2

2016

DIN SUMAR:
„Avem progrese vizibile și planuri grandioase”,
interviu cu Octavian Apostol, Directorul general AGEPI

Compania „RITLabs”
în topul companiilor cu cele mai multe cereri de înregistrare a
obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe la AGEPI

Proprietatea Intelectuală va fi studiată în licee

Experții Institutului Național al Originii și Calității (INAO) din Franța
în vizită de lucru la AGEPI

Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și
Inventicii „PRO INVENT-2016”
și-a desemnat câștigătorii

Delegația AGEPI în vizită de lucru la Centrul
Național de PI din Georgia (SAKPATENTI)

str. Andrei Doga nr. 24, bloc.1, MD-2025
mun. Chișinău, R.Moldova
e-mail: office@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md

Antreprenor la doar 13 ani
Un adolescent a inventat o imprimantă Braille low-cost

CUPRINS:
I. Actualități din domeniul PI
• Încă un pas pentru susținerea producătorilor autohtoni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
• „Avem progrese vizibile și planuri grandioase”, interviu cu Octavian Apostol, Directorul general
AGEPI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
II. Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
• Trei soiuri de porumb produse în Moldova au fost legiferate pe piața UE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
• IG, DO și STG protejate – o nouă posibilitate pentru producătorii locali de a se promova pe
piața externă  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
• Compania „RITLabs” în topul companiilor cu cele mai multe cereri de înregistrare a obiectelor
dreptului de autor și drepturilor conexe la AGEPI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
III. Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
• Proprietatea Intelectuală va fi studiată în licee .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
• Cheia succesului – protecția noilor tehnologii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
• Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii „PRO INVENT-2016” și-a desemnat
câștigătorii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
IV. Promotorii proprietății intelectuale
• „Enstein” de Moldova! dr ., prof univ ., Victor COVALIOV, moldoveanul cu cele mai multe brevete
de invenții .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
• SUA își menține poziția de lider la capitolul depunerea cererilor de înregistrare a brevetelor de
invenție și a mărcilor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
• Delegația AGEPI în vizită de lucru la Centrul Național de PI din Georgia (SAKPATENTI)  .  .  .  .  . 10
• Atelierul OMPI „TAG of Excellence” și Conferința privind Extinderea Licențierii Colective  .  .  .  .11
VI. Mozaic din domeniul PI
• Antreprenor la doar 13 ani . Un adolescent a inventat o imprimantă Braille low-cost  .  .  .  .  .  .  . 12
• Muzica și software-ul pe Internet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
• Calendarul inventatorilor (luna martie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
AGEPI NEWS

www.agepi.gov.md

I . Actualități din domeniul PI
Încă un pas pentru susținerea producătorilor autohtoni
Parlamentul Republicii Moldova a votat pe 17 martie curent, în prima
lectură, cu unanimitate de voturi, Proiectul legii pentru modificarea
și completarea Legii nr.66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor
geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale
garantate.
Documentul a fost elaborat în scopul executării Planului Național de
acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova
– Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2016 .
În esență, Legea are ca efect ajustarea unor noțiuni existente la actele
normative ale UE, precum și simplificarea procedurii de eliberare de către
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a certificatelor privind
dreptul de utilizare a indicației geografice protejate (IGP), denumirii de
origine protejate (DOP) și a specialităților tradiționale protejate (STG) .
Astfel, dreptul de utilizare a indicațiilor va fi obținut automat, odată cu

obținerea autorizației de producător . A fost acordată o singură derogare,
pentru vinurile și produsele vinicole . În acest sens, este admisă transformarea materiei prime în vin cu indicație geografică sau denumire de
origine dincolo de aria geografică delimitată, cu condiția prescrierii în
caietul de sarcini și obligativitatea înregistrării IGP și DOP în registrele
AGEPI .
Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și
specialităților tradiționale garantate va intra în vigoare după votarea în
lectura a doua .
Precizăm că, până în prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate
două denumiri de origine: Ciumai şi Romaneşti, şi patru indicații geografice: Divin, Codru, Ştefan Vodă şi Valul lui Traian . În decembrie 2015,
la AGEPI au fost depuse două cereri noi de înregistrare a unor indicații
geografice: Dulceață din petale de trandafir Călăraşi şi Rachiu de caise
de Nimoreni .

Moldova . Astfel, piața autohtonă devine mai deschisă pentru
investițiile din exterior .

AGEPI, ca autoritate a statului, și să creștem nivelul de
conștientizare .

Un alt eveniment important desfășurat pe parcursul acestei
perioade a fost Expoziția Internațională Specializată
„INFOINVENT-2015”, care a avut loc în perioada 25-28 noiembrie
2015, la Moldexpo și a devenit un adevărat for al creativității,
dar și o platformă de comunicare dintre cercetători, inventatori,
oamenii de creație cu mediul de afaceri din țară .

T.: Care domeniu de activitate este cel mai activ din punctul
de vedere al protecției proprietății intelectuale?

Totodată, în perioada 23-24 noiembrie, AGEPI a organizat la
Chișinău, cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății
Intelectuale (OMPI), Conferința Internațională Inovațională cu
genericul „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea
Economică” . La eveniment s-au întâlnit experți din Republica
Moldova, OMPI, OEB, din cadrul oficiilor de proprietate intelectuală din România, Spania, Austria și a fost realizat un schimb
de cele mai bune practici europene privind rolul proprietății
intelectuale pentru dezvoltarea economică a țării, inclusiv
transferul de cunoștințe de la cercetare la business, valorificarea
inovațiilor și a altor drepturi de proprietate intelectuală în
scopul sporirii competitivității produselor și serviciilor pe piață .

„Avem progrese vizibile și planuri
grandioase”
În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA,
Octavian Apostol, Directorul general al AGEPI,
a vorbit despre primele 100 de zile în această
funcție și primele rezultate obținute. În ce măsură conștientizează persoanele fizice și juridice
necesitatea înregistrării obiectelor de proprietate
intelectuală, ce partide și-au protejat mărcile,
dar și care sunt planurile de viitor aflați în interviul ce urmează.
T.: Dle Director, dețineți deja de patru luni această funcție.
Putem vorbi de primele rezultate? Care au fost acestea?
O.A.: În aceste 4 luni, am reușit să obținem rezultate importante, în mare parte datorită echipei, care este una
profesionistă . În primul rând, am semnat nota de intrare în
vigoare, la 1 noiembrie 2015, a Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete
(OEB) privind validarea brevetelor europene . Astfel, începând
cu 1 noiembrie, solicitanții străini pot să-și valideze cererile
de brevet european și brevetele europene pe teritoriul țării
noastre, acestea beneficiind de aceleași drepturi și protecție
legală ca și brevetele naționale eliberate în Republica
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T.: Care este situația actuală privind protecția proprietății
intelectuale în Moldova? În ce măsură conștientizează
persoanele fizice și juridice necesitatea înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală?
O.A.: Remarcăm o creștere a interesului mediului economic,
dar și a persoanelor fizice, față de proprietatea intelectuală,
datorită campaniilor de conștientizare pe care le organizăm .
Suntem, însă, conștienți că avem mult de lucru . De exemplu,
recent am primit vizita unei delegații a Oficiului de Brevete
din Israel . Membrii delegației ne-au informat că înregistrează
anual peste 100 de mii de cereri pentru brevetarea invențiilor,
în timp ce noi avem în jur de 300 . Aici ținem cont de faptul
că cele două state sunt comparabile ca număr de populație
și teritoriu . Adică, în momentul în care nu există resurse
naturale semnificative, nu există ieșire la mare sau alte
posibilități în care poți să ai o dezvoltare economică durabilă,
proprietatea intelectuală poate deveni un factor determinant în acest sens . Aici, exemplul cel mai relevant este
Japonia . În această țară, indicele anual al creșterii numărului
de invenții este egal cu indicele de creștere a produsului
intern brut . Adică, observăm o legătură direct proporțională
între numărul de inovații, invenții și dezvoltarea economică
a țării . Noi vom depune toate eforturile necesare și utile să
facilităm înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală
și să asigurăm o protecție sporită . În egală măsură, trebuie
să facem o prioritate din promovarea serviciilor oferite de

O.A.: Desigur, toți au avut contact direct cu o marcă și atunci,
domeniul respectiv a devenit imediat interesant și atractiv
pentru agenții economici . Astfel, mărcile comerciale alcătuiesc
cea mai mare parte a obiectelor de proprietate industrială
pentru care se solicită protecție . La AGEPI, din 1993 până în
prezent, au fost depuse aproape 118 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 77 de mii pe cale internațională . Înregistrarea
mărcii reprezintă un pas important în activitatea oricărui agent
economic, deoarece îi oferă acestuia protecție față de concurenți
și îi asigură un control asupra produselor sale . Pe de altă parte,
marca reprezintă și un garant al calității produselor și serviciilor
pentru consumatori .
Cei care investesc câțiva ani într-o afacere ajung să înțeleagă
cât de important este să obțină protecția unei mărci . În timp,
mărcile au devenit cele mai importante obiecte ale proprietății
industriale reprezentând veriga în motorul unei afaceri .
T.: Care este situația cu brandurile cu renume mondial prezente
pe piața Moldovei? Manifestă aceste branduri interes din
punctul de vedere al protecției pe piața autohtonă sau se limitează la protecția pe care o au la nivel internațional?
O.A.: Solicitanții străini depun mai multe cereri de înregistrare
a mărcilor comerciale, decât cei din Moldova . Faptul că sunt
mai multe mărci din străinătate nu trebuie privit ca un lucru
negativ, deoarece tocmai aceasta ne arată interesul comercianților
străini față de piața din țara noastră, precum și un grad mai
mare de conștientizare a faptului că proprietatea intelectuală
este un bun ce necesită a fi protejat . Există o cultură în business
și anume ca siguranța în viitor a unei afaceri se bazează pe
exclusivitatea obținută prin înregistrare .
T.: În ce măsură manifestă interes partidele politice pentru
înregistrarea denumirilor lor?
O.A.: Acum un an de zile, a fost o avalanșă de cereri, în special
în campania electorală . Sigur, există o luptă între partide, între
anumite denumiri, pentru a rezerva și avea exclusivitatea la o
denumire . Însă, există un obicei la nivel european de a nu fi
înregistrate partidele ca marcă comercială . Marca are scopul
să diferențieze două produse comerciale, adică, în final, obținerea
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unui profit, ori partidele politice nu au drept scop obținerea
unui profit financiar . Ministerul Justiției înregistrează denumirea
lor și ei au dreptul să o folosească . Sunt mai multe cereri,
deocamdată fie acestea au fost retrase, fie respinse pe mai
multe motive potrivit reglementărilor existente . Important
este să se înțeleagă că înregistrarea unei mărci conferă drepturi
exclusive la individualizarea unor produse sau servicii, și în
măsura în care un partid nu prestează servicii și nici nu produce
bunuri, protecția denumirii și logoului acestora se face prin
alte mecanisme legale . De exemplu, logourile organizațiilor
politice sunt în egală măsură protejate prin intermediul dreptului de autor, care oferă exclusivitate asupra oricăror forme
de utilizare a acestora . Deci, soluții juridice există și pentru
protecția unor astfel de embleme .
T.: Numiți câteva situații de conflict legate de protecția
proprietății intelectuale? Cum sunt gestionate aceste
conflicte?
O.A.: Există situații de conflict atât în domeniul mărcilor, cât
și în domeniul drepturilor de autor, care este un sector separat,
gestionat de AGEPI . În domeniul mărcilor există mai multe
situații de înregistrare cu rea-credință, de obicei înregistrările
fiind făcute în scop de blocare a unor concurenți . În mare
parte, noi am început să aducem la cunoștință publicului
cazuri în care sunt implicate mărci foarte cunoscute, cum ar
fi „Facebook” sau „BOSS” . Un principiu de bază la înregistrarea
mărcilor este teritorialitatea . Asta înseamnă că o marcă poate
fi înregistrată pe teritoriul unei țări, dacă nu există o marcă
similară, pentru aceleași clase de produse sau servicii, deja
protejată . Observăm că unele persoane fizice sau juridice din
RM solicită la AGEPI înregistrarea unor mărci notorii fie, ca
măsură de protecție, fie din rea-voință . În situația din urmă,
rea-voința trebuie dovedită în instanța de judecată . Există
multe litigii în instanțe, unde AGEPI are misiunea să asigure o
informare cu privire la aplicarea legii, fiindcă aceste conflicte
de obicei se petrec între doi concurenți . De altfel, AGEPI întotdeauna a susținut oricare rezultat al activității creatoare,
pentru că și o marcă este rodul unei munci intelectuale .
Pe segmentul drepturilor de autor, avem în mare parte mai
multe procese de judecată legate de organizațiile de gestiune
colectivă (OGC) . Acestea sunt organizațiile care gestionează
drepturile autorilor, interpreților, compozitorilor etc . Pe piața
RM sunt avizate de către AGEPI cinci OGC-uri, care reprezintă
un număr mai mare, sau mai mic, de autori și interpreți . OGCurile se află mereu într-o situație de conflict, fie între ele, fie
în relația cu AGEPI . În momentul în care OGC-urile colectează
remunerațiile de autor de la TV, posturi de radio, teatre, cafenele etc ., acestea sunt obligate să distribuie remunerația în
funcție de valorificarea operelor titularilor și membrilor pe
care îi reprezintă . Este important să reiterăm că organizațiile
de gestiune colectivă activează în beneficiul autorilor care
le-au delegat gestionarea drepturilor lor . Acest principiu însă
din păcate în anumite cazuri este fie minimalizat fie neaplicat
de către organizațiile de gestiune colectivă .
AGEPI a reușit să creeze, în acest sens, un sistem funcțional
începând cu anul 2016, fiind organizat un colector unic
neinstituționalizat . Acest colector are misiunea să optimizeze
interacțiunea dintre utilizatorii operelor și beneficiarii
remunerațiilor corespunzătoare, care anterior valorificau și
obțineau sumele prin intermediul mai multor organizații de
gestiune colectivă . Până la instituirea colectorului unic, agenții
economici erau derutați, neștiind cui și cât trebuie să achite .
Se ajungea la această situație jenantă din cauza ambiguității
create artificial de către organizațiile de gestiune colectivă,
fiecare din acestea pretinzând că este unica împuternicită să
acumuleze remunerațiile corespunzătoare . Din aceste motive,
majoritatea agenților economici, pur și simplu, refuzau să
achite remunerațiile . Acum însă, fiind instituit un singur colector,
care va gestiona semnarea contractelor cu organizațiile de
gestiune colectivă, acumularea și distribuirea sumelor între
aceștia, agenții economici vor interacționa cu o singură entitate
și se va semna un singur contract în beneficiul tuturor autorilor,
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astfel fiind înlăturate echivocurile și reticențele agenților economici cu privire la tarife, sau de organizațiile de gestiune
colectivă care sunt în drept să acumuleze remunerațiile
corespunzătoare .
T.: Cu ce probleme se confruntă AGEPI la moment și ce ar
trebui de făcut pentru înlăturarea lor?
O.A.: Avem stabilite obiective și sarcini concrete în cadrul
AGEPI, în legătură directă cu prevederile Acordului de Asociere
a țării noastre la Uniunea Europeană . Problemele intervin în
momentul în care nu doar AGEPI este responsabilă de un
anumit domeniu, dar sunt implicate și alte autorități publice .
Astfel, atunci când există mai multe organisme care sunt
responsabile de un anumit sector, atunci lucrurile nu se
desfășoară așa cum ne-am fi dorit . Cât privește Acordul de
Asociere, în ceea ce ține de domeniul proprietății intelectuale,
AGEPI și-a îndeplinit angajamentele asumate . Dificultățile pe
care le întâmpinăm sunt la nivel de conștientizare a importanței
proprietății intelectuale, însă, atât pentru anul acesta, cât și în
cadrul Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale
până în anul 2020, avem proiecte importante destinate
îmbunătățirii percepției și interesului public .
T.: Veți veni cu noi reglementări legislative pentru o mai
bună protecție a proprietății intelectuale?
O.A: Desigur, în cadrul obiectivelor asumate pe marginea
Acordului de Asociere, ne-am propus să elaborăm modificări
legislative . În acest sens, am avut întâlniri bilaterale, atât cu
Oficiul de Brevete din Israel, cu Oficiul de Stat pentru Invenții
și Mărci din România, cât și cu Oficiul Român pentru Drepturile
de Autor, în cadrul cărora am văzut ce avantaje prezintă și
cum se dezvoltă proprietatea intelectuală în UE, cât și în țări
cu o înaltă dezvoltare economică . De exemplu, în Israel deja
s-a trecut la dosarul electronic „paper less” – fără hârtie și atunci
noi, dacă vrem să lăsăm hârtia, trebuie să modificăm unele
legi, în special normele ce reglementează procedura de prezentare a probelor . Ei au modificat aceste norme încă acum
10 ani, deoarece în momentul în care dispare semnătura
originală, dispare și ștampila care servește ca dovadă în procesele de judecată . Cu ce alt mijloc de probă poate fi echivalat?
Poate fi echivalată copia scanată sau nu? De către cine poate
fi scanată și folosită aceasta ca mijloc de probă? Apar mai
multe întrebări și atunci, realizăm că modificările legislative
urmează a fi operate nu doar în legile ce țin de domeniul
proprietății intelectuale, dar și în celelalte domenii, inclusiv:
Codul de Procedură Penală, Codul de Procedură Civilă etc .,
pentru a putea folosi aceste dovezi în cadrul instanțelor de
judecată, ca să facilităm procesul de digitizare .
Chiar și în aceste condiții, avem o veste bună . Și anume că, la
AGEPI, au fost depuse online peste 1000 de cereri . Am elaborat
sistemul electronic de depunere și plăți și pentru mărci și
design industrial . În continuare ne dorim să extindem acest
sistem pe partea de invenții .
T.: Ce planuri aveți pentru 2016?
O.A.: Pentru anul 2016, avem planuri grandioase, dacă am
putea realiza 80% dintre acestea, am avea progrese vizibile .
În primul rând, aș vrea să modificăm percepția de instituție
birocratizată . Vreau ca AGEPI să fie percepută ca o instituție
unde se prestează servicii de calitate, necesare solicitanților .
Vrem să înființăm un centru de consultanță, să devenim cât
mai accesibili, ca oamenii să-și poată afla ce drepturi au și cum
pot fi ele protejate . Vrem să promovăm, prin acțiuni punctuale,
aspectele ce țin de drepturile de proprietate intelectuală . Din
experiența pe care o am, fiind la conducerea unui grup de
companii de nivel internațional, în RM ai tangență cu proprietatea intelectuală doar în momentul în care îți sunt încălcate
drepturile și ajungi în situația în care trebuie să dai pe cineva
în judecată . Astfel, noi vrem să demarăm, împreună cu Oficiul
de Stat pentru Invenții și Mărci din România, un program de
învățământ în domeniul proprietății intelectuale, care să se

studieze din liceu . E mai ușor să introduci cunoștințele și ideile
de proprietate intelectuală încă de pe băncile școlii . De asemenea, vrem să facem ordine în domeniul gestiunii colective,
cum spuneam mai sus, în cadrul organizațiillor de gestiune
colectivă care administrează drepturile autorilor, interpreților,
producătorilor de fonogramă . Aici, un prim pas ne-a reușit să
semnăm memorandumul și să creăm colectorul unic, dar
acum obiectivul e să-l implementăm eficient .
Un alt plan ține de schimbări pe partea internă . Vreau ca
serviciile prestate de AGEPI să fie cât mai plăcute pentru
solicitanți . Planificăm să modificăm recepția, să facem o sală
mai prietenoasă . Solicitanții trebuie să aibă acces la toate
serviciile într-o singură sală, unde pot achita banii pentru
cererea pe care o depun, pot obține consultații, documentele
necesare, deci toate aceste operații în același loc .
Mai este și partea de îmbunătățire continuă pe care vrem să
o implementăm în cadrul Agenției . Aici mă inspir de la managerul operațional al Toyota – Iwao Kobayashi . El are un
sistem de îmbunătățire continuă și de curățenie și organizare
– Kaizen . De exemplu, recepția este fața Agenției și atunci cu
cât este mai curat, mai organizat, cu atât se lucrează mai eficient, serviciile sunt mai calitative, iar clienții mai mulțumiți .
La partea de îmbunătățire continuă, am stabilit și un alt mod
de lucru pe interior . Angajații AGEPI pot introduce toate sugestiile de îmbunătățire într-un generator de idei, mai mult
decât atât, angajații sunt împuterniciți să le implementeze,
dacă ideea aduce o economie sau facilitează procesul de
muncă .
Avem niște soluții diferite față de tot ce este în domeniul acesta
„de stat” referitor la resursele umane, la pregătirea continuă a
angajaților . Vom organiza atât traininguri interne, cât și externe,
mai ales că beneficiem de suportul Organizației Mondiale a
Proprietății Intelectuale și Oficiului European de Brevete . Putem
prelua experiență sau să facem un schimb de experiență cu
oricare alt oficiu pe care îl vedem noi că ar putea să ne ajute în
stabilirea celor mai bune practici din domeniu .
T.: Cum vedeți dezvoltarea domeniului proprietății intelectuale în Moldova pe termen mediu și lung?
O.A.: Pe termen lung văd AGEPI ca pe o organizație care are
un grad de transparență foarte înalt, desprinsă de conceptele
birocratice, astfel ca toți solicitanții să obțină rapid servicii
calitative .
Văd AGEPI ca o forță motrice pentru integrare europeană,
deoarece o precondiție a integrării unui stat în UE este ca țara
respectivă să fie membră a Oficiului European de Brevete
(OEB) . La etapa actuală, după intrarea în vigoare a Acordului
de validare a brevetelor europene, avem ca obiectiv obținerea
statutului de membru observator la OEB, și întreprindem
acțiuni pentru a armoniza cadrul regulator și a pregăti specialiștii
noștri pentru ca la momentul aderării la OEB să asigurăm un
nivel de protecție a invențiilor similar celui european .
Noi trebuie să fim lideri, mai ales pe partea de tehnologii
informaționale, unde la nivel de infrastructură, RM este printre
primele în UE . Apropo, am fost remarcați de către Organizația
Mondială a Proprietății Intelectuale în ceea ce ține de bazele
de date în domeniu, un alt compartiment în care au fost făcute
mari progrese și, practic, acum putem afirma că putem depăși
multe oficii, chiar și din state UE . Astfel, la finele anului trecut,
Baza de Date Mărci Naționale a fost integrată în WIPO Global
Brand Database .
Dar nu ne oprim aici! Toate procesele, inclusiv cele de semnare
a actelor pe suport hârtie, a cererilor, trebuie să fie digitalizate .
Așa văd eu viitorul AGEPI!
Andriana Cheptine
http://tribuna.md/
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Trei soiuri de porumb produse în
Moldova au fost legiferate pe piaţa UE
Institutul pentru Testarea și Înregistrarea
Soiurilor de Plante, București, România a luat
decizia de a include în registrul de Stat al
României trei hibrizi de porumb (Porumbeni
461 (FAO 460), Porumbeni 427 (FAO 450) și
Porumbeni 310), selectate de către savanţii
de la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” din
Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat de presă al instituției,
condițiile de testare prevăd că la valoarea agro-

nomică şi de utilizare a unui soi, hibridul (soiul)
se consideră satisfăcător dacă în comparație cu
alte soiuri înscrise în Catalogul oficial este mai
productiv şi are umiditatea boabelor la nivelul
mediei pe zonă . Examinarea soiurilor a fost organizată pe parcursul a 2 ani (2014-2015) în
cadrul Centrelor de Testare a Soiurilor amplasate
în diferite condiții ecologice ale țării .
Regulile Institutului de Testare din România impun
condiții de testare a soiurilor pentru includere în
Registru de Stat pe parcursul a trei ani . Testarea
poate dura numai doi ani (2 cicluri) în cazul soiurilor
la care s-au obținut rezultatele superioare soiurilor
martori, în toate localitățile de testare .

Indicații geografice protejate, denumiri de origine sau
specialități tradiționale garantate – o nouă posibilitate
pentru producătorii locali de a se promova pe piața
externă
La sfârșitul anului 2015, prin intermediul unui proiect european „Rute culinare
în Republica Moldova – înregistrarea și promovarea produselor locale și regionale
din raionul Călărași”, a fost deschisă calea pentru înregistrarea în sistemul indicațiilor
geografice la nivel național și internațional a 2 produse agroalimentare moldovenești.
Este vorba despre Dulceața din petale de trandafir produsă în Călărași și Rachiul
de caise produs în Nimoreni. Ambele sunt produse tradiționale, specifice poporului nostru.
În Republica Moldova, din punct de vedere legal, cadrul necesar pentru demararea acestui proces există de mai mult timp . Există Legea nr . 66/2008 privind
protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a specialităților
tradiționale garantate și Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a
specialităților tradiționale garantate aprobat prin Hotărârea de Guvern nr .610/2010,
precum și Acordul RM-UE privind recunoașterea și protecția reciprocă a produselor înregistrate în sistemul indicațiilor geografice . Totuși, din cauza anumitor
bariere instituționale, dar și a neînțelegerii de către producători a avantajelor și
beneficiilor pe care le-ar putea aduce această certificare – lucrurile au cam stat
pe loc, în special în domeniul produselor agroalimentare .
Începând cu anul 2015, datorită proiectului promovat și implementat de Development
Policy Foundation o organizație non-guvernamentală din Polonia și partenerii săi locali
„Mișcarea Ecologistă” din Moldova și„Casa Părintească”, cu susținerea Programului Polonez
de Cooperare pentru Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone,
a fost dat startul unei activități care urma să miște carul din loc . Și… carul s-a mișcat .
Scopul stabilit de proiect, cel de a încuraja ONG-urile și autoritățile locale să creeze
parteneriate durabile care ar facilita procesul de înregistrare a produselor regionale/
locale a fost atins . Cele două produse selectate în cadrul proiectului, fiind astăzi deja
în proces de înregistrare ca indicații geografice protejate la nivel național .
În continuare vă prezentăm un interviu, cu dl Wojciech Szpocinski, director al
Development Policy Foundation, expert în domeniu și dna Agata Koziej, coordonator al proiectului, care ne vor oferi o privire de ansamblu referitor la avantajele
sistemului indicațiilor geografice și experiența Poloniei în acest domeniu.
- Dle Szpocinski, ce ar avea de câștigat Republica Moldova dacă tot mai multe
produse ar fi protejate la nivel european prin Sistemul indicațiilor geografice
protejate?
- W.Sz. Avantajele sunt evidente: produsele care sunt incluse în sistemul de protecție
a indicațiilor geografice, prin definiție sunt produse de calitate . Sistemul oferă drepturi
de protecție a produselor înregistrate atât în Moldova, cât și în UE, asigurând un
mecanism clar de combatere a produselor contrafăcute, false sau care induc în
eroare descrierea sau caracteristicile produsului . Sistemul indicațiilor geografice
stabilește reguli clare care asigură monitorizarea calității pentru produsele alimentare
din acest sistem . Astfel, indicațiile geografice sunt acel mesaj pentru consumator,
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Toți trei hibrizii marca „Porumbeni” s-au evidențiat
prin performanțele înregistrate . Astfel, în anul
trecut, cu o vară, caracterizată printr-o secetă
crâncenă, soiul de hibrid „Porumbeni-461” a
demonstrat o recoltă de aproape 20 de tone
de grăunțe la hectar .
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” menționează
că înregistrarea hibrizilor moldoveneşti în Registrul
de Stat al României a creat premise reale pentru
promovarea şi comercializarea semințelor de
porumb moldoveneşti în spațiul Uniunii Europene .
www.ipn.md

dovada calității și specificității produsului pe care îl procură . Într-un cuvânt: indicația
geografică este un brand de calitate .
- Dna A. Koziej, vă rugăm să ne împărtășiți rezultatele Poloniei la acest capitol.
- A.K. Până în prezent în Polonia sunt 37 de produse înregistrate (19 produse IGP,
9 SGT, 8 DO), dar procedura este deschisă pentru alte câteva produse . Este vorba
despre produse din categoria brânzeturi („oscypek”, „bryndza podhalańska”, „ser
koryciński”), câteva tipuri de miere de albine produsă în diferite regiuni ale Poloniei
(„miód drahimski”, „miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”, „miód kurpiowski”, „podkarpacki miód spadziowy”), legume (diferite tipuri de fasole), fructe-căpșuni
(„truskawka kaszubska”), mere („jabłka grójeckie”) sau fructe uscate - prune („suska
sechlońska”), cârnăciori, pește - carp („karp zatorski”), băuturi alcoolice - mied
(trei tipuri - în funcție de raportul alcool/miere) .
Ne-am întâlnit cu producătorul de ulei de camelină („Wielkopolski Rydzowy Olej”), care
este produs din Camelina sativa . Produsele sale sunt în prezent vândute în cea mai mare
rețea de supermarkete din Polonia (fiind promovat ca cel mai ieftin ulei – „Biedronka”) .
Acum este o tendință tot mai mare în rândul cumpărătorilor de a deveni mai conștienți
față de produsele pe care le cumpără, oamenii au început să distingă produsele certificate, își amintesc sigla de certificare . În consecință și rețelele de supermarketuri au început
să fie mult mai interesate de producătorii locali care dețin un brand de calitate, o certificare . Un alt exemplu de produs care a devenit interesant anume datorită existenței
unei certificări este șunca specială portugheză .
Deci nu este vorba numai despre produse regionale poloneze, dar și de produse
regionale din întreaga Europă . Produsele cu certificare sunt considerate a fi de bună
calitate și interesante - în sensul de unicitate, care este la modă, așa că se vinde bine .
Potrivit rapoartelor, indicațiile geografice ajută la îmbunătățirea situației economice
a fermelor mici și mijlocii, (permițându-le să dezvolte tipuri speciale de producție
pe bază de calitate, tradiție, ecologie) . Acest sistem a ajutat, de asemenea, la dezvoltarea agroturismului în Polonia, deoarece oamenilor le place să viziteze locuri în
care pot găsi produse specifice .
- Ce părere aveți, de ce producătorii din Republica Moldova încă nu conștientizează
avantajele acestui sistem? Cum credeți care sunt motivele pentru care Moldova
a rămas atât de mult în urmă la capitolul dezvoltării sistemului de indicații geografice protejate?
- W.Sz. În Moldova există deja anumite rezultate și sunt destul de optimist în acest
sens: Acordul de Asociere, inclusiv DCFTA, vor intra în vigoare, în curând, Ministerul
Agriculturii a elaborat regulamentul privind evaluarea caietelor de sarcini pentru
produse agroalimentare (cu suportul proiectului nostru), primele două produse
agroalimentare vor intra în sistemul indicațiilor geografice protejate, chiar dacă o sa
mai dureze ceva timp, iar lucrurile vor avansa de acum înainte destul de repede . În
ceea ce privește atitudinea producătorilor, este destul de dificil pentru ei să accepte
și să înțeleagă acest sistem – dar anume acesta este cazul când e necesar ca cineva
să deschidă calea – lucru pe care l-am urmărit în proiectul nostru . Ceilalți ne vor
urma în curând . Vă asigur .
Interviul a fost realizat de către Elena Scobioală pentru Revista „Natura”

http://www.civic.md/
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Compania „RITLabs”, în topul companiilor cu cele mai
multe cereri de înregistrare a obiectelor dreptului de
autor și drepturilor conexe la AGEPI
În topul persoanelor juridice care au depus la Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cereri de înregistrare a obiectelor
dreptului de autor sau ale drepturilor conexe, în anul 2015, se află
Firma „RITLabs” S.R.L. cu 10 cereri depuse. Acestea se referă la opere
de artă plastică (6 cereri), opere fotografice (2 cereri), operă de artă
aplicată (1 cerere) și operă integrantă (1 cerere). În total, compania
„RITLabs” S.R.L. a depus la AGEPI 21 cereri de înregistrare a obiectelor
dreptului de autor și conexe.
Locul II îi revine Academiei de Studii Economice din Moldova cu 9 cereri
de înregistrare a operelor ştiințifice depuse la AGEPI în 2015 .

Pe locul III s-a clasat Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul Național
Științifico-Practic de Medicină Urgentă” cu 6 cereri de înregistrare a operelor ştiințifice în 2015 .
În topul persoanelor juridice care au depus la AGEPI cereri de înregistrare
a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe, în anul 2015,
se mai află Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N . Testemițanu”,
ÎM „Pay Point” SRL, Societatea cu Răspundere Limitată „Unica Sport”,
„Compania–Dekart” SRL, Întreprinderea de Stat Compania Aeriană „Air
Moldova”, Întreprinderea Individuală „Rutcovschi Andrieş” și Camera de
Comerț și Industrie a Republicii Moldova .
La Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în anul 2015, în total,
18 persoane juridice au înregistrat obiecte ale dreptului de autor sau ale
drepturilor conexe .
www.agepi.gov.md

III . Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Astfel, în urma discuțiilor la acest subiect, părțile au În final, părțile au decis semnarea unui Acord de coconvenit asupra creării unui grup de lucru comun laborare care să cuprindă toate activitățile comune
care să identifice pașii necesari în vederea includerii în vederea includerii unui curs de instruire în domeniul
acestui curs în planurile de învățământ a liceelor proprietății intelectuale în licee, precum și promovării
Directorul general al Agenției de Stat pentru din Republica Moldova, precum și să ofere reco- și diseminării informației din acest domeniu în instituțiile
Proprietate Intelectuală (AGEPI), Octavian mandări privind conținutul Curriculumului, numărul de învățământ, organizării în comun a evenimentelor
Apostol a avut pe 16 martie curent, o întreve- de ore, modalitatea de aprobare la autoritatea de susținere și stimulare a creativității și inovării la toate
dere cu Ministrul Educației, Corina Fusu.
responsabilă etc .
nivelele sistemului educațional .

Proprietatea Intelectuală va fi
studiată în licee

Scopul întâlnirii a fost discutarea aspectelor de
colaborare dintre AGEPI și Ministerul Educației în
contextul instruirii tinerei generații în domeniul
proprietății intelectuale .

Totodată, dl Octavian Apostol a informat Ministrul
Educației despre activitățile desfășurate de AGEPI
în vederea promovării domeniului proprietății
intelectuale în cadrul instituțiilor de învățământ:
seminare, lecții tematice, campanii, concursuri
etc . Una dintre cele mai importante acțiuni a
fost Campania națională de sensibilizare a elevilor
asupra fenomenelor contrafacerii și pirateriei
organizată în anul 2014, în municipiul Chișinău,
cu susținerea Ministerului Educației și a Direcției
generale educație, tineret şi sport a Consiliului
municipal Chișinău .

Într-un interviu realizat de către portarul de știri
www.realitatea.md, dl O . Apostol, director general
AGEPI, referindu-se la introducerea în programul
de studii a disciplinei „Introducere în domeniul
proprietății intelectuale”, a menționat că este
conștient de dificultatea sarcinii, dar spune că își
dorește să vină o zi când va putea spune că Moldova
este țara în care drepturile de autor sunt respectate .
În acest sens, directorul AGEPI a avut întâlniri cu
directorul„Microsoft” responsabil de zona din care
face parte și Moldova și au stabilit obiective comune
de colaborare în domeniul educației .

În perioada următoare, AGEPI intenționează să
lanseze o nouă etapă a Campaniei „Stop contrafacerea și pirateria”, care să cuprindă liceele din diferite
regiuni ale țării, și a solicitat suportul Ministerului
Educației în acest scop .

Convorbirea s-a axat în special pe includerea în
programul de studii, la etapa liceală, a unui curs de
instruire „Introducere în domeniul proprietății in- De asemenea, Directorul general a menționat că
telectuale” . În acest sens, AGEPI a elaborat deja un AGEPI își dorește să distribuie în bibliotecile din școli
prim Proiect al unui Curriculum național în dome- și licee un set de materiale ce conțin informații despre
niul proprietății intelectuale pentru licee . Directorul PI, pentru a crește gradul de informare a elevilor cu
general AGEPI a precizat că la elaborarea proiectului, privire la acest domeniu . În acest sens, AGEPI are toată
specialiștii AGEPI s-au axat pe practica existentă în susținerea și asistența din partea Organizației Mondiale
alte țări (România, Marea Britanie, Coreea) unde a Proprietății Intelectuale (OMPI) .
sunt programe de învățământ în domeniul PI integrate în procesul de instruire a elevilor la diferite Ministrul Educației a apreciat inițiativele AGEPI drept „Cu cât mai timpuriu începem educația, cu atât
nivele, începând de la nivelul claselor primare până foarte bune, precizând că este extrem de important mai repede putem avea acele valori și acele
la nivelul liceal și universitar .
ca oamenii să conștientizeze că proprietatea intelec- deprinderi ca aceste drepturi să fie respectate .
tuală este o valoare . Dna Corina Fusu a menționat că Nu ne putem aștepta că de astăzi vom cumpăra
Dl Octavian Apostol s-a arătat convins că odată cu trebuie să educăm de timpuriu respectul față de orice doar licențiat și doar filme pe cd-uri, licențiate .
introducerea acestui curs în programul de studii, tip de proprietate . Ministerul Educației este deschis Este un proces de durată, și ei sunt conștienți că
elevii vor învăța ce înseamnă proprietatea intelec- pentru colaborarea cu AGEPI, a adăugat ministra depinde de nivelul de dezvoltare a fiecărei țări”,
tuală și cât de importantă este protejarea ei .
Corina Fusu .
a menționat dl O . Apostol .
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Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Cheia succesului - protecția noilor tehnologii
A devenit deja o tradiție pentru AGEPI de a desfășura diverse seminare,
simpozioane și mese rotunde pe probleme actuale din domeniul
proprietății intelectuale în cadrul expozițiilor naționale, la care participă
agenții economici din țară și de peste hotare. Asemenea manifestări sunt
privite cu mult interes de către participanți, deoarece au ocazia de a afla
din prima sursă despre avantajele protecției obiectelor de proprietate
intelectuală.
Un seminar cu genericul„Coraportul avantajelor și riscurilor în elaborarea
și implementarea noilor tehnologii”, a fost organizat pe 3 martie curent,
în cadrul Expoziției Internaționale Specializate de mașini, echipamente și
tehnologii pentru sectorul agroindustrial „MOLDAGROTEH”, ediția a XXX-a .

Necesitatea prezentării tematicii menționate reiese din legătura dintre succesul
afacerii și capacitatea întreprinzătorului de a face față provocărilor concurențiale .
Lupta pentru un segment de piață impune în permanență căutarea soluțiilor
optime pentru sporirea calității produsului, reducerea costurilor, simplificarea
proceselor . După cum a specificat în deschiderea seminarului domnul Octavian
Apostol, director general AGEPI, „garanția succesului este elaborarea și implementarea de tehnologii noi” .
Specialiștii AGEPI au explicat participanților avantajele sistemului de protecție
a noilor tehnologii, procedura de protecție a invențiilor și riscul utilizării neautorizate a invențiilor protejate în Republica Moldova . De asemenea, au fost
oferite recomandări practice privind utilizarea resurselor informaționale din
domeniul brevetelor, de unde pot fi selectate cele mai noi produse și procedee
utilizabile în afaceri, la prețuri accesibile și cu riscuri minore .

Astfel, întreprinzători care dezvoltă afaceri în domeniul agricol au fost informați AGEPI a participat și la această expoziție cu un stand informațional oferind
despre avantajele şi dezavantajele sistemului de protecție a tehnologiilor noi, consultații calificate privind înregistrarea și protecția obiectelor de proprietate
procedura brevetării, limitele protecției unei invenții și importanța documen- intelectuală .
telor de brevet, ca sursă de informații tehnologice, juridice şi de business .
„Cor. AGEPI Info”

Salonul Internațional al Cercetării,
Inovării și Inventicii „PRO INVENT2016” și-a desemnat câștigătorii

AȘM, Grădinii Botanice a AȘM, Institutului de
Microbiologie și Biotehnologie al AȘM etc .

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) a participat la Salon cu un stand inforÎn perioada 23-25 martie 2016, la Cluj-Napoca, mativ în cadrul căruia a oferit informații și
România a avut loc ediția a XIV-a a Salonului consultații despre sistemul național de propriInternaţional al Cercetării, Inovării și Inventicii etate intelectuală și a oferit informații relevante
„PRO INVENT”. Evenimentul este organizat despre validarea brevetelor europene pe terianual de către Universitatea Tehnică din Cluj- toriul Republicii Moldova .
Napoca sub egida Ministerului Educației
Naționale pentru Cercetare Științifică, Dezvoltare
În cadrul festivității de premiere, AGEPI a acordat
Tehnologică, Inovare, având ca parteneri: 2 cupe: Universității din Cluj-Napoca și Universității
Academia de Științe Tehnice Filiala Cluj, Oficiul „Politehnica” București pentru invențiile prezende Stat pentru Invenții și Mărci din România, tate în cadrul Salonului și pentru nivelul înalt
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de implementare a acestora .
a Republicii Moldova, Forumul Inventatorilor
Români și Institutul Național de Inventică Iași. Marele Premiu al Salonului „PRO INVENT-2016”
a fost decernat SC SETICO SRL, Timișoara pentru
Ediția din anul curent a Salonului a reunit peste 12 brevete proprii aplicate în producție .
60 de universități, institute, centre și stațiuni de
cercetare, firme, asociații ale inventatorilor, per- Marele premiu al Juriului a fost acordat Centrului
soane fizice din România și din străinătate, care Național de Sănătate Publică, Chișinău pentru
au expus peste 300 de invenții dintr-o gamă ciclul de invenții prezentate la salonul „PRO
largă de domenii de activitate .
INVENT-2016” .
Republica Moldova a fost prezentă la Salonul Marele Premiu al Universității Tehnice din
„PRO INVENT–2016” cu cca 100 de lucrări științifice Cluj-Napoca a fost decernat Universității
ale inventatorilor și cercetătorilor din republică, „Politehnica” București .
și anume din cadrul: Universității Tehnice a
Moldovei, Universității de Medicină și Farmacie La ediția anului 2016, palmaresul premiilor in„N . Testemițanu”, Universității Agrare de Stat din ventatorilor moldoveni a cuprins 53 de medalii
Moldova, Centrului Național de Sănătate Publică, (aur, argint și bronz) și 5 premii speciale . AGEPI
Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, Universității a fost distinsă cu medalia de aur și diplomă de
de Stat din Republica Moldova, Institutului de excelență pentru susținerea inventicii românești
Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al și promovarea salonului PRO INVENT .
Nr. 2.2016

Viorica BODRUG,
Sp. cat. II, Secția comunicare şi consultanță
Direcția Promovare și Editură, AGEPI
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IV . Promotorii proprietății intelectuale
Victor COVALIOV, profesor universitar, doctor
în chimie, șef al Laboratorului de cercetări
știinţifice „Procese electrochimice și tehnologii
ecologic pure” al Centrului de Cercetări Știinţifice
„Chimia Aplicată și Ecologică” al USM.
Profesorul V. Covaliov este autorul şi coautorul
a peste 300 de publicații tehnico-ştiințifice,
inclusiv a 16 manuale şi monografii, a 317
brevete de invenție la activ, multe dintre acestea fiind implementate sau în stadiu de implementare în economia națională. Deține
Medalia „Henri Coandă”, este cavaler al Ordinului
ştiințific şi Medaliei de aur „Gogu Constantinescu”
în titlu de Comandor, al Ordinului „Silver
Archimed” al Salonului Internațional de invenții
şi tehnologii inovaționale „Archimede” de la
Moscova, decorat cu Medalia de aur „Nicola
Tesla” a Salonului de Inventică din Serbia. Este
„Om Emerit” al Republicii Moldova.
Fiind Preşedinte al Asociației Ecologiei
Industriale din Moldova, a contribuit substanțial la dezvoltarea şi implementarea în economia națională a sistemelor de epurare a
apelor reziduale şi naturale, utilizarea deşeurilor toxice, tehnologiilor de obținere şi utilizare
a biogazului în scopuri energetice . Prezentăm,
în continuare, un articol despre activitatea
profesorului V . Covaliov, realizat de către
publicația ziarulnational .md .
„Einstein” de Moldova! Cine este moldoveanul
cu cele mai multe brevete de invenții
Zeci de invenții moldovenești sunt premiate cu
diplome și medalii la saloanele de inventică de
la Bruxelles, Geneva, Paris sau Moscova, dar
puțini sunt cei care cunosc oamenii care nu au
dormit nopți în șir pentru a face o mică descoperire, în speranța că vor putea schimba
lumea .
Cercetătorii științifici din Republica Moldova
stau în umbră, sunt cunoscuți și apreciați în
străinătate și mai puțin acasă, iar la bătrânețe
sunt răsplătiți cu bănuți, care abia de le ajung
să-și mențină existența .
Pentru a-și proteja ideile, fiecare inventator se
grăbește să-și înregistreze invențiile la Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) .
Potrivit datelor instituției, cele mai multe brevete
de invenții le dețin în prezent Victor Covaliov și
Olga Covaliov, care sunt tată și fiică . Ambii sunt
doctori în chimie și dețin 241 și, respectiv, 239
de brevete .
Ideile se învârt în cap și noaptea
L-am găsit pe profesorul Victor Covaliov în biroul
său din cadrul Universității de Stat din Moldova .
La ai săi 80 de ani, dumnealui continuă să muncească în cadrul Departamentului științific al
universității .
Stătea îngândurat la o masă plină cu hârtii, de
parcă în acel moment rezolva în gând formule .
„Ideile mi se învârt permanent în cap, chiar și
noaptea”, zice domnul Covaliov .
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În perioada sovietică, dl V . Covaliov a lucrat la
o renumită întreprindere . Era șef de laborator
și dezvolta tot felul de tehnologii, primele sale
invenții fiind legate de producerea sistemelor
computerizate . „Dacă făceam ceva, voiam să nu
se mai repete nicăieri . De atunci, acesta a devenit
un principiu pentru mine”, spune Victor Covaliov .
El a fost primul care în anii ‘70 a descoperit
efectele difuziei borului, care putea fi folosit în
timpul sudării echipamentelor radioelectronice,
fără utilizarea aurului și argintului, care sunt
foarte costisitoare . Descoperirea nu a fost brevetată la timp și a fost atribuită mai târziu americanilor . Lecția a fost învățată, iar de atunci
cercetătorul a brevetat sute de invenții . Multe
dintre ele țin de domeniul ecologiei, pentru
asta fiind numit în revistele internaționale de
specialitate „gardianul curățeniei” .

Pasiuni

De la nota pesimistă, profesorul începe imediat
o altă temă de discuție . Se ridică din fotoliu și
Laureat la „Energy Globe”
se îndreaptă spre peretele din fața biroului, care
este împânzit de fotografii artistice . „Mă bucur
Rugat să numească care este invenția de care că am reușit în tinerețea mea să fac și altceva .
se mândrește cel mai mult după ani de activitate, Am multe pasiuni: fotografia, turismul, alpinisVictor Covaliov s-a oprit la una dintre cele mai mul”, enumeră profesorul . Multe dintre imagini
recente creații . Aceasta i-a adus un premiu în sunt realizate în munții Caucaz, Carpați și alături
anul 2015 la concursul „Energy Globe” din Austria . de vulcani fumegând din Kamceatka . Pasiunea
pentru fotografie l-a determinat pe Victor Covaliov
„Nu mă așteptam să fiu laureat, pentru că erau să-și construiască un aparat foto și o cameră
depuse 1500 de proiecte din 130 de țări”, video care pot fi utilizate sub apă . Aparatul foto
spune cu modestie chimistul . Invenția repre- inventat cu zeci de ani în urmă îl mai are și acum,
zintă o metodă de producere a biogazului iar camera video a pierdut-o când s-a mutat la
din resturi vegetale . Noutatea este că biogazul casă nouă .
obținut poate avea chiar 90% metan, asemenea gazelor naturale și este produs de trei ori „Doar creez”
mai repede decât prin metode tradiționale
și mult mai ieftin . În plus, reziduurile sunt fără Chiar dacă a ajuns la o vârstă înaintată, Victor
miros și toxine și pot fi folosite ca îngrășăminte Covaliov spune că nu are timp pentru odihnă:
organice .
„Am și uitat când am fost ultima dată în vacanță” .
Vrea să reușească să-și pună în practică toate
„În proces se mai formează vitamina B12 pe care ideile, care „se învârt non-stop în capul meu” . La
nimeni nu a reușit să o producă sintetic . Vreau AGEPI mai sunt în proces de examinare încă
să lansăm o linie de producere a hranei vitami- vreo 15 cereri pentru brevete de invenții, ne
nizate pentru păsări și animale”, afirmă Victor spune profesorul, dar până vor fi înregistrate
Covaliov .
ultimele sale descoperiri „am de lucru la altele,
care nu mă lasă să dorm”, conchide
În anul curent, o companie care activează în inventatorul .
Colonița, suburbie a Chișinăului, planifică să
lanseze procesul de producție a biogazului Topul celor mai productivi inventatori din
folosind metoda inventată de profesorul V . Republica Moldova
Covaliov . Alte companii din Olanda și Germania
s-au interesat deja de invenția moldoveanului,
Inventatorul
Nr. de brevete
dar așteaptă să vadă cum va funcționa tehnoVictor Covaliov
241
logia la Colonița .
Olga Covaliov
239
Această invenție, dar și multe altele, au fost
Valeriu Rudic
202
gândite de Victor Covaliov împreună cu fiica sa
Gheorghe
Duca
136
Olga, care i-a călcat pe urme și s-a făcut chimistă .
Aceasta urmează să-și apere în curând teza de
Ion Bostan
117
doctor habilitat .
Pavel Chintea
110
Valeriu
Dulgheru
105
Victor și Olga Covaliov dețin peste 200 de brevete de inventator fiecare . Chimistul spune că
Aurelian Gulea
96
nu i-a costat aproape nimic să-și înregistreze
Ion Hăbășescu
87
invențiile, deoarece majoritatea lucrărilor au
Vladimir
Schiliov
84
fost brevetate în cadrul unor proiecte științifice
finanțate de diferite instituții . În plus, AGEPI mai
face reducere . Singurul necaz al profesorului
Autor: Stela Mihailovici
www.ziarulnational.md
este că nu-și poate înregistra invențiile în
străinătate .
www.agepi.gov.md

V . Proprietatea intelectuală pe mapamond
Statele Unite ale Americii își menține poziția de lider la
capitolul depunerea cererilor de înregistrare a brevetelor
de invenție și a mărcilor

de cereri mai multe decât în anul 2015 . Compania„Qualcomm Incorporated”
din SUA s-a plasat pe locul doi în top cu un record de 2 442 de cereri publicate, în timp ce „ZTE Corporation” din China „s-a clasat pe locul al treilea, cu
2 155 de cereri depuse .

Statele Unite ale Americii (SUA) își menține poziția de lider în topul
solicitanților de cereri de brevet de invenție depuse pe cale internațională
prin intermediul OMPI, pe fundalul unui an în care s-a înregistrat o creștere
semnificativă a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) la nivel mondial, iar o întreprindere producătoare de electronice a depășit o companie producătoare de ceasuri, devenind lider la
capitolul depunerea cererilor de înregistrare internațională a desenelor
și/sau modelelor industriale.

Opt universități din SUA s-au clasat printre primele 10 instituții de învățământ
din lume cu cele mai multe cereri de brevet de invenții depuse . Universitatea
din California conduce cu 361 de cereri publicate, urmată de Institutul de
Tehnologie din Massachusetts (213 de cereri), Universitatea Johns Hopkins
(170 de cereri), Universitatea din Texas (163 de cereri) și Universitatea Harvard
(158 de cereri) . Universitatea Tsinghua din China s-a clasat pe locul 8, urmată
de Universitatea din Tokyo, Japonia .

Numărul total de cereri internaționale de brevet, depuse în anul 2015, conform Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT) a crescut cu
1,7%, ajungând la 218 000, stabilind un nou record anual . Inovatorii din SUA
au depus anual cel mai mare număr de cereri internaționale de brevet timp
de 38 de ani la rând . Cu toate acestea, creșterea semnificativă a numărului
de cereri de brevet depuse de către inovatorii din China, a contribuit considerabil la creșterea economică globală .

Dintre domenii tehnice, tehnologia informațională și comunicațiile digitale
au înregistrat cel mai mare număr de cereri de brevet depuse în 2015, fiecare
depășind numărul de 16,000 . Tehnologia informațională cu 16 385 de cereri
publicate sau 8,2% din totalul cererilor, ceea ce reprezintă cea mai mare parte
a cererilor PCT, urmată de comunicațiile digitale (8%), echipamente electronice (7,3%) și tehnologia medicală (6,3%) .
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Printre primele 15 țări cu cea mai mare creștere de depuneri a cererilor PCT
sunt: China (+16,8%), Republica Coreea (+11,5%), Israel (+7,4%), Elveția
(+4,4%), Japonia (+4,4%) și Olanda (+3,6%) . La fel, ca în cazul SUA, numărul
de cereri depuse a scăzut față de anul precedent, în Finlanda (-12,1%) și
Canada (-7,2%) .
Solicitanții lideri ai sistemului PCT
Companiile de telecomunicații se află în capul listei depunătorilor de cereri
PCT în anul 2015, iar compania „Huawei Technologies”, pentru al doilea an
consecutiv înregistrează un record de 3 898 de cereri PCT publicate, cu 456
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Laboratorul farmaceutic elvețian
„NOVARTIS” a ajuns în fruntea listei de
solicitanți cu 197 de cereri depuse în
anul 2015, urmat de compania „LIDL”
din Germania cu 152 de cereri și L’ORÉAL
din Franța cu 130 de cereri .
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SUA este urmată de Japonia (44 235 de
cereri depuse prin sistemul PCT) și China
(29 846 de cereri) . În general, creșterea
numărului de cereri depuse a fost determinată de China, Japonia și Republica
Coreea . Ca rezultat, numărul cererilor
depuse prin sistemul PCT în Asia, începând cu anul 2005, a crescut mai mult
decât dublu, reprezentând 43% din totalul cererilor .
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registration
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System

WHO FILED
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TRADEMARK
APPLICATIONS
IN 2015?

SW

+ 1.7%
Growth in 2015

U

218,000
Number of applications

Printre primele 10 țări de origine, Australia
(+ 32,3%) și SUA (+ 11,3%) au înregistrat,
în 2015, o creștere cu 2 puncte procentuale, fiind urmate de China (+ 7,9%) și
Japonia (+ 6%), pe când numărul cererilor
din Regatul Unit (- 7,3%), Olanda (- 6,8%)
și Elveția (- 3%) a scăzut . Austria, Spania
și Turcia, de asemenea, figurează printre
marii utilizatori ai Sistemului de la Madrid .
[anexa 2] .

U

International
applications filed
under the Patent
Cooperation
Treaty
(PCT)

WHO FILED
THE MOST
PCT PATENT
APPLICATIONS
IN 2015?

G

SUA, cu 57 385 de cereri internaționale
de brevet depuse, rămâne a fi cel
mai mare utilizator al sistemului PCT
[anexa 1], în pofida unei scăderi de
6,7%, a numărului de cereri în anul
2015, cel mai probabil, datorită unui
număr impunător de cereri depuse
în 2014 . Acesta se mai datorează
faptului schimbărilor care au avut
loc în sistemul de brevetare al SUA .

Numărul cererilor de înregistrare internațională a mărcilor depuse la OMPI,
prin Sistemul de la Madrid, a crescut, în anul 2015, cu 2,9%, atingând cifra
record de 49 273 de cereri . Cererile parvenite din Australia și Statele Unite
ale Americii reprezintă 90% din creșterea totală .

A

Sistemul PCT – Cererile internaționale de brevet

Sistemul de la Madrid – Cereri de înregistrare internațională a mărcilor

M

Depunerea cererilor internaționale de înregistrare a OPI, cum sunt cele de
brevete, mărci comerciale și desene sau modele industriale reprezintă un
bun indicator al intensității inovațiilor și a distribuției geografice a acestora”,
a declarat directorul general al OMPI, Francis Gurry . „Acest indicator ne
vorbește despre faptul că, în timp ce Statele Unite ale Americii își menține
poziția de lider, geografia inovării continuă să sufere schimbări și să evolueze,
iar țările din Asia, în special Japonia, China și Republica Coreea, formează
clusterul geografic dominant”, a adăugat dl F . Gurry .

Compania „Hewlett-Packard Development” din SUA este cel mai mare deponent de cereri pentru tehnologia informațională, urmată de compania
„Huawei Technologies” și „Qualcomm” . Referitor la domeniul comunicațiilor
digitale, companiile„Huawei Technologies”,„ZTE” și„Qualcomm” sunt solicitanții
de top . În ceea ce privește echipamentele electronice, compania„Mitsubishi
Electric Corporation” din Japonia este cel mai mare solicitant, urmat de alte
două companii japoneze, „Panasonic Intelectual Property Management” și
„Toyota Jidosha” .

ER

SUA, de asemenea se regăsește în capul listei celor mai mari deponenți ai
cererilor internaționale de înregistrare a mărcilor conform Sistemului de la
Madrid și continuă să-și consolideze poziția în cadrul Sistemului de la Haga
pentru înregistrarea internațională a desenelor și/sau modelelor
industriale .

Domeniile tehnice

4,021
8.2%

1,306
2.7%

Dintre primii 50 de solicitanți, „RICHTER GEDEON NYRT”, o altă companie
farmaceutică din Ungaria, a înregistrat cea mai mare creștere în ceea ce
privește cererile depuse pe parcursul anului 2015 (+104 cereri depuse) .
Printre cel mai frecvent desemnate părți ale Sistemului de la Madrid, în 2015,
sunt China (24 849 de cereri), SUA (21 996 de cereri) și Uniunea Europeană
(21 271 de cereri) . India și Mexic, printre noii membri ai Uniunii de la Madrid,
figurează în topul primelor 10 țări cel mai des desemnate .
Sistemul de la Haga – Cereri de înregistrare internațională a desenelor și
modelelor internaționale
Numărul cererilor de înregistrare internațională a desenelor și modelelor
industriale depuse prin Sistemul de la Haga al OMPI a crescut cu 40% în anul
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2015, constituind progresul cel mai rapid din 2008 . Numărul total al desenelor
sau modelelor industriale cuprinse în cererile respective a crescut cu 13,8%
în 2015, fapt parțial explicat prin extinderea Sistemului de la Haga pentru
Republica Coreea, Japonia și SUA în anul
2015 . Republica Coreea a devenit deja al
WHO ACCOUNTED
patrulea cel mai mare utilizator al Sistemului
FOR THE
MOST HAGUE
Haga, iar SUA și Japonia se clasează pe
DESIGN FILINGS
IN 2015?
locul al șaselea și al nouălea în lista celor
mai mari deponenți de cereri internaționale
[anexa 3] .

ale lumii, și anume Japonia, Republica Coreea și Statele Unite ale Americii,
a marcat o etapă importantă în transformarea acestui tratat OMPI de
depunere a cererilor de protecție a desenelor și modelelor industriale
într-un sistem global real”, a menționat dl Francis Gurry .

Design filings
under
the Hague
System

+ 13,8%

16,435

Growth in 2015

Number of designs contained
in applications

TOP 10
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Number of registrations and growth rate 2014-15
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COUNTRIES
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JA

1,039
6.3%

IA

1,186
7.2%

R

1,282
7.8%

.
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1,317
8%

ST
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20.2%
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D

Number of designs contained in applications
and share of world total

IT

ER
G

SW

3,453
21%
3,000
2,000
1,000

Germania, cu 3 453 de desene și modele industriale, rămâne a fi cel mai mare
utilizator al Sistemului Haga, în pofida unui declin de 10,7% față de anul 2015,
urmată de Elveția (cu 3 316 desene), Franța (1 317) și Republica Coreea (1 282) .

765
4.7%

497
3%

411
2.5%

391
2.4%

„Creșterea puternică a numărului de
cereri de înregistrare internațională a
desenelor și modelelor industriale în
cadrul Sistemului de la Haga atestă
importanța aspectului exterior al produselor pentru obținerea unui avantaj
competitiv pe piață . De asemenea,
aderarea la Aranjamentul de la Haga a
țărilor cu cele mai puternice economii

Compania „Samsung Electronics” a Republicii Coreea, a înregistrat 1 132 de
desene și modele industriale, în acest fel, depășind compania elvețiană
„Swatch AG” (511 modele), și a devenit cel mai mare utilizator al Sistemului
de la Haga . Companiile„Fonkel Meubelmarketing”din Olanda (438),„Volkswagen”
din Germania (418) și „Procter&Gamble” din SUA (369) se clasează printre
primii cinci cei mai mari solicitanți ai Sistemului de la Haga .
Sursa: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0002.html
Traducere și adaptare: O. Bucurescu, specialist
Secția Cooperare și integrare, AGEPI

Delegația AGEPI în vizită de lucru la Centrul Naţional
de Proprietate Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI)
În perioada 21-22 martie 2016, delegația AGEPI, în componența
Directorului general, Octavian Apostol și Directorului general adjunct,
Svetlana Munteanu a efectuat o vizită de lucru la Centrul Naţional de
Proprietate Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI), la invitația
Președintelui SAKPATENTI, Nikoloz Gogilidze.
Scopul principal al vizitei a fost familiarizarea delegației AGEPI cu sistemul
de proprietate intelectuală din Georgia, sub toate aspectele, și consolidarea relațiilor de cooperare bilaterală moldo-georgiene în domeniul
proprietății intelectuale . Vizita a fost realizată în contextul Memorandumului
de Înțelegere între AGEPI și SAKPATENTI, semnat la 3 iunie 2013, la
Chișinău, Republica Moldova .
Agenda vizitei a inclus multiple activități și întâlniri cu persoane de răspundere și reprezentanți ai diferitor instituții cu atribuții și responsabilități
în domeniul PI .
La 21 martie, delegația AGEPI a avut o întrevedere la sediul SAKPATENTI,
Mtskheta, cu conducerea instituției în persoana Președintelui, Nikoloz
Gogilidze, și Vicepreședintelui, Sophio Mujiri . La întrevedere au participat,
de asemenea, Șefa Departamentului Internațional și Juridic Manana
Pruidze și Șeful Departamentului Mărcii, Indicații Geografice și Design
Industrial Irakli Kasradze .
Președintele Nikoloz Gogilidze a făcut o prezentare generală a oficiului,
a atribuțiilor și funcțiilor de bază a acestuia, a datelor statistice referitoare
la înregistrarea/brevetarea OPI .
De asemenea, Președintele SAKPATENTI a prezentat Planul de Acțiuni al
instituției pentru perioada 2015-2018, care include 7 direcții de bază:
D Instituirea unui Centru educațional în cadrul SAKPATENTI după modelele OMPI, USPTO și EUIPO în scopul instruirii în domeniul PI pentru
diferite grupuri țintă (examinatori, juriști, mandatari, judecători, jurnaliști,
IMM etc .) .
D Perfecționarea și dezvoltarea procedurilor de examinare în materie
de PI, care presupune implementarea în practica examinării a prevederilor legislației armonizate cu acquis-ul comunitar: instruirea examinatorilor, traducerea ghidurilor referitoare la mărci și design industrial
și altor ghiduri ale EUIPO care vor ajuta examinatorii să lucreze mai
eficient .
D Perfectarea amendamentelor la legislația în domeniul PI, reieșind din
obligațiile asumate de Georgia în baza Acordului de asociere cu UE,
semnat la 27 iunie 2014 .
D Promovarea activităților de inovare, în acest scop SAKPATENTI planifică
să stabilească o cooperare strânsă cu universitățile și instituțiile de cercetare și să ofere asistență în proiectele de C&D . În cooperare cu instituțiile
de C&D SAKPATENTI va elabora politica în domeniul PI pentru universități
și instituțiile de C&D cu privire la aspectele ce țin de PI referitor la elaborările create în procesele de cercetare științifică ale acestor entități .
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D Promovarea și dezvoltarea sistemului de branding: ținând cont de
importanța și potențialul de export al produselor agricole georgiene,
este de primă importanță de a începe strategia de branding cu aceste
produse . În calitate de cel mai bun instrument în acest scop poate
servi sistemul de indicații geografice (IG) .
D Promovarea și dezvoltarea activităților editoriale: în scopul creșterii
gradului de cunoaștere de către publicul larg a domeniului de PI,
SAKPATENTI planifică să publice:
– literatură științifico-instructivă;
– cărți (inclusiv traduse), flyere, broșuri etc .;
– evista „Proprietatea intelectuală” (elaborarea conceptului și fondarea
acesteia);
– să elaboreze și să publice comentarii la legile din domeniul PI .
D Elaborarea și adoptarea Strategiei de PI .
La rândul său, Directorul general al AGEPI Octavian Apostol, a făcut o
prezentare generală a instituției noastre, menționând atribuțiile și funcțiile
de bază, principalele date statistice referitoare la înregistrarea/brevetarea
OPI, activitățile actuale și de perspectivă, mersul implementării Strategiei
naționale de PI, colaborarea internațională, activitățile de promovare a
PI etc .
Pe parcursul prezentărilor părțile au purtat discuții și au realizat un schimb
de opinii pe marginea subiectelor de interes comun . De asemenea, au
fost prezentate activitățile în domeniul PI pentru realizarea Planului de
acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere, inclusiv a părții
privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) . Ambele
părți au menționat gradul avansat de implementare a prevederilor
Planului de acțiuni și au convenit să conlucreze pe domeniile care prezintă anumite probleme . Astfel, partea georgiană s-a oferit să prezinte
informații relevante ce țin de impactul implementării prevederilor privind
protecția datelor testărilor asupra prețurilor medicamentelor .
Pentru Republica Moldova experiență Georgiei în ceea ce privește sistemul național de identificare, protecție și promovare a indicațiilor geografice prezintă un interes deosebit, deoarece într-un timp relativ scurt,
www.agepi.gov.md
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după proclamarea independenței, în Georgia au fost înregistrate 37 de
IG, inclusiv 28 de denumiri de origine (18 – pentru vinuri, 7 – pentru
brânzeturi și 3 – pentru ape minerale, toate fiind protejate și în RM în
baza Aranjamentul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protecția denumirilor de origine şi
înregistrarea internațională a
acestora) și 16 indicații geografice pentru produse agricole și
alimentare . Toate aceste IG sunt
protejate și în baza Acordului
de Asociere a Georgiei cu UE,
iar într-un șir de țări – prin procedurile naționale . În prezent
sunt în proces de pregătire documentele pentru înregistrarea
a încă 4 IG - pentru verdețuri,
cartofi, ceai și miere . Aceste
realizări se datorează în mare
măsură faptului că la prima
etapă în calitate de solicitant a
acționat Ministerul Agriculturii
din Georgia, iar la a II-a etapa
Ministerul acordă dreptul de
utilizare producătorilor .

pună unele completări sau modificări și să evalueze oportunitatea inițierii
procedurilor de semnare a acestuia, cu respectarea procedurilor interne
corespunzătoare ce țin de tratatele internaționale .
Un alt subiect de interes sporit pentru AGEPI ține de domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe (DAC) și
anume de activitatea organizațiilor de gestiune colectivă
a acestor drepturi (OGC) . În scopul documentării cu privire
la practica Georgiei în acest sens, delegațiile AGEPI și
SAKPATENTI au efectuat o vizită de lucru la Asociația
Georgiană a Dreptului de Autor (GCA), unde a avut loc o
întrevedere cu Președinte GCA, Dl Giga Kobaladze și
Vicepreședintele GCA, Dl Mirian Kululashvili . Participanții
au avut un schimb constructiv de informații cu privire la
sistemele de gestiune a DAC în Georgia și Republica Moldova
și au fost evidențiate problemele și deficiențele care apar
în acest proces .
În încheierea programului, delegația AGEPI a vizitat filiala
SAKPATENTI din Tbilisi, unde sunt amplasate biroul de
recepție a cererilor de protecție a OPI, biblioteca și centrul
de instruire în domeniu .

Pentru a cunoaște îndeaproape cum funcționează acest sistem, pe data
de 22 martie, colegii de la SAKPATENTI au organizat o vizită a delegației
AGEPI la Agenția Națională a Vinului (NWA), unde a avut loc o întrevedere
cu președinții adjuncți ai NWA, Paata Tshavtshanidze și Andro Aslanishvili,
precum și cu Șefa Departamentului Juridic NWA, Tatia Kereselidze . La
întrevedere a participat, de asemenea, și Tengiz Kalandadze, Șeful
Departamentului Agricultură și Produse Alimentare (DAPA) din cadrul
Ministerului Agriculturii din Georgia . Aceste două instituții sunt responsabile de controalele legate de respectarea prevederilor referitoare la
producerea produselor cu IG, respectiv, a vinurilor (NWA) și a altor produse agroalimentare (DAPA) .
Implementarea și asigurarea sistemului de control al IG în Georgia, precum şi problemele și provocările în vederea identificării potențialelor IG
pentru diferite produse, eligibile pentru protecție, se bucură de o atenție
sporită la nivel guvernamental . Spre exemplu, certificarea DO pentru
vinuri în Georgia este obligatorie, iar controlul de stat al producției respective cu DO şi certificarea acesteia se efectuează de către Agenția
Națională a Vinului .

Concluzii:

Asigurarea trasabilității și controlul din partea statului al produselor cu DO
și IG au sporit încrederea consumatorilor și aduc beneficii economice și
producătorilor de materie primă . Astfel prețul strugurilor pentru producerea
vinului cu denumirea de origine KHVANCHKARA constituie circa 4$/kg .

Vizita de lucru a delegației AGEPI la SAKPATENTI a fost foarte utilă, programul vizitei fiind realizat în totalitate, iar relațiile de prietenie și buna
înțelegere stabilite între administrațiile celor două instituții vor contribui
la consolidarea cooperării bilaterale moldo-georgiene în domeniul
proprietății intelectuale.

Partea georgiană a înaintat spre examinare un proiect de Acord bilateral
privind protecția reciprocă a IG, AGEPI urmând să-l examineze și să pro-

Octavian APOSTOL, Director general, AGEPI
Svetlana MUNTEANU, Director general adjunct, AGEPI

Atelierul OMPI „TAG of Excellence”
și Conferința privind Extinderea
Licențierii Colective
Pe 15-17 martie curent, la Varșovia (Polonia),
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale
(OMPI) în cooperare cu Ministerului Culturii
al Poloniei a organizat Atelierul „TAG of
Excellence” (Transparență, Responsabilitate
și Guvernanță) și Conferința privind Extinderea
Licențierii Colective.
OMPI a inițiat proiectul „TAG of Excellence” în
anul 2013 și reprezintă un program de îmbunătățire
a transparenței, responsabilității și bunei guvernări în cadrul Organizațiilor de gestiune colectivă .
Scopul proiectului este introducerea unui standard de asigurare a calității, care demonstrează
dacă o organizație de gestiune colectivă a ajuns
la un nivel înalt de transparență, responsabilitate
și bună guvernare (cele trei inițialele care forNr. 2.2016

mează acronimul TAG – transparency, accountability, good governance) .
Astfel, la 15 martie s-a desfășurat una dintre acțiunile
din cadrul proiectului„TAG of Excellence” și anume,
analiza Compendiului de bune practici în ceea ce
privește gestionarea colectivă a drepturilor de
autor și a drepturilor conexe . Compendiul conține
o serie de recomandări cu privire la menținerea și
îmbunătățirea unei OGC care manifestă transparență,
responsabilitate și guvernare, de exemplu în documentele care reglementează activitatea OGC .
Anterior, de către organizatori au fost transmise
OGC-urilor din diferite țări chestionare pentru
completare . Scopul chestionarelor constă în stabilirea problemelor cu care se confruntă organizațiile
de gestiune colectivă, precum și dacă acestea
asigură nivelul suficient de transparență, responsabilitate și bună guvernare . Din partea Republicii
Moldova 2 OGC-uri au prezentat chestionarele, și
anume: Oficiul Republican al Dreptului de Autor
și Asociația Națională Copyright .

În cadrul Atelierului „TAG of Excellence” au participat reprezentanți din Muntenegru, Republica
Cehă, Ungaria, Slovacia, Regatul Unit al Marii
Britanii, Polonia, Republica Moldova etc . La final,
toți reprezentanții țărilor au susținut opinia referitoare la utilitatea Compendiului, precum și
necesitatea adoptării de către OGC-uri a Codurilor
de Conduită care să corespundă principiilor de
transparență, responsabilitate și bună
guvernare .
În continuare, pe 16-17 martie în incinta Institutului
Național al Audiovizualului s-a desfășurat
Conferința Internațională cu genericul „Licența
colectivă extinsă”, organizată de OMPI în colaborare cu Ministerul Culturii al Poloniei .
Obiectivul principal al conferinței a fost analiza
modelului specific al gestionării drepturilor de
autor – licența colectivă extinsă, care a fost
dezvoltată la începutul anilor `60 în țările nordice,
și pas cu pas este introdusă în legislațiile naționale
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ale altor țări europene .

>>>

O licență colectivă extinsă (LCE) este un contract
de licență negociat în mod liber între o organizație
de gestiune colectivă și un utilizator, a cărei
aplicare se extinde și permite, potrivit prevederilor legale, utilizarea operelor titularilor de
drepturi care nu sunt membri ai organizației
de gestiune colectivă . LCE se pretinde a fi una
dintre cele mai eficiente mecanisme de administrare a drepturilor de autor, care este cea
mai importantă pentru industriile creative .
Aceasta abordează situațiile cele mai complicate
de exploatare masivă a drepturilor, inclusiv în
mediul digital, în cazul în care titularii de drepturi sunt numeroși, și care nu sunt asociați în
cadrul organizațiilor de gestiune colectivă sau
sunt dificil de localizat .

În cadrul conferinței au fost luate în dezbatere
următoarele subiecte:
• geneza sistemului LCE;
• relația dintre LCE și tratatele internaționale
privind drepturile de autor și gestiunea
colectivă;
• analiza comparativă a LCE și a altor instrumente pentru a include în gestiunea colectivă
opera autorilor care nu sunt membri ai
organizației de gestiune colectivă și care nu
au încredințat în nici un fel drepturile sale în
gestiune;
• practicile pe termen lung ale sistemelor
nordice LCE - compararea diferitelor soluții;
• LCE - modelul generic danez;
• noi inițiative – unele soluții introduse recent
în Republica Cehă, Ungaria, Slovacia și Regatul
Unit al Marii Britanii;
• aplicarea LCE în diferite domenii: activitățile

organismelor de radiodifuziune; educație și
reprografie; activitățile instituțiilor culturale
(biblioteci, arhive, muzee); sectorul muzical;
probleme transfrontaliere privind LCE; viitorul
modelului LCE .
Reprezentanții statelor-participante au susținut
necesitatea includerii sistemului de gestiune
colectivă extinsă în legislația tuturor țărilor, dat
fiind faptul că acesta ar asigura un tratament
nediferențiat și nediscriminatoriu atât pentru
membrii OGC-urilor, cât și pentru titularii de
drepturi nemembri și care nu au încredințat în
nici un alt mod drepturile lor .
Victoria PLEȘCA,
specialist cat. II, Secția Gestiune colectivă,
Direcția Drept de autor , AGEPI

VI . Mozaic din domeniul PI
Antreprenor la doar 13 ani. Un adolescent a inventat o
imprimantă Braille low-cost
Shubham Banerjee are doar 13 ani, dar este recunoscut în lumea întreagă ca unul dintre cei mai promiţători antreprenori. Tânărul este
fondatorul companiei „Braigo Labs”, care produce imprimante pentru
nevăzători.
Shubham Banerjee locuiește în prezent în California și povestește că
ideea producerii unor imprimante Braille i-a venit în anul 2014 când s-a
întrebat pentru prima oară cum se printează cărțile pentru persoanele
oarbe . Puștiul a rămas uimit de prețul ridicat al unui astfel de dispozitiv,
care ajunge la 2 .000 de dolari:
„Când am aflat cât costă o imprimantă Braille, nu mi-a venit să cred
(…) Am vrut să îi ajut pe oameni, așa că am încercat să construiesc
un dispozitiv din materialele pe care le aveam la dispoziţie”, susține
Banerjee citat de Business Magazine.
„M-am gândit că prețul nu ar trebui să fie acolo . Știu că există o modalitate mai simplă de a face acest lucru”, a spus acesta .
Prima imprimantă Braille a fost realizată de tânăr dintr-un kit de robotică
LEGO, de aici și numele companiei sale: Braigo (Braille și LEGO) .
Tânărul plănuiește să își dezvolte proiectul pentru desktop, la un preț de
doar 350 dolari . Mecanismul proiectat de adolescent printează cărți în
format Braille pe hârtie, folosind puncte ridicate în loc de cerneală, la un
calculator personal sau dispozitiv electronic .

Sursă foto: braigolabs.com

iar 90% dintre ei trăiesc în state în curs de dezvoltare . Costul actual al
unei imprimante Braille este de aproape două mii de dolari, dar prototipul
lui Banerjee este de patru ori mai ieftin . Acest lucru a atras atenția mai
multor publicații de specialitate, el primind premiul The Tech Awards
2014 şi o invitație la Casa Albă pentru un eveniment dedicat tinerilor
antreprenori şi inventatori .
Surse: Business Magazine, Business Insider
http://www.parlamentor.ro/

După ce Braigo a câștigat numeroase premii și a primit sprijinul comunității
de nevăzători, Banerjee a înființat anul trecut „Braigo Labs”, în care tatăl
său a investit inițial 35 .000 de dolari . Tânărul a utilizat banii pentru a realiza
o versiune mult mai sofisticată a imprimantei proiectată de el inițial,
utilizând de data aceasta și un cip de la Intel . Astfel, noul model, Braigo
2 .0, are capacitatea de a traduce textul electronic în Braille înainte de
imprimare .
Compania Intel a fost impresionată de idee şi a decis să investească în
dezvoltarea produsului . Astfel, Banerjee a devenit cel mai tânăr antreprenor în care o companie de venture capital să investească . „Nu am
crezut că o companie mare va fi interesată de proiectul meu”, povesteşte
tânărul . „A fost o surpriză extraordinară” . Banii primiți de la Intel sunt folosiți
de Braigo Labs pentru angajarea inginerilor profesioniști și consilierilor
care contribuie la proiectarea și realizarea imprimantelor Braille concepute pornind de la ideea adolescentului .
În lume există aproape 300 de milioane de persoane ce nu pot vedea,
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Muzica și software-ul pe Internet

fişiere care pot fi reproduceri ilegale de muzică şi alte forme de
divertisment .

Legea dreptului de autor și drepturilor conexe se aplică în mediul digital
pentru reproducere, upload şi streaming la fel ca în cazul suporturilor fizice
de tip CD şi DVD

Cyberlocker
Serviciu de găzduire (storage) pe Internet de fişiere mari, frecvent folosit
pentru transfer ilegal de muzică şi alte conținuturi .

Ştiai că?

Download
Copiere sau descărcare de fişiere (muzică sau alte conținuturi) de la un
dispozitiv, de obicei computer, la un altul, ambele conectate la rețea .

Este riscant să foloseşti site-uri ilegale şi programe de partajare de fişiere .
Folosirea programelor de file-sharing expune utilizatorii la riscul de a
descărca un conținut nedorit, de fapt – viruşi, pornografie sau imagini
violente . Instalarea programului de file-sharing în sine poate compromite,
de asemenea, intimitatea şi securitatea datelor stocate în calculator prin
faptul că deschide porturi fără avizarea utilizatorului şi face trafic cu exteriorul folosind informația stocată pe computer . Ai putea încălca legea
şi suporta consecințele . Legea dreptului de autor se aplică în mediul
online pentru reproducere, partajare şi streaming la fel ca în privința
discurilor de tip CD/ DVD . Dacă pui la dispoziția altor persoane muzică
sau programe de software într-o rețea de file-sharing sau pe un site fără
permisiunea celor care dețin drepturile asupra conținutului partajat,
atunci încalci legea şi te poți confrunta cu sancțiuni grave . Folosind siteuri legale răsplăteşti munca autorilor . Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe acestuia îi protejează pe cei care muncesc în industriile
creative, îndreptățindu-i să fi e recompensați corect pentru munca lor şi
să continue să creeze muzică, software şi alte conținuturi de care să ne
bucurăm cu toții!

File-sharing
Acțiunea de a permite unui cunoscut sau necunoscut prezent în rețea,
prin punere la dispoziție publică (partajare), să aibă acces la fişiere stocate
în calculatorul tău, de tip muzică sau documente personale .
Filtrare
Modalitate de a restricționa accesul la anumite conținuturi, site-uri sau
acțiuni online .
ISP
Prescurtare de la „Internet service provider” . Companie care furnizează o
conexiune, permițând accesul la Internet .
Peer-to-peer (P2P)
O modalitate populară de schimb de fişiere de muzică şi nu numai, direct
de la un calculator la altul, fără să mai treacă printr-un nod intermediar .

Există o mulțime de site-uri de unde poți descărca muzica prin cumpărare
de piese sau albume (download), dar şi site-uri unde poți asculta muzica
difuzată online (streaming) . Poți cumpăra din magazine de muzică online
şi de pe site-urile operatorilor de telefonie, atât piese separate, cât şi
sonerii sau albume în format digital . Sunt la îndemână şi abonamentele
lunare la site-uri de unde poți descărca sau asculta muzică în limita valorii
abonamentului . Anumite servicii online oferă posibilitatea de a asculta
gratuit muzica, finanțându-se din publicitate .

Ripping
Realizarea unei capturi digitale a unui fişier media, videoclip de exemplu,
aflat pe un CD/ DVD, cu transformarea într-un fişier al cărui nou format
permite transferarea şi folosirea pe un calculator sau dispozitiv portabil
de tip player, de exemplu iPod .

Poți descărca software în mod legal de pe unele site-uri, mai ales ale
producătorilor . Cel mai bine este să trimiți un email către producătorul
software-ului, iar acesta îți va indica sursa legală de obținere a lui .

Spyware
Program nociv, instalat involuntar sau autoinstalat pe un calculator, fără
ştiința utilizatorului, care are ca scop tipic să raporteze date despre utilizatorul computerului şi informații despre activitățile sale online către
administratorul programului .

Este legal să copiez sau să capturez muzică de pe un CD/DVD pe
calculatorul meu sau pe media player?
În general, poți face o copie digitală a muzicii cumpărate pe CD pentru
utilizare de către tine, adică utilizare personală, fără consecințe legale,
deşi tehnic implică să ai permisiunea titularilor de drepturi . Dacă achiziționezi muzică online, furnizorul îți va permite, de obicei, să faci o copie
de rezervă pentru utilizare personală pe alte dispozitive de redare .
Distribuirea de copii digitale, însă, pe internet sau către un prieten, cunoştință sau către un necunoscut este cu totul altceva . Reprezintă o faptă
ilegală şi poate avea consecințe de natură juridică .
Foloseşti software-ul în mod legal?
La cumpărarea software-ului, se achiziționează, de fapt, licența de a-l
utiliza, și nu software-ul ca atare . Această licență te informează despre
de câte ori poți instala programul . Dacă realizezi mai multe copii ale
software-ului decât cele pe care le permite licența sau distribui neautorizat acel soft înseamnă că piratezi . În cazul software-ului, legea nu permite
realizarea de copii pentru utilizare personală . Aşadar, dacă vrei să-i dai şi
unui prieten CD/DVD-ul cu software ca să îşi facă o copie pentru el, trebuie să ştii că nu este legal .
Glosar termeni și abrevieri
Adresă IP
Prescurtare de la „Internet Protocol”, un număr, similar unui număr de
telefon, care poate fi folosit pentru identificarea posesorului unui calculator, la un moment dat în timp, când este conectat la Internet .
Blog
Prescurtare de la „web log”, reprezintă un jurnal personal publicat pe
Internet . Blogurile sunt deseori folosite pentru postarea de linkuri către
Nr. 2.2016

Router
Dispozitiv folosit pentru conectarea calculatoarelor la Internet .

SSID
Prescurtare pentru Service Set Identifier, un nume sau o expresie care
identifică un router wireless individual .
Streaming
Transmiterea de conținuturi de divertisment pe internet în timp real,
astfel încât să poată fi redate pe un calculator sau pe un media player
fără să fi e stocate pe dispozitivele de redare .
Uploading
Punerea la dispoziție de fişiere stocate pe calculator sau pe un alt dispozitiv către alte calculatoare prin intermediul Internetului sau prin servicii
de găzduire de tip cyberlocker .
Virus
Program nociv care poate infecta un calculator, care se multiplică şi
perturbă funcționarea normală a sistemului .
WiFi (Wireless)
Modalitate de transmitere a datelor informatice prin aer, fără cablu, folosind undele radio .
WPA
Prescurtare pentru WiFi Protected Access, o setare de securitate pentru
calculatoare şi dispozitive wireless .
www.orda.ro
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Calendarul Inventatorilor
2 martie 1950

S-a născut (la Flămânzeni, Sângerei) Tudor Lupașcu, membru corespondent al AȘM,
doctor habilitat, profesor, cercetător . Prin activitatea sa științifică Tudor Lupașcu se
impune ca un savant cu renume în domeniul chimiei fizice, protecției mediului înconjurător și folosirii raționale a resurselor naturale . În anul 2000 lui Tudor Lupașcu i
s-a conferit titlul onorific „Om Emerit” al Republicii Moldova . Este laureat al Medaliei
de Aur OMPI „Inventator Remarcabil” .

7 martie 1876

Alexander Graham Bell a brevetat la New York telefonul, primul dispozitiv care putea
transmite la distanță vocea umană .

9 martie 1956

S-a născut (la Cârpeşti, Cantemir) Valeriu Dulgheru, doctor habilitat în ştiințe tehnice,
conferențiar universitar, şef catedră Teoria mecanismelor şi organe de maşini la UTM,
„Inventator Emerit” al Republicii Moldova . Este laureat al Medaliei de Aur OMPI
„Inventator Remarcabil” .

12 martie 1838

S-a născut Henry Perkin, chimistul britanic care în 1856 a descoperit vopseaua de anilină,
care a determinat o veritabilă revoluție în industria textilelor .

14 martie 1879

S-a născut Albert Einstein, fizician și om de știință german, descoperitor al teoriei relativității
și întemeietorul fizicii moderne .

19 martie 1950

S-a născut (la Nicoreni, Soroca) Constantin Spânu, doctor habilitat în ştiințe medicale,
profesor universitar, virusolog principal al Ministeului Sănătății, Directorul adjunct al
Centrului de Sănătate Publică, „Om Emerit” al Republicii Moldova, deținător al Medaliei
de Aur OMPI „Inventator remarcabil” .

26 martie 1946

S-a născut (la Gaşpar, Edineț) Viorel Prisăcaru, doctor habilitat în medicină, profesor
universitar, epidemiolog principal al Republicii Moldova, „Om Emerit” al Republicii Moldova .
În perioada anilor 2001-2003 a fost Deputat în Parlamentul Republicii Moldova . Membru
al Comisiei Cultură, Învățământ, Știință și Mass-media . Deținător al Medaliei de Aur OMPI
„Inventator remarcabil” .

29 martie 1886

Coca-Cola, inventată de către farmacistul John Pemberton din Atlanta, Georgia, a fost
lansată pe piață, dar abia în 1894 s-a trecut la producția de masă .

MARtIE

AGEPI informează
Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală
(OHIM) invită doritorii de a participa la concursul
„DesignEuropa”
Prima ediție a concursului „Premiile DesignEuropa” organizat de către
OHIM va avea loc la Milano, Italia la data de 30 noiembrie 2016 .
Sunt eligibile pentru participare la competiție companiile sau persoanele
fizice de orice naționalitate, posesoare ale unui certificat de Design UE,
cu produse comercializate în orice țară . Înscrierile se pot face până la
sfârşitul lunii iunie 2016 .
Detalii privind concursul, criteriile de eligibilitate şi înscrierea găsiți pe
site-ul OHIM: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa
Designul ca industrie creativă este una dintre principalele chei ale dezvoltării economice .
Industriile creative de design generează 12% din totalul locurilor de
muncă în Uniunea Europeană și aproape 13% din PIB-ul său . Apar tot
mai multe companii motivate de inovație şi design, fie că este vorba de
crearea de noi produse, de diversificarea unei game sau chiar de relansarea unor mărci de succes . Companiile de design se remarcă prin inovații
şi creativitate neobişnuite, precum şi prin echilibru între design, inginerie
şi tehnologia informației .
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AGEPI NEWS
Colaborare AGEPI–MAIA, în domeniul indicațiilor
geografice și denumirilor de origine
La 1 martie curent, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol a avut
o întrevedere cu Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eduard
Grama. Din partea AGEPI, la întâlnire au fost prezenți, de asemenea,
Directorul general adjunct, Svetlana Munteanu și șefa Direcției Juridice,
Diana Stici. La întrunire au mai participat Directorul Oficiului Național
al Viei și Vinului, Dumitru Munteanu, șeful direcţiei Viticultură și
Vinificaţie a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Valeriu
Cibotaru și specialiști din cadrul acestor instituții.
Specialiștii AGEPI și MAIA au discutat despre situația actuală privind
protecția indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) și
specialităților tradiționale garantate (STG), în contextul interesului
manifestat de către producătorii autohtoni pentru valorificarea produselor regionale prin accesarea acestui sistem specific de calitate .
Reprezentanții celor două instituții au menționat importanța domeniului indicațiilor geografice și denumirilor de origine pentru țara
noastră . Republica Moldova dispune de o bază normativă modernă
și armonizată cu legislația europeană privind protecția IG și DO, însă
potențialul competitiv şi avantajele economice multiple ale acestui
sistem nu sunt utilizate pe măsură .
Este stringent necesară o schimbare de atitudine în aceste sens: consolidarea
capacităților instituționale şi crearea mecanismelor practice în vederea dezvoltării sistemului de IG și DO, conjugarea eforturilor celor două instituții în
scopul identificării unor mecanisme eficiente de susținere a producătorilor
autohtoni, inclusiv a oportunităților care urmează a fi oferite acestora pentru
a impulsiona procesul de înregistrare a IG, DO și STG .
În cadrul ședinței, reprezentanții AGEPI și MAIA au făcut o trecere în revistă a stadiului actual privind proiectele normative comune și au discutat
modalitățile de conlucrare pentru asigurarea realizării tuturor acțiunilor

Seminarul național „Protecția
indicațiilor geografice”
Pe 14 martie 2016, la Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a avut loc
seminarul național „Protecția indicațiilor
geografice”.
Evenimentul a fost organizat de către AGEPI în
colaborare cu Ministerul Agriculturii, Alimentației
și Pădurilor din Franța, Institutul Național al
Originii și Calității (INAO) din Franța și Ambasada
Franței . Seminarul face parte din misiunea de
lucru în domeniul indicațiilor geografice a
experților francezi în Republica Moldova, care
s-a desfășurat în perioada 14-16 martie .
Scopul seminarului a fost familiarizarea experților
naționali cu cele mai bune practici europene în
domeniul protecției și promovării indicațiilor
geografice, creșterii nivelului de cunoaștere a
sistemului indicațiilor geografice precum și
identificarea modalităților practice de producere,
protejare și promovare a produselor de înaltă
calitate .
Din delegația franceză au făcut parte: Nicolas
Perrin, consilier agricol, Ambasada Franței, Arnaud
Mottin și Valerie Keller – experți ai Institutului
Național al Originii și Calității (INAO) din Franța .
Din partea Republicii Moldova la eveniment au
Nr. 2.2016

comune prevăzute de documentele de politici, inclusiv a celor ce țin de
dezvoltarea și promovarea intensă a sistemului național de protecție a
IG, DO şi STG prin organizarea de seminare, mese rotunde, instruiri etc .
Un alt subiect de pe ordinea de zi a fost cel legat de protecția mărcilor
în contextul proiectului Hotărârii Guvernului privind gestionarea mărcilor
– proprietate a statului pentru producția alcoolică, promovat de MAIA .
La finalul ședinței, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol și Ministrul
Agriculturii și Industriei Alimentare, Eduard Grama au convenit asupra
intensificării colaborării în toate domeniile în care sunt vizate cele două
instituții .
În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate două denumiri de
origine: „Ciumai” şi „Romaneşti”, şi patru indicații geografice: „Divin”, „Codru”,
„Ştefan Vodă” şi „Valul lui Traian” . În decembrie 2015, la AGEPI au fost depuse două cereri noi de înregistrare a unor indicații geografice: Dulceață
din petale de trandafir Călăraşi şi Rachiu de caise de Nimoreni .

fost prezenți reprezentanți ai
autorităților competente responsabile de omologarea caietelor
de sarcini, ai organelor de control
și asociațiilor de producători:
Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare (MAIA),
Ministerul Culturii, Ministerul
Economiei, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor, Agenția
pentru Protecția Consumatorilor,
Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor, Agenția Turismului,
Camera de Comerț și Industrie,
Institutul Științifico-Practic de
Horticultură și Tehnologii Alimentare, Oficiul
Național al Viei și Vinului, Asociațiile vitivinicole
ale regiunilor geografice Codru, Ştefan Vodă și
Valul lui Traian, Asociația producătorilor de divin,
Asociația Națională a Apicultorilor etc .
În deschidere, directorul general AGEPI, Octavian
Apostol a mulțumit experților francezi pentru
suportul pe care îl acordă Republicii Moldova
în promovarea sistemului indicațiilor geografice .
Octavian Apostol a menționat că Republica
Moldova dispune de o bază normativă modernă
și armonizată cu legislația europeană privind
protecția indicațiilor geografice și denumirilor
de origine, însă potențialul competitiv şi avantajele economice multiple ale acestui sistem nu
sunt utilizate pe măsură . Acest seminar este o

ocazie perfectă de a împrumuta și de a învăța
din experiența specialiștilor din Franța în domeniul indicațiilor geografice, a mai adăugat
directorul general AGEPI .
La rândul său, Vasile Luca, viceministru al
Agriculturii și Industriei Alimentare, a precizat
că seminarul este un real suport pentru toate
instituțiile implicate în acest domeniu, iar schimbul de experiență cu colegii din Franța va ajuta
la îmbunătățirea și sporirea vitezei de implementare a tot ceea ce ține de producerea produselor cu indicații geografice .
Totodată, Nicolas Perrin, consilier agricol din
cadrul Ambasadei Franței, a menționat că sistemul indicațiilor geografice joacă un rol im-
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portant la valorificarea producției agricole și
permite să crească importanța agricultorilor .
Consilierul francez a apreciat seminarul drept o
platformă eficientă de dialog și schimb de
experiență ce va permite identificarea mecanismelor necesare promovării și asigurării protecției
indicațiilor geografice în Republica Moldova .
Lucrările seminarului au început cu două prezentări generale ale sistemelor de protecție a
indicațiilor geografice, în Republica Moldova,
pe de o parte și în Uniunea Europeană și Franța,
pe de altă parte, ținute, respectiv, de Directorul
general adjunct AGEPI, Svetlana Munteanu, și
Nicolas Perrin, consilier agricol, Ambasada Franței .
Participanții la seminar s-au familiarizat cu cadrul
legal și instituțional, strategiile și politicile ce țin
de protecția și promovarea indicațiilor geografice
în țările respective și la nivelul UE .
În continuare, Valerie Keller a vorbit despre
omologarea caietelor de sarcini prezentate la
INAO și colaborarea interdepartamentală dintre

INAO și Ministerul Agriculturii,
Alimentației şi Pădurilor și
alte autorități responsabile
din Franța și UE . Expertul
INAO a prezentat și principalele etape ale procesului de
recunoaștere și protecție a
unei indicații geografice .
Despre controlul oficial privind
conformitatea produselor cu
indicație geografică a vorbit
Arnaud Mottin, expert INAO .
În finalul seminarului,
participanții au apreciat schimbul de experiență de care au
avut parte și s-au arătat
deschiși pentru participarea în cadrul altor întruniri de acest gen .
Experții francezi au întreprins vizite de lucru la
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,

Continuă activitatea de instruire a judecătorilor în
domeniul proprietății intelectuale
Pe data de 24 martie curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Institutul Național al Justiției
(INJ) au organizat un seminar de instruire cu tema: „Aspecte practice
privind protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe”.
Seminarul a avut drept scop familiarizarea judecătorilor și procurorilor
din Republica Moldova cu aspectele teoretice și practice privind protecția
dreptului de autor și a drepturilor conexe, practica judiciară în domeniul
dat, precum și crearea unei platforme transparente de comunicare între
instituțiile responsabile de reglementarea juridică în acest domeniu .
În cadrul seminarului Directorul general adjunct AGEPI, Ion Țîganaș, a
abordat subiecte ce țin de cadrul normativ legislativ în domeniul dreptului de autor și conexe, categoriile de opere protejate prin drept de
autor sau drepturi conexe, drepturile patrimoniale exclusive asupra diferitor categorii de opere și dreptul la remunerație, limitele și excepțiile
drepturilor patrimoniale în acest domeniu, drepturile morale, durata de
protecție precum și asigurarea respectării operelor protejate prin drept
de autor sau drepturi conexe .
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la Centrul Național de Verificare a Calității Producției
Alcoolice precum și la Asociația Producătorilor
de Pomușoare „BACIFERA” .
www.agepi.gov.md

Totodată, Ion Țîganaș a ținut să sublinieze că numărul litigiilor legate de
valorificarea neautorizată a obiectelor drepturilor de autor ce constituie
o încălcare a drepturilor menționate a scăzut în comparație cu anul 2015,
fapt care denotă un progres semnificativ în acest domeniu . De asemenea,
un aspect important îl reprezintă faptul că examinarea dosarelor și
soluționarea litigiilor în domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe s-a transferat de la Curtea de Apel Chișinău la judecătoria Râșcani .
Pe parcursul seminarului, au fost analizate diverse studii de caz legate
de domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, au fost efectuate
simulări în examinarea acestor cazuri, participanții manifestând un interes
deosebit pentru obținerea de noi cunoștințe privind proprietatea intelectuală și asigurarea respectării drepturilor în acest domeniu .
La seminar au fost prezente circa 20 de persoane din judecătoriile mun .
Chișinău și din raioanele Republicii Moldova (Șoldănești, Anenii Noi,
Criuleni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni) Curtea de Apel Chișinău, Curtea
de Apel Bălți și Curtea de Apel Cahul .
Următorul seminar de instruire a judecătorilor în domeniul proprietății
intelectuale urmează să se desfășoare în luna mai 2016 .
www.agepi.gov.md
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CONCURSURI AGEPI

2

2016

AGEPI a lansat Concursul „Joc online interactiv în domeniul proprietății intelectuale”.
Autorul celui mai reușit joc va beneficia de un premiu bănesc de 6000 de lei.
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

Data limită de prezentare a lucrărilor - 20 aprilie.
Mai multe detalii despre regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului găsiți
aici: http://goo .gl/kfYZFD

lei și alte premii.

APLICĂ ACUM!

Ești
comunicativ?
Realizează un Interviu interactiv:

”Cu ce
se asociază
proprietatea
intelectuală?”

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

2000
lei

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

Data limită de prezentare a interviurilor - 20 aprilie.
Informații detaliate despre regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului
găsiți aici: http://goo .gl/QaBQ1r
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AGEPI informează
Forumul Internațional
„Dezvoltarea inovativă prin
intermediul pieței de proprietate
intelectuală”
AGEPI informează persoanele interesate despre invitația Institutului Republican de Cercetări
Științifice în domeniul Proprietății Intelectuale
din Federația Rusă (РНИИИС) de a participa
la lucrările ediției a VIII a Forumului internațional

„Dezvoltarea inovativă prin intermediul
pieței de proprietate intelectuală”, care se
va desfășura pe 18 mai curent .
Acțiunea face parte din programul de manifestări prilejuite cu ocazia Zilei Mondiale a
Proprietății Intelectuale, desfășurate sub auspiciile ONU .
Participarea la Forumul Internațional este o
oportunitate de a contribui la dezvoltarea
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inovațiilor și modernizarea tehnologică prin
intermediul pieței de proprietate intelectuală,
la dezvoltarea sistemelor inovaționale naționale
și regionale, precum și la formarea personalului
calificat .
Persoanele interesate pot accesa Programul
Forumului, formularul de înscriere, precum şi condițiile de participare la adresa:
http://rniiis .ru/

Adresa:
str. Andrei Doga nr. 24, bloc.1, MD-2025
mun. Chișinău, R. Moldova
Tel.: (+373 22) 400657, (+373 22) 400593
e-mail: office@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md
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