă AGEPI .

Sursa: www.agepi.gov.md, www.diez.md

artiştii locali . Acesta presupune o galerie de artă online specializată în
comercializarea picturilor tinerilor artişti . Pe locul III s-a plasat echipa
„Inside MATH” care a prezentat un proiect ce este destinat elevilor claselor
a VIII-a - XII-a şi care, de fapt, presupune un joc intelectual pentru pregătirea de BAC-ul la matematică .

Elevii din Republica Moldova vor concura cu
participanți din Turcia, Kenya sau Uganda
Echipa câştigătoare din Republica Moldova, „Healthy Spray” se va întrece
în capacităţi antreprenoriale, în cadrul finalei din SUA, cu participanţi
din 17 țări, printre care Kenya, Uganda, Georgia, Pakistan, Swaziland,
Rwanda, Turcia şi Statele Unite ale Americii .
„Diamond Challenge Moldova” este un proiect de origine americană,
care şi-a propus să întrunească mai multe echipe de pe teritoriul întregii
ţări, a câte 2-4 membri, ghidaţi de un lider adult, care şi-au dezvoltat
singuri o idee de afacere, fiind îndrumaţi de specialiştii în domeniu .
Competiţia se află la a treia ediţie în Republica Moldova . Proiectul
„Diamond Challenge Moldova” este implementat de A .O . INVENTO în
colaborare cu Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă
în Afaceri, cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului
în cadrul Programului de Granturi 2015”, (University of Delaware –
Horn Program in Entrepreneurship) şi a Ambasadei Statelor Unite în
Republica Moldova .
http://adevarul.ro/
www.agepi.gov.md
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AGEPI NEWS
cu versiunea 2016 ediţiei a 10-a a CIPS;
O nouă versiune a ediţiei 10 a Clasificării Internaţionale • conformitate
nu vor fi reclasificate produsele şi/sau serviciile:
a Produselor și Serviciilor în scopul înregistrării
– incluse în cererile cu data de depozit anterioară datei de 01 .01 .2016;
mărcilor (CIPS)
– la reînnoirea înregistrării mărcilor;
Prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 232 din 21 decembrie
2015 cu privire la aplicarea versiunii 2016 a ediţiei a 10-a a Clasificării
Internaţionale a Produselor și Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor
(CIPS), emis în temeiul deciziei Comitetului de experţi al Uniunii de la
Nisa (adoptată în cadrul sesiunii a 25-a din 27 aprilie - 1 mai 2015),
începând cu 1 ianuarie 2016, se pune în aplicare versiunea 2016 a
ediţiei a 10-a a CIPS.

în conformitate cu recomandările Comitetului de Experţi al Uniunii de
la Nisa, AGEPI va introduce abrevierea “NCL(10-2016)” pentru lista de
produse şi servicii în documentele expediate, materialele publicate şi în
certificatele de înregistrare a mărcilor .

Conform punctului 1 al Ordinului:
• în toate cererile de înregistrare a mărcilor cu data de depozit posterioară datei de 01 .01 .2016 produsele şi/sau serviciile vor fi clasificate în

http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/
edition-20160101

Vizita delegaţiei Oficiului de
Brevete din Israel la AGEPI
În perioada 18-19 ianuarie 2016, la AGEPI a
avut loc o vizită de documentare a delegaţiei
Oficiului de Brevete din Israel (ILPO), axată pe
un schimb de experienţă privind administrarea
sistemului de protecţie a designului
industrial.

Din delegaţia ILPO au făcut parte: dl Asa Kling,
Director general, dna Alice Mahlis Abramovich,
Director Departament desene industriale .
Programul vizitei a prevăzut întâlnirea delegaţiei ILPO cu administraţia AGEPI, în cadrul

Întâlnire trilaterală la nivel de
conducerea AGEPI, OSIM și ORDA
În perioada 26–29 ianuarie 2016, la AGEPI
a avut loc vizita de lucru a delegaţiilor oficiale ale Oficiului de Stat pentru Invenţii și
Mărci din România (OSIM) și Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor (ORDA), precum
și Reuniunea trilaterală la nivel de conducere
ai AGEPI, OSIM și ORDA.
Scopul vizitei de lucru a fost consolidarea relaţiilor de cooperare în domeniul proprietăţii
intelectuale .

Nr. 1.2016

Informaţia detaliată referitoare la Clasificarea Internaţională a Produselor
şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor puteţi găsi la adresa:

căreia părţile au realizat un schimb de experienţă privind activităţile celor două oficii, şi
cu experţii Direcţiei mărci şi design industrial .
Delegaţia din Israel a fost informată despre
Sistemul naţional de protecţie a proprietăţii
intelectuale, procedura naţională de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor şi
modelelor industriale (recepţionarea și gestionarea cererilor, examinarea în fond și emiterea hotărârii, completarea bazei de date,
publicarea, reînnoirea termenului de valabilitate etc .) .
Un subiect de interes prioritar pentru delegaţia
din Israel a fost experienţa AGEPI în aplicarea
prevederilor Aranjamentului de la Haga privind
înregistrarea internaţională a desenelor și modelelor industriale, beneficiile aduse utilizatorilor
din ţara noastră ca urmare a aderării Republicii
Moldova la acest acord internaţional, precum
și aspectele tehnice, ce ţin de procedura de
depunere și examinare a cererilor internaţionale
în domeniul dat .
Totodată, în cadrul întrevederilor s-a discutat
despre contestarea hotărârilor cu privire la desenele şi modelele industriale și acţiunile în
instanţa de judecată . Părţile au realizat un
schimb de informaţii și despre activităţile de

promovare a proprietăţii intelectuale, inclusiv
a desenelor și modelelor industriale .
La rândul lor, membrii delegaţiei ILPO au oferit
informaţii despre activităţile Oficiului de Brevete
din Israel, inclusiv sistemul actual de protecţie
a desenelor și modelelor industriale și priorităţile
oficiului în armonizarea acestui sistem cu cele
mai bune practici internaţionale în domeniu .
În cadrul întâlnirii, au fost identificate, de asemenea, direcţiile prioritate ale colaborării dintre
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova și Oficiul de Brevete din
Israel în domeniul dezvoltării și consolidării
sistemelor naţionale de protecţie a proprietăţii
intelectuale .
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova
și Israel în domeniul proprietăţii intelectuale
datează încă din anul 1995, când a fost semnat
Acordul dintre Oficiul pentru Brevete și Mărci
din Israel și Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale cu referire la schimbul
de informaţii de brevet, de publicaţii oficiale
ale instituţiilor, precum și informaţii cu privire
la legislaţia naţională în domeniul brevetelor .

În deschidere, directorul general AGEPI, Octavian
Apostol 4a mulţumit colegilor din România
pentru acceptarea invitaţiei de participare la
reuniune, menţionând necesitatea intensificării
colaborării dintre părţi .
La rândul său, directorul general OSIM, Alexandru
Ioan Andrei a salutat iniţiativa AGEPI, exprimânduși speranţa că discuţiile vor fi utile pentru toate
cele trei instituţii .
Totodată, directorul-general adjunct al ORDA,
Irina Lucan-Arjoca a menţionat importanţa unor
astfel de evenimente pentru realizarea unui
schimb de experienţă și preluarea celor mai
bune practici în domeniul protecţiei dreptului
de autor și a drepturilor conexe .

>>>
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Astfel, pe parcursul reuniunii, delegaţiile AGEPI, OSIM și ORDA au
făcut un schimb de informaţii cu privire la evoluţiile recente în domeniul proprietăţii intelectuale în Republica Moldova și România,
trecând în revistă succesele obţinute de către oficii, precum și provocările cu care se confruntă la etapa actuală la realizarea
obiectivelor .

remuneraţiilor de autor, relaţiile dintre OGC-uri și utilizatorii dreptului de
autor și a drepturilor conexe, soluţionarea litigiilor în domeniu etc .

În același timp, au fost discutate subiecte legate de domeniul dreptului
de autor și a drepturilor conexe, inclusiv privind activitatea și managementul organizaţiilor de gestiune colectivă, colectarea și retribuirea

În finalul vizitei de lucru, cele trei Părţi au apreciat schimbul de experienţă
de care au avut parte și s-au arătat deschise pentru organizarea altor
întruniri de acest gen .

Expert extern al OMPI, în vizită de
lucru la AGEPI
În perioada 15-17 februarie curent, a avut loc
vizita de lucru la Chișinău a expertului extern
al Organizației Mondiale a Proprietății
Intelectuale (OMPI), Gift Huggins Sibanda.

În cadrul întâlnirii, au fost identificate, de asemenea, direcţiile prioritate
ale colaborării dintre AGEPI și OSIM în domeniul dezvoltării și consolidării
sistemelor naţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale .

lectuale la nivel naţional, subregional și regional”,
din cadrul Agendei pentru Dezvoltare a OMPI .
În cadrul proiectului, Republica Moldova a beneficiat de asistenţa OMPI la elaborarea Strategiei
Naţionale în domeniul Proprietăţii Intelectuale
până în anul 2020 .
Pe parcursul celor trei zile ale vizitei, Gift Huggins
Sibanda a întreprins o serie de întrevederi cu
experţii instituţiilor implicate în implementarea
Strategiei Naţionale în domeniul Proprietăţii
Intelectuale, inclusiv, Ministerul Economiei,
Ministerul Educaţiei, Academia de Știinţe a
Moldovei, Agenţia pentru Inovare și Transfer
Tehnologic, Camera de Comerţ și Industrie și
Universitatea de Medicină și Farmacie „N .
Testemiţanu” .
Raportul de evaluare a Proiectului OMPI va fi
prezentat statelor membre ale Organizaţiei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în cadrul
Adunării Generale care va avea loc în octombrie
curent .

Expertul s-a aflat într-o misiune de documentare
și evaluare a implementării în Republica Moldova
a Proiectului OMPI „Perfecţionarea capacităţilor
instituţionale și de utilizare a proprietăţii inte-

Totodată, expertul extern al OMPI s-a întâlnit și
cu membrii Observatorului Respectării drepturilor de proprietate intelectuală: AGEPI, Serviciul
Vamal, Inspectoratul General al Poliţiei și
Procuratura Generală . Au fost discutate subiecte

Ședința grupului de lucru consultativ în domeniul
gestiunii colective
Pe 18 februarie 2016, la AGEPI a avut loc ședința grupului de lucru
consultativ în domeniul gestiunii colective.
La întrunire au fost prezenţi specialiști din cadrul AGEPI, precum și reprezentanţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, Curţii de Apel Chișinău,
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ministerului Economiei și
Ministerului Culturii .
Ședinţa a avut drept scop identificarea soluţiilor eficiente de deblocare
a situaţiei din domeniul gestiunii colective prin asigurarea funcţionalităţii
și evitarea litigiilor în instanţa de judecată, astfel încât autorii și titularii
de drepturi să încaseze remuneraţiile pentru valorificarea creaţiilor lor .
Întrunirea a fost moderată de către Andrei Popa, consilierul directorului
general al AGEPI . În deschiderea ședinţei, Andrei Popa a menţionat că
este nevoie de implicarea autorităţilor publice și a instanţelor de judecată
pentru a transforma sistemul gestiunii colective în unul funcţional și a
aduce claritate atât pentru autori, cât și pentru utilizatori în ceea ce
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ce ţin de respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova, prevenirea
și contracararea infracţiunilor în domeniul PI,
problemele și provocările cu care se confruntă
autorităţile dar și societatea la etapa actuală .
La finele misiunii, expertul OMPI și-a exprimat
satisfacţia vizavi de modul în care Republica
Moldova, și în particular AGEPI, gestionează
sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale
și a recomandat autorităţilor naţionale să promoveze și în continuare reformele în domeniu
astfel încât proprietatea intelectuală să servească
dezvoltării economice a ţării . Având în vedere
rezultatele obţinute de Republica Moldova în
edificarea unui sistem modern de proprietate
intelectuală, Moldova poate să servească drept
sursă de bune practici și pentru statele membre
OMPI interesate, în special celor în curs de dezvoltare și statelor mai slab dezvoltate, a mai
menţionat expertul internaţional .
Ultima misiune de evaluare a impactului economic și implementarea Strategiei Naţionale în
domeniul Proprietăţii Intelectuale până în anul
2020 a avut loc în octombrie 2014 .

privește realizarea principalelor atribuţii ale organizaţiilor de gestiune
colectivă: acumularea și repartizarea remuneraţiei către titularii de drepturi în mod echitabil și proporţional cu valoarea și valorificarea reală a
operelor și obiectelor drepturilor conexe .
Recomandările Grupului de lucru consultativ vor fi luate în consideraţie
în procesul decizional a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe din cadrul AGEPI .
AGEPI a iniţiat crearea Grupului de lucru consultativ în domeniul gestiunii
colective în scopul asigurării transparenţei şi corectitudinii decizionale,
precum şi perfecţionării practicii de aplicare a legislaţiei şi creării condiţiilor protecţiei juridice şi apărării eficiente a drepturilor de autor şi
conexe .
Prima ședinţă a grupului consultativ a avut loc pe 28 decembrie 2015 .
Reprezentanţii grupului urmează să se întrunească și în cadrul altor
ședinţe pe parcursul anului 2016, pentru a discuta subiecte din domeniul
protecţiei drepturilor de autor, în special cele legate de gestiunea
colectivă .
www.agepi.gov.md

www.agepi.gov.md

AGEPI informează
Invitație la Simpozionul științifico-practic anual
„LECTURI AGEPI”

4 . Managementul proprietăţii intelectuale;
5 . Instruirea și perfecţionarea cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale .

AGEPI invită persoanele interesate să participe la lucrările celei de a
XVII-a ediții ale Simpozionului științifico-practic „Lecturi AGEPI”, care
vor avea loc în perioada 21 și 22 aprilie 2016, în sala de conferințe a
AGEPI.

Pentru înregistrare este necesară completarea
formularului și transmiterea lui la adresa
indicată .

Lucrările simpozionului se încadrează în seria de manifestări tehnicoștiinţifice și informaţionale consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale, sărbătorită anual de statele membre OMPI pe 26 aprilie .

Termenul limită de prezentare a formularului și a comunicării/lucrării
conform cerinţelor 31 martie 2016 .

Tematica simpozionului va fi axată pe probleme actuale ale protecţiei,
respectării și valorificării drepturilor asupra obiectelor de proprietate
intelectuală, instruirea și perfecţionarea cadrelor în domeniul proprietăţii
intelectuale .
Secțiunile simpozionului:
1 . Evoluţii recente în domeniul protecţiei și respectării drepturilor de
proprietate intelectuală;
2 . Protecţia drepturilor de proprietate industrială: aspecte juridice si
procedurale (brevete de invenţii și soiuri de plante, mărci, desene si
modele industriale, indicaţii geografice, denumiri de origine și specialităţi
tradiţionale garantate)
3 . Probleme actuale ale dreptului de autor si drepturilor conexe;

Cerinţele pentru comunicări/lucrări le găsiţi la: http://goo .gl/TxJOHW

Deschiderea Simpozionului va avea loc la 21 aprilie, ora 10 .00, în sala de
conferinţe a AGEPI .
Înregistrarea și participarea este gratuită.

Vă așteptăm!
Persoane de contact:
Ecaterina Popa: (+373 22) 40-05-93;
Rodica Crîjanovschi (+373 22) 40-05-97

OMPI NEWS
Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale
- 26 aprilie 2016
Genericul proclamat de OMPI pentru anul 2016 este: „Creativitatea în
mediul digital. Redefinirea culturii”
În fiecare an, la 26 aprilie, statele-membre ale Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale (OMPI) sărbătoresc Ziua Mondială a Proprietăţii
Intelectuale, pentru a omagia contribuţia pe care proprietatea intelectuală o aduce inovaţiei şi creativităţii . Sărbătoarea se marchează din anul
2000, iar 26 aprilie reprezintă ziua în care a intrat în vigoare Convenţia
de constituire a OMPI (1970) .
Anul curent, OMPI a lansat genericul „Creativitatea în mediul digital .
Redefinirea culturii”, prin care se dorește să se ia în dezbatere subiecte
ce ţin de activitatea sectoarelor culturale și creative în era digitală . Într-un
comunicat (http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/) lansat de OMPI
cu această ocazie se subliniază:
„Pentru filme, telenovele, opere muzicale și literare, opere de artă, jocuri
video – altfel spus, pentru industriile culturale și creative – de mult nu
mai există frontiere . Cu toate acestea, epoca Internetului fără-fir („wireless”) a schimbat modul prin care operele culturale sunt realizate, distribuite și accesate pe pieţele care trec dincolo de graniţele naţionale .
Tehnologiile digitale ușor accesibile au eliminat complet barierele fizice,
creând noi oportunităţi de cooperare globală pentru fiecare artist și autor
în parte, acestea având, de fiecare dată, un impact deosebit asupra
imaginaţiei lor . Explozia de creativitate în mediul online a generat o
abundenţă a conţinutului digital pentru consumatori . Citim, vizionăm
și ascultăm creaţiile multor autori de peste tot în lume atunci când dorim
și în modul în care dorim .
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Redefinirea culturii, adică modul
în care este creată, accesată și
finanţată o operă culturală,
presupune realizarea anumitor
CREATIVITATEA ÎN MEDIUL DIGITAL:
sarcini/misiuni . Misiunea sisteREDEFINIREA CULTURII
mului de proprietate intelecZIUA MONDIALĂ A
tuală, care este unul flexibil,
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
este de a oferi artiștilor și industriilor creative și culturale
din mediul digital posibilitatea
de a beneficia de o remuneraţie
26 aprilie
adecvată, astfel încât aceștia
să-și poată continua activitatea .
Prin urmare, în acest an, manifestările prilejuite de Ziua Mondială a
Proprietăţii Intelectuale se vor axa pe studierea problemelor legate de
viitorul culturii noastre . Împreună cu experţii din domeniu și cu autorii,
vom lua în dezbatere subiecte ce ţin de activitatea sectoarelor culturale
și creative în era digitală, pentru a da lumină drumului pe care trebuie
să-l urmăm” .
www.agepi.gov.md
www.facebook.com/AGEPI/
#worldipday

2016

Urmăriţi pagina OMPI pe Facebook la: https://www.facebook.com/worldipday/
pentru a fi la curent cu evoluţia . Primul sezon abia a început…

NOTă: Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) este o
agenţie specializată a Naţiunilor Unite care asigură protecţia drepturilor
de proprietate intelectuală la nivel mondial . Activitatea acesteia este
dedicată promovării inovaţiei şi creativităţii pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţărilor prin intermediul unui sistem internaţional
de proprietate intelectuală echilibrat şi eficient .
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CONCURSURI AGEPI

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează
Concursul pentru crearea unei imagini cu tema:
„Creativitatea digitală. Redefinirea culturii”.
AGEPI

www.agepi.gov.md

ELABOREAZĂ
O IMAGINE CU TEMA:
”CREATIVITATEA DIGITALĂ.
REDEFINIREA CULTURII”

Cîștig
Cîștigă
Cîștig

2000

Premiul - 2000 de lei.
Data limită de prezentare a lucrărilor - 1 aprilie.
Informaţii detaliate despre regulamentul privind organizarea și
desfășurarea concursului găsiţi aici: http://goo .gl/Kum2Rq

lei
lei

Termenul limită - 20 aprilie 2016

AGEPI lansează Concursul „Joc online interactiv în domeniul proprietății
intelectuale”. Autorul celui mai reușit joc va beneficia de un premiu
bănesc de 6000 de lei.
Data limită de prezentare a lucrărilor - 20 aprilie.
Mai multe detalii despre regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului găsiţi aici: http://goo.gl/kfYZFD
www.agepi.gov.md

EȘTI CREATIV?
Participă la Concursul

”Joc online interactiv în domeniul proprietăţii intelectuale.”

Elaborează jocul și poţi câștiga
Termenul limită - 1 aprilie 2016
www.facebook.com/AGEPI

6000

lei și alte premii.

APLICĂ ACUM!

Elaborează un Interviu cu tema: „Cu ce se asociază Proprietatea
Intelectuală?” și câștigă 2000 de lei.

Ești
comunicativ?
Realizează un Interviu interactiv:

”Cu ce
se asociază
proprietatea
intelectuală?”

Data limită de prezentare a interviurilor - 20 aprilie.
Informaţii detaliate despre regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului găsiţi aici: http://goo .gl/QaBQ1r

2000
lei

și alte premii pot ﬁ ale tale!
Termenul limită - 20 aprilie 2016

AGEPI

www.agepi.gov.md
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