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I . Actualități din domeniul PI
AGEPI a prezentat raportul anual:  
„A fost un an al provocărilor…”

Pe 16 februarie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI) s-a desfășurat ședința de bilanț a activității Agenției pe par-
cursul anului 2016.

La eveniment au participat Administrația AGEPI, Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, precum și reprezentanți ai autorităților și instituțiilor 
publice, membre ale Comisiei Naționale de Proprietate Intelectuală: Serviciul 
Vamal, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, 
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Educației, 
Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Pentru Protecția Consumatorilor, 
Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Comitetul Executiv al UTA 
Găgăuzia, UIR „Inovatorul”, mandatari autorizați și specialiști ai AGEPI .

Ședința a fost moderată de către Directorul general adjunct al AGEPI, 
Andrei Popa, iar Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol a pre-
zentat raportul privind principalele rezultate obținute de AGEPI în anul 
2016, cele mai importante evenimente organizate, proiecte realizate și 
prioritățile anului 2017 .

În deschidere, Directorul general al AGEPI a mulțumit invitaților pentru 
prezență și a menționat că ședința de raportare este o ocazie deosebită 
de a avea la aceeași masă reprezentanții autorităților din sistemul național 
de proprietate intelectuală . Octavian Apostol a subliniat că 2016 a fost un 
an al provocărilor, pe care echipa Agenției le-a transformat în oportunități .

Printre cele mai importante priorități stabilite pentru 2016 au fost: trans-
formarea AGEPI într-o instituție transparentă, eficientă și eficace; consoli-
darea  sistemului de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor 
conexe; susținerea brevetării în străinătate; promovarea sistemului de 
indicații geografice; creșterea nivelului de cultură în domeniul proprietății 
intelectuale și cooperarea internațională .

În 2016, un pas semnificativ spre asigurarea transparenței l-a constituit 
completarea bazelor de date naționale gestionate de AGEPI cu o nouă 
funcționalitate: publicarea tuturor avizelor și deciziilor adoptate 
sau emise de AGEPI privind înregistrarea sau respingerea înregistrării 
unei mărci sau a unui design industrial . Scopul publicării unor asemenea 
informații este de a asigura transparența procedurilor realizate în cadrul 
AGEPI precum și de a facilita accesul rapid al solicitanților, mandatarilor 
autorizați la informația deținută și deciziile adoptate de Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală .

Una dintre prioritățile asumate în anul trecut a fost și crearea unui Centru 
de consultanță modern . A fost realizată migrarea de la telefonia tradițională 
la IP telefonie și dezvoltarea unui Call Center, care are drept scop facilita-
rea accesului solicitanților la informații, precum și îmbunătățirea calității 
serviciilor prestate de AGEPI .

În anul 2016, numărul cererilor naționale de înregistrare și reînnoire a 
obiectelor de proprietate intelectuală depuse online la AGEPI a înre-
gistrat o creștere semnificativă . Astfel, în perioada de raport au fost 
depuse online 1521 de cereri, adică, dublu față de 2015, când au 
fost înregistrate 746 de cereri online . În anul trecut, la AGEPI, 42% din to-
talul cererilor de înregistrare și de reînnoire a obiectelor de proprietate 
intelectuală, au fost depuse în format electronic .

Activitatea de brevetare/înregistrare a OPI a fost și pe parcursul perioadei de 
bilanț preocuparea de bază a Agenției . Astfel, în 2016, la AGEPI au fost 
depuse 5680 de cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate 
intelectuală, inclusiv 4478 (78,8%) de cereri de înregistrare a mărcilor; 
288 (5%) de cereri de înregistrare a desenelor și modelelor industriale; 
311 (5,5%) și 22 (0,4%) de cereri de brevetare a invențiilor și a soiurilor de 
plante, corespunzător; 298 (5,3%) de cereri privind acordarea protecției 
indicațiilor geografice și denumirilor de origine și 283 (5%) de cereri de 
înregistrare a obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe .

În 2016, AGEPI a insistat asupra consolidării sistemului de gestiune 
colectivă a drepturilor de autor și conexe, în vederea implementării 

unor mecanisme funcționale de repartizare echitabilă a remunerațiilor 
de autor și asigurării transparenței în acest domeniu . În acest scop, a fost 
inițiat proiectul de modificare a Legii nr . 139/2010 în ceea ce privește 
gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, 
modificare ce va asigura racordarea la prevederile directivei europene în 
acest domeniu . De asemenea, au fost aprobate noi reguli de efectuare a 
controalelor privind activitatea organizațiilor de gestiune colectivă (OGC) 
și au fost realizate 5 controale generale privind activitatea OGC, dintre 
care avizate au fost Asociația Națională „Copyright” și Oficiul Republican 
al Drepturilor de Autor . Abrogate – Asociația Drepturi de Autor și Conexe, 
Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale, Asociația 
Obștească „ReproMold” .

Pornind de la importanța promovării științei și inovării în Republica 
Moldova și încadrării rezultatelor științifice și inovaționale în circuitul 
inovațional mondial, la inițiativa AGEPI, prin Hotărârea Guvernului nr . 805 
din 28 .06 .2016 a fost aprobat Regulamentul cu privire la susținerea 
brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante cre-
ate în Republica Moldova, în vigoare din iulie 2016 . Astfel, AGEPI oferă 
un suport financiar de până la 3 mii de euro pentru susținerea brevetării 
în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante .

Anul trecut au fost depuse eforturi majore în vederea promovării sis-
temului de protecție a indicațiilor geografice și a produselor cu 
indicații geografice și denumiri de origine atât în rândul producătorilor 
autohtoni, cât și a consumatorilor de pe piața europeană . Astfel, în pre-
zent, în temeiul Acordul de Asociere RM-UE, prin care părțile semnatare 
s-au angajat reciproc să recunoască și să protejeze indicațiile geografice 
originare de pe teritoriile lor, 4 indicații geografice și 2 denumiri de origine 
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Actualităţi din domeniul PI

din RM se bucură de protecție pe teritoriul UE fără ca persoanele din 
Moldova să achite unele taxe pentru procedurile de înregistrare, ceea ce 
constituie un instrument important de  promovare pe piața internațională 
a producătorilor autohtoni (Ciumai/Чумай, Romăneşti, Codru, Ştefan Vodă, 
Valul lui Traian, Divin) .

Apropierea Republicii Moldova de Organizaţia Europeană de 
Brevete (OEB) şi semnarea la 16 octombrie 2013 a Acordului de validare a 
brevetelor europene a constituit un pas important pentru integrarea țării 
noastre în spațiul european de brevete . Astfel, urmare intrării în vigoare 
la  1 noiembrie 2015 a Acordului de validare, 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 Moldova . În anul 2016, 
au fost depuse primele 12 cereri de validare de către solicitanți din  SUA, 
Italia, China, Germania etc . De asemenea, în anul 2016 a fost semnat Planul 
de acțiuni comune AGEPI-OEB pentru anii 2016-2017 .

Menționăm că în anul 2016, s-au finalizat două din proiectele de asistență 
la care  AGEPI a  participat în calitate de beneficiar sau partener, și anu-
me: Studiul privind impactul economic al Industriilor Creative în 
Republica Moldova, elaborat cu suportul OMPI (beneficiar) și Proiectul 
TEMPUS TecTNet „Rețeaua de Transfer Tehnologic” (partener) .

Totodată, în anul 2016 au fost lansate alte 2 proiecte de asistență ale 
UE care vor contribui la consolidarea sistemului național de proprieta-
te intelectuală: Proiectul VIP4SME “Valoarea PI pentru IMM”, din cadrul 
Programului Orizont 2020, la care RM este parte și Proiectul  de asistență 
tehnică al UE “Suport pentru respectarea drepturilor de PI în RM” care 
urmează a fi implementate în următorii 2 ani .

În anul 2017, AGEPI se va conduce cu perseverență de misiunea sa de pro-
movare a politicilor în domeniul proprietății intelectuale şi de eficientizare 
a sistemului de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, care să 
încurajeze progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea şi să contri-
buie la dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova .

Dintre multitudinea de acțiuni preconizate pentru anul 2017, Directorul 
general al AGEPI, Octavian Apostol a menționat următoarele: Campania 
națională ”Stop pirateria și contrafacerea” în licee, școlarizarea bibliote-
carilor în vederea creării şi dezvoltării unor centre info-documentare în 
domeniul PI în cadrul bibliotecilor publice, membre ale rețelei NOVATECA, 
promovarea proprietății  intelectuale în rândul IMM-urilor, perfecționarea 
programelor de instruire în domeniul PI etc .

www.agepi.gov.md, www.curentul.md 

Crește interesul solicitanților străini față  
de Republica Moldova

Tot mai mulți solicitanți străini manifestă interes pentru validarea 
brevetelor de invenție europene pe teritoriul Republicii Moldova. În 
total, 15 persoane juridice, din cele care au depus cerere de brevet 
la Oficiul European de Brevete (OEB) și au bifat că vor să-și valideze 
brevetele și pe teritoriul Republicii Moldova, au achitat deja taxa 
de validare.

Astfel, au achitat taxa 5 solicitanți din Germania, 3 – din Italia, 2 – din Statele 
Unite ale Americii și câte un solicitant din Republica Cehă, Insulele Virgine 
(Britanice), China, Slovacia şi Franța . Informații privind cererile pentru care 
au fost achitate taxele de validare pot fi accesate în Baza de Date Invenții 
AGEPI, la compartimentul Brevete europene validate .

Domeniile la care se referă cererile solicitanților străini sunt: construcții, 
procese tehnologice, construcții de mașini, chimie și metalurgie, fizică și 
necesități curente ale vieții .

Datele privind fiecare cerere de validare, după achitarea taxei de valida-
re, se publică de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI) şi se înscriu în Registrul Național de cereri de brevet de invenție .

Până în prezent, AGEPI a publicat date privind 15 cereri în Buletinul Oficial 
de Proprietate Intelectuală . 

Prima cerere de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în 
Republica Moldova a fost depusă pe 30 noiembrie 2016 .

Solicitanții străini pot să-și valideze cererile de brevet european și brevetele 
europene pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu 1 noiembrie 2015, 
după intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi OEB privind validarea brevetelor europene .

Astfel, brevetele europene beneficiază de aceleași drepturi și protecție 
legală ca și brevetele naționale eliberate în Republica Moldova .

Sistemul de validare a brevetelor europene va contribui la creşterea 
substanțială a gradului de încredere a investitorilor străini în capacitatea 
legislației şi infrastructurii tehnico-administrative din Republica Moldova 
de a le proteja investițiile, inclusiv prin gradul înalt de protecție și asigurare 
a drepturilor de proprietate industrială .

După intrarea în vigoarea a Acordului, Republica Moldova a devenit cea 
de-a 42-a țară în care protecția prin brevet poate fi obținută simultan, în 
baza unei singure cereri de brevet european, depusă la Oficiul European 
de Brevete .

www.agepi.gov.md 
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Start proiectului „Suport pentru asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală  
în Republica Moldova”

Pe 23 februarie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI), s-a desfășurat prima ședință a Comitetului Director al proiec-
tului de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanțat de 
Uniunea Europeană. Proiectul are drept scop principal îmbunătățirea 
modului de aplicare a legislației de proprietate intelectuală.

La evenimentul prezidat de către O . Apostol, Directorul general al AGEPI au 
participat reprezentanții autorităților co-beneficiare (Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Agenția pentru Protecția 
Consumatorilor), delegației Uniunii Europene în Republica Moldova,  
 
 

Cancelariei de Stat, precum și ai Consorțiului Archidata și ai echipei de 
experți responsabilă de implementarea proiectului .

În deschidere, Octavian Apostol a evidențiat importanța acestui proiect 
pentru îmbunătățirea modului de aplicare a legii privind drepturile de 
proprietate intelectuală în Republica Moldova și pentru eficientizarea 
comunicării și coordonării între instituțiile implicate în implementarea 
reglementărilor în domeniu .

Experții au prezentat aspectele generale ale proiectului, scopul acestuia, 
structura, planul general de lucru și rezultatele scontate . De asemenea, 
au fost trecute în revistă rezultatele perioadei de inițiere .

Proiectul EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea res-
pectării drepturilor de proprietate intelectuală” a început în noiembrie 
2016 și are o perioadă de implementare de 2 ani . 

www.agepi.gov.md 

100.000 de lei pentru utilizarea denumirii  
„Republica Moldova”

Companiile care vor dori să utilizeze numele statului în denumiri 
vor trebui să achite o taxă de 100.000 de lei. Un proiect de hotărâre 
în acest sens a fost aprobat la ședința Guvernului. Documentul pre-
vede crearea unei Comisii guvernamentale, care va fi responsabilă 
de utilizarea denumirii statului, inclusiv a celei istorice, în procesul 
de deschidere a unei firme. Taxa va fi percepută pentru utilizarea 
denumirilor de: „Republica Moldova”, „Moldova”, „Țara Moldovei”, 
scrise cu orice tip de caractere, traducerile lor, folosite separat sau în 
îmbinare cu alte elemente verbale sau figurative.

Potrivit proiectului, Comisia guvernamentală pentru acordarea autorizației 
de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului va fi formată din 
șapte membri . Aceștia vor fi: ministrul Justiției, preşedintele Camerei 
Înregistrării de Stat, dar și alți cinci membri reprezentanți ai Ministerului 
Economiei, Ministerului Culturii, Ministerului Agriculturii, Cancelariei de 
Stat și ai Academiei de Științe a Moldovei .

Comisia va recepționa cererile din partea agenților economici, le va 
examina și va decide dacă va acorda autorizația . Documentul prevede 
și condițiile de acordare a autorizației de utilizare a denumirilor statului . 
Solicitanții vor trebui să prezinte următoare acte:
•	 solicitarea de acordare a autorizației;
•	 denumirea și sediul persoanei juridice, numele, prenumele și semnă-

tura administratorului;
•	 date privind originea geografică și natura produsului comercializat și/

sau a serviciului prestat de persoana juridică .

La cerere se vor mai anexa:
•	 textul denumirii solicitate, în cadrul căreia va fi utilizată denumirea ofi-

cială sau istorică a statului, verificat în prealabil de Camera Înregistrării 

de Stat și Centrul Național de Terminologie;
•	 copia actului de constituire a persoanei juridice pentru care se solicită 

utilizarea în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului;
•	 copia hotărârii adunării de constituire a persoanei juridice, adoptată cu 

majoritatea voturilor fondatorilor, sau copia hotărârii adunării asociaților, 
adoptată în condițiile legii și conform actului de constituire a persoanei 
juridice, privind utilizarea în denumirea persoanei juridice a denumirii 
oficiale sau istorice a statului Republica Moldova;

•	 declarația pe propria răspundere, că genurile de activitate desfășurate 
sau care vor fi desfășurate de persoana juridică, nu contravin bunelor 
moravuri şi nu prejudiciază imaginea statului;

•	 documentul ce atestă achitarea taxei pentru acordarea autorizației . În 
cazul adoptării deciziei de refuz în acordarea autorizației, solicitantului 
i se restituie taxa pentru acordarea autorizației .

Autorizația se acordă pe un termen nedeterminat . Dacă o companie nu 
va respecta regulile stabilite pentru folosirea denumirii statului, aceasta 
va fi sancționată cu până la 400 de unități convenționale și îi va fi retras 
dreptul de a mai utiliza denumirea statului .

Autor: Dumitrița Ciuvaga, 
 http://www.bizlaw.md 
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II . Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
Cum pot companiile să-și protejeze 
drepturile de autor asupra bazelor 
de date, softurilor sau a site-urilor

Majoritatea companiilor dețin baze de date, 
programe pentru calculator, site-uri, broșuri 
sau cataloage. Acestea pot fi utilizate fără 
permisiune de persoane terțe. Pentru a evita 
aceste situații pot fi întreprinse măsuri de 
protecție a drepturilor de autor.

Dreptul de autor este un termen juridic utilizat 
pentru a descrie drepturile pe care le dețin 
creatorii asupra propriilor opere literare, artistice 
sau științifice . Operele protejate prin dreptul de 
autor și drepturile conexe, variază de la roma-
ne, poezii, muzică, picturi și filme, la programe 
pentru calculator, baze de date, desene tehnice, 
sculpturi și alte opere originale .

De exemplu, operele artistice se protejează pe 
întreaga perioadă a vieții autorului și timp de  
70 ani după deces, cu excepția drepturilor asupra 
operei de artă aplicată, care se protejează timp 
de 25 de ani de la data creării ei . 

Protecția dreptului de autor vă asigură că nimeni 
altcineva nu poate utiliza opera fără permisiu-
nea dvs .

Mai jos sunt prezentate trei obiecte ale dreptu-
lui de autor sau ale drepturilor conexe pe care 
compania dvs . le deține deja și pentru care puteți 
să întreprindeți măsuri de a le proteja:

Bazele de date

Fiecare companie dispune de o anumită compilație 
de date sau alte materiale, aranjate sistematizat 
ori metodic, accesibile prin mijloace electroni-
ce sau de alt gen, ce ar putea fi protejate prin 
dreptul de autor . Compania care dovedește că  
 

a făcut o investiție substanțială din punct de 
vedere calitativ și/sau cantitativ în obținerea, 
verificarea sau prezentarea conținutului unei 
baze de date, se consideră producătorul ei și are 
dreptul să interzică extragerea și/sau reutilizarea 
conținutului integral sau a unei părți substanțiale 
a acestei baze de date .

Legislația în domeniu prevede că drepturile 
producătorilor bazelor de date se protejează 
timp de 15 ani, începând cu 1 ianuarie al anului 
următor celui când baza de date a fost pusă la 
dispoziția publicului pentru prima dată .

Drepturile producătorilor bazelor de date se 
aplică persoanelor juridice constituite în confor-
mitate cu legislația Republicii Moldova, având 
sediul înregistrat, organele de conducere sau 
locul principal de desfășurare a activității pe 
teritoriul Republicii Moldova . Bazele de date 
realizate în alte țări și a cărui producător nu este 
cetățean al Republicii Moldova sau persoana 
juridică nu este constituită în conformitate 
cu legislația națională a RM, se protejează în 
baza tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova face parte .

În cazul în care stabiliți că un fost angajat, hacker 
sau concurent utilizează abuziv baza de date, 
atunci vă puteți adresa cu o cerere în instanța 
de judecată pentru a stopa valorificarea nele-
gitimă a acesteia .

Programele pentru calculator

Sectorul IT formează o parte tot mai mare a eco-

nomiei . Astfel, crește și riscul apariției disputelor 
legate de utilizarea abuzivă sau atribuirea ilegală 
a codului sursă .

Programele pentru calculator precum și alte 
tipuri de software, inclusiv aplicațiile mobile, 
sunt protejate ca şi operele literare . 

Se recomandă ca înainte de crearea unui cod-
sursă de către programator, să fie încheiat în scris 
un contract prin care drepturile patrimoniale 
de autor vor aparține companiei care va opera 
afacerea și nu programatorului .

În cazul când misiunea încredințată autorului 
(programatorului) rezultă din atribuțiile sale de 
serviciu, dreptul patrimonial asupra software-ului 
creat (opera de serviciu) va aparține angajatoru-
lui (în cazul dat, companiei), în lipsa unor clauze 
contractuale contrare .

Site-urile, broșurile, cataloagele

Orice conținut original - de exemplu, un text, un 
scenariu, o lucrare de artă, fotografiile, clipurile 
video - pe care le-ați creat și postat pe site-ul 
dvs . pot fi protejate prin dreptul de autor .

În prezent, suntem cu toții expuși riscului ca 
informațiile pe care le publicăm pe Internet să 
fie copiate . În cazul când altcineva vrea să utili-
zeze opera dvs ., neapărat trebuie să vă solicite 
acordul de a valorifica opera respectivă .

Odată ce o operă vă aparține, puteți oferi un 
„acord” altor persoane pentru utilizarea sau 
valorificarea propriei opere . Drepturile patrimo-
niale exclusive pot fi transmise prin contract de 
cesiune sau de licență (exclusivă sau neexclusivă) 
care trebuie să fie încheiat în formă scrisă și să 
prevadă dreptul concret prin care se transmite, 
termenul de valabilitate, teritoriul de acțiune a 
dreptului, cuantumul remunerației sau baza de 
calcul a acesteia și alte clauze pe care părțile le 
consideră esențiale . Desigur, solicitarea asistenței 
juridice de specialitate este întotdeauna reco-
mandată anterior negocierii unui contract .

 www.agora.md  
Sursa imagini: Internet

Un chimist moldovean a contribuit la o descoperire 
revoluționară în domeniul alimentării mașinilor  
cu hidrogen

Echipa Sandia National Laboratories (SUA), din care face parte și 
chimistul moldovean Vitalie Stavila, folosește nanoparticule pentru 
a îmbunătăți performanța materialelor de stocare a hidrogenului. 
Stocarea hidrogenului este una dintre provocările momentului, pen-
tru a putea fi ulterior utilizat în mijloacele de transport propulsate 
cu hidrogen. 

Această descoperire ar putea permite crearea de materiale de stocare 
a hidrogenului de mare capacitate, capabile de realimentare rapidă, 
îmbunătățind performanța vehiculelor cu celule de combustibil cu 
hidrogen . Pentru această descoperire, chimiștii de la Sandia National 

Laboratories au colaborat cu oamenii de știință de la Lawrence Livermore 
National Laboratory, National Institute of Standards and Technology și 
Mahidol University din Bangkok, Tailanda .

În ce constă invenția

Vehiculele cu celule electrice pe combustibil de hidrogen sunt alimentate 
printr-o reacție electrochimică între hidrogen și oxigen în interiorul unei 
celule de combustibil . În timp ce oxigenul este furnizat de aer, hidrogenul 
trebuie să fie depozitat separat în vehicul . Mașinile electrice actuale cu 
celule de combustibil pe bază de hidrogen stochează hidrogenul ca un 
gaz de înaltă presiune .

Un material solid poate acționa ca un burete pentru absorbția și elibe-
rarea de hidrogen . Folosind un astfel de material de stocare a hidroge-
nului, ar putea crește cantitatea de hidrogen stocat . Materialul trebuie 

6 www.agepi.gov.md



Aspecte ale protecției proprietății intelectuale

să poată stoca hidrogen suficient pentru ca vehiculul să meargă cel 
puțin aproximativ 500 de km până la o nouă alimentare . „Există două 
probleme critice cu bureții existenți pentru stocarea hidrogenului”, a 
spus chimistul Vitalie Stavila . „Cele mai multe astfel de materiale, nu pot 
absorbi destul hidrogen pentru autoturisme . De asemenea, bureții nu  
 

eliberează și absorb hidrogenul suficient de rapid, în comparație cu cele 
5 minute necesare pentru alimentare”, este de părere savantul .

În acest context, chimistul moldovean a explicat că echipa de oa-
meni de știință care a lucrat la un nou concept de stocare, și-a dorit să 
îmbunătățească proprietățile nitrurei de litiu – un burete promițător de 
stocare de hidrogen . Echipa a dezvoltat, de asemenea, o explicație pentru 
care reducerea la dimensiunile de nano îmbunătățește proprietățile de 
stocare a hidrogenului din acest material .

Ideea a venit de la un student al Mahidol University, care le-a propus 
celor de la Sandia să folosească nanotehnologia pentru a spori reacțiile 
de depozitare a hidrogenului în compușii care conțin azot . Astfel, s-a des-
coperit că amoniacul lichid poate fi utilizat ca un solvent eficient pentru 
a introduce metale și azot în nanoparticule de carbon, producând astfel 
nanoparticule de nitrură de litiu .

Următoarea provocare pentru cercetători este să înțeleagă cum se pot 
schimba fazele de hidrogenare și dehidrogenare a nitrurii de litiu la 
scală nano .

www.diez.md  
Foto:: Dino Vournas /share-ng.sandia.gov

Ce mărci înregistrează moldovenii – 
„Offshore”, „Ceburașca” sau  
„Je Suis”
Moldovenii întotdeauna au dat dovadă de in-
geniozitate . O demonstrează cererile depuse la 
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
(AGEPI) . Printre solicitările venite pe cale națională 
găsim denumiri precum „Offshore”, „Ceburașca”, 
„Familion”, „Je Suis”, „Șașlîcinaia” sau „Zăhărel 
vată din zahăr” . În același timp, o denumire de 
marcă este demnă de un record, aproape 30 de 
cuvinte . Mai exact, cererea a fost depusă pentru 
a înregistra „Noroc hai noroc și sănătate că-i mai 
bună decât toate, să ai noroc cu carul sănătate 
sus paharul, la preț plin de bucurie, o bere ce 
aduce noroc” .

Potrivit datelor oferite de AGEPI, pentru Bizlaw, 
pe parcursul anului 2016, Agenția a recepționat 

4 .478 de cereri de înregistrare a mărcilor, dintre 
care 44 la sută – recepționate pe cale națională, 
iar restul – pe cale internațională . De asemenea, 
prin procedură națională au depus cereri din 
46 de state, Republica Moldova fiind atracti-
vă pentru solicitanți din SUA, Liechtenstein, 
Elveția, Germania, Mare Britanie, România, 
Rusia, Ucraina și China .

Numărul total de cereri de înregistrate a mărci-
lor, recepționate pe întreaga activitate a AGEPI, 
începând cu 1993, este de peste 119 .000, dintre 
care puțin peste 43 .000 de cereri au fost depuse 
pe cale națională, iar aproape 76 .000 – pe cale 
internațională .

Sursa: www.bizlaw.md

Seminare pentru examinatori de brevete
Oficiul European de Brevete în colaborare cu Oficiul de Stat pentru 
Invenţii și Mărci (OSIM), a organizat la București în perioada 6-10 fe-
bruarie, un eveniment dedicat examinatorilor de brevete, în cadrul 
a două seminare practice consecutive privind claritatea-unitatea, 
noutatea și examinarea activității inventive a invențiilor.

Scopul principal al celor două seminare a constat în aprofundarea cu-
noştințelor examinatorilor din oficiile naționale cu privire la condițiile de 
brevetabilitate, fiind adresat examinatorilor de brevete, în vederea unei 
abordări uniforme a procedurilor de examinare a brevetelor de invenție . 

Cele două seminare fac parte din calendarul anual al Academiei Oficiului 
European de Brevete şi sunt organizate în baza Planului Bilateral de 
Cooperare al OSIM cu OEB . Mai mult de 40 de participanți din cadrul 
a 15 Oficii de PI din statele membre CBE dar şi din Brazilia, Cambodgia, 
Mexic, Republica Moldova şi Vietnam, au fost prezenți la Bucureşti în 
această perioadă .

Din partea Republicii Moldova, la seminare au participat doi experți 
din cadrul Direcției Brevete, AGEPI . Acest seminar s-a încadrat plenar în 
activitățile desfășurate de AGEPI în domeniul cooperării multilaterale și 
bilaterale cu instituțiile europene, în special cu OEB . Întrucât Republica 
Moldova este parte a Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor 

și recunoscând necesitatea aplicării plenare a standardelor europene 
și consolidării protecției proprietății industriale în Republica Moldova, 
AGEPI cooperează pe plan multilateral cu instituțiile europene intru 
dezvoltarea unui sistem eficient de protecție a brevetelor, similar celui 
european .

Cor. „e-INFO”
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Câștigătorii Concursului Național de Ştiințe și Inginerie pentru elevi 
„Mold SEF”

În perioada 23-25 februarie curent, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Concursului 
Național de Ştiințe și Inginerie pentru elevi „Mold SEF”. Concursul a fost organizat de Ministerul 
Educației al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare împreună 
cu mai mulți parteneri.

În contextul susținerii și stimulării ideilor de creativitate și inventică, Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) a participat în calitate de partener al concursului . Prezent la deschiderea 
evenimentului, Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a menționat că această competiție 
este o platformă bună pentru tineri de a face schimb de idei și de a-și promova lucrările create .

La ediția din acest an a concursului au participat peste 90 de elevi de la instituții de învățământ 
preuniversitar, secundar profesional şi mediu de specialitate din diferite raioane, cu 61 de proiecte .

Cele mai bune lucrări au fost premiate cu mențiuni, diplome de gradele I, II și III, acordate de 
Ministerul Educației, conform celor 3 categorii de concurs: domeniul științe, domeniul științe 
aplicate și domeniul tehnologii informaționale, și cu premii speciale din partea partenerilor . Astfel, 
AGEPI a oferit cadouri și premii bănești laureaților celor trei categorii, precum și profesorilor care 
au pregătit elevii pentru concurs .

Proiectele care s-au plasat pe locul I, pentru fiecare categorie sunt:

•	 Chirița Sandu, elev în clasa a X-a și Moscaleț Igor, elev în clasa a IX-a, Liceul Tehnologic ORT „Herțli”, 
Chișinău, Proiectul „Behave – an authentication system based on mouse and keyboard dynamics”;

•	 Hîncu Nadejda, Tighineanu Elena, eleve în clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, 
Proiectul „Empowering the Antibacterial and Antifungal Properties of Juglone by Obtaining 
Juglone – Beta Cyclodextrin Binary System”;

•	 Cerempei Ion, elev în clasa a XII-a, Liceul Teoretic ,,Geogre Călinescu”, Chișinău , Proiectul ,,Motor 
cu ardere externă”.

La festivitatea de premiere au fost prezenți reprezentanții instituțiilor implicate în organizarea 
evenimentului, partenerii și sponsorii acestui concurs . Invitații au felicitat participanții pentru 
performanțele de care au dat dovadă și și-au exprimat încrederea că viitorul Republicii Moldova 
este în mâinile tinerilor ambițioși și inventivi .

Proiectele plasate pe locul I vor reprezenta Republica Moldova la Concursul Internațional „Intel 
ISEF 2017”, care se va desfăşura în perioada 14-19 mai, în Los Angeles, California, SUA .

www.diez.md 

„Chintesența” moldovenească, expusă la Saint-Étienne, 
Franța

O colecție de mobilier modern, inspirată din maniera meșteșugărească 
în care erau confecționate obiectele în trecut a fost expusă la Bienala 
Internațională de Design organizată în perioada 9 martie-9 aprilie 
2017 în orașul francez Saint-Étienne. 

Proiectul a fost creat de doi designeri moldoveni . Mihai Stamati, absol-
vent al Universității Tehnice din Moldova, și Maria Bubuioc, absolventă 
a Universității de Arte din Cluj-Napoca, și-au unit eforturile și experiența 
acumulată de-a lungul anilor pentru a crea această colecție .

Prin acest proiect, designerii moldoveni și-au propus să readucă în uz 
tradiția croșetatului, a prelucrării lemnului, reabilitarea fibrelor naturale 
(cânepa și inul), folosirea materiei prime naturale care se găsește în gospo-
dăria țărănească (penele, lână, stuful) . Readucerea tuturor acestor lucruri 
într-un context de design modern a dat naștere unor obiecte (balansoar, 
poof, scaun-masă, lampă etc .) menite să dureze în timp prin autenticitate, 
calitate și impact pozitiv asupra ecologiei mediului în care trăim .

Tinerii designeri au studiat istoria, au cercetat materiale autentice și au creat 
„QUNTESSENCE” - o colecție de mobilier din lemn, fibră de cânepă și in .

„Orașul Saint-Étienne în această perioadă e sânul lui Dumnezeu pentru 
orice designer . Suntem aici pentru că proiectul nostru „QUINTESSENCE”, 
la care am lucrat mai bine de jumătate de an, a fost selectat pentru a fi 
expus în cadrul bienalei, la secțiunea Rue de la République du design. 
Această secțiune presupune că vitrinele unei străzi din inima orașului 
sunt eliberate și puse la dispoziția mai multor studiouri de design pentru 
a-și expune creațiile . Deci, adresa noastră, timp de o lună, este Rue de la 
République, 23 și avem vecini polonezi, letoni, francezi foarte de treabă . 
Oamenii ne privesc de peste geam, zâmbesc, intră, fac pauze relaxați în 
balansoar, se așează în jurul mesei, ne complimentează pentru concept 
și… revin cu prietenii”, povestește Mihai Stamati . 

Menționăm că Mihai Stamati este autorul proiectului  „Le gardien des 
souvenirs”, conceput în 2009 la Paris . Ulterior, acesta a prins viață în 
Moldova, mai multe bănci fiind instalate în parcul Universității Tehnice .

Tot Mihai Stamati este creatorul saniei gigant, care a bucurat copiii din 
Chișinău în această iarnă .

http://unimedia.info 
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AGEPI, partener al etapei locale a competiției 
inginerești europene EBEC

În perioada 4-5 martie, la Chișinău, a avut loc cea de-a IX-a ediție a 
etapei locale a competiției inginerești europene EBEC. Evenimentul a 
fost organizat de BEST Chișinău, exclusiv pentru studenții Universității 
Tehnice a Moldovei (UTM).

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat în 
calitate de partener al concursului . Prezent la eveniment, Directorul ge-
neral adjunct al AGEPI, Andrei Popa, a menționat că această competiție 
reprezintă pentru tineri o platformă bună de a-și încerca puterile în do-
meniul ingineriei, dar și de a face schimb de idei . AGEPI va susține mereu 
tinerii inventivi și ambițioși, a subliniat Andrei Popa .

48 de studenți de la UTM, grupați în 12 echipe, au luptat pentru a obține 
titlul de cel mai bun proiect în cadrul competiției . Echipele au fost divizate 
în două secțiuni: Case Study și Team Design .

La proba de Case Study, cele șase echipe participante au realizat, timp de 
8 ore, fără acces la Internet, un proiect de transformare a oraşului Chişinău 
în unul ecologic, folosind energia alternativă . În urma jurizării, la proba 
de Case Study a învins echipa: ArchiTECH.

În cadrul probei Team Design, participanții și-au testat abilitățile de ingi-
ner-inventator . Cele șase echipe selectate au avut sarcina de a construi 
un prototip care să deplaseze cereale dintr-un vas în altul folosind forța 
hidraulică . La proba de Team Design, juriul a desemnat câștigătoare 
echipa: Black List.

Studenții câștigători au fost premiați cu diplome și burse din partea UTM . 
De asemenea, participanții au beneficiat de premii din partea partenerilor . 
Astfel, AGEPI a oferit cadouri învingătorilor .

Echipele ArchiTECH și Black List vor reprezenta Republica Moldova la 
etapa regională, care va avea loc anul acesta la Chișinău, în luna aprilie . 
Învingătorii etapei regionale vor merge mai departe la etapa europeană, 
care se va desfășura în Cehia .

www.agepi.gov.md 
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Sistemul național de proprietate intelectuală, promovat 
în cadrul unui Târg Internațional al Invențiilor din Turcia

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat 
la Târgul Internațional al Invențiilor ISIF’17, care s-a desfășurat în 
perioada 2-4 martie la Istanbul, Turcia.

Evenimentul a fost organizat de către Institutul de Brevete din Turcia, 
sub patronajul Ministerului Științei, Industriei, Tehnologiei și a Federației 
Internaționale a Asociațiilor de Inventatori (IFIA) .

Târgul a avut drept scop promovarea inovațiilor, interconectarea inventa-
torilor cu investitorii, crearea unor noi posibilități de finanțare pentru dez-
voltarea produselor inovative, precum și consolidarea rețelelor de afaceri .

La expoziție au participat reprezentanți din 27 de țări, care au prezentat 
aproximativ 400 de invenții și tehnologii noi . Un juriu format din experți 
internaționali a apreciat invențiile participanților, iar cele mai bune ex-
ponate au fost premiate cu medalii de aur, argint și bronz, precum și cu 
premii speciale .

AGEPI a participat la Târgul Internațional al Invențiilor ISIF’17 cu un stand 
expozițional . Specialiștii Agenției au prezentat materiale informative cu 
referire la sistemul național de proprietate intelectuală și au oferit informații 
privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova . 
Totodată, la standul AGEPI au fost expuse trei invenții ale inventatorilor 
din Republica Moldova, dintre care două au obținut medalii de bronz, iar 
una a fost apreciată cu medalie de aur . Medalie de aur a obținut Institutul 
de Tehnică Agricolă „MECAGRO”, pentru invenția „set de dispozitive 
pentru tocarea şi uscarea biomasei”, iar Universitatea Tehnică a Moldovei 
(UTM) a obținut două medalii de bronz, pentru lucrările „Turbină eolia-
nă” și „Hidrocentrală” . Totodată, pentru contribuția adusă la promovarea 
științei și inovării, cele două instituții au fost menționate cu medalii de 
către Asociația Inventatorilor și Inovatorilor din Portugalia . Medaliile au 
fost înmânate pe data de 14 martie la sediul AGEPI de către Directorul 
general al AGEPI, Octavian Apostol .

Directorul general al AGEPI a reiterat suportul permanent acordat de AGEPI 
inventatorilor din Republica Moldova, în promovarea realizărilor științifice 
și inovaționale la expozițiile internaționale de inventică și noi tehnologii . 

www.agepi.gov.md 
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IV . Promotorii proprietății intelectuale

Inventatorul BioR-ului, acad. Valeriu RUDIC, 
a urcat piscul septuagenarilor

Academicianul Valeriu Rudic, savant cu renume mondial în domeniul 
microbiologiei, ficobiotehnologiei, inventatorul BioR-ului, membru 
de onoarea al mai multor Academii, inclusiv de peste ocean, director 
al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al AŞM, a marcat la 
18 februarie curent 70 de ani.

Cu ocazia celor șapte decenii de viață, dar și celor peste 35 de ani 
de activitate științifică, academicianul a fost felicitat de conducerea 
AȘM, în persoana prim-vicepreședintelui AȘM, acad . Ion Tighineanu, 
academicieni din cadrul Secției Științe Naturale și Exacte, în frunte cu 
academicianul-coordonator, acad . Aurelian Gulea, directori de institu-
te din cadrul Secției, reprezentanți ai comunității științifice, mediului 
universitar, colegi .

Este bine cunoscut, că știința și tehnologiile determină gradul de bunăs-
tare a societății, prosperitatea țării, nivelul de educație și locul acesteia în 
ierarhia sistemului global al popoarelor, fapt ce determină dezvoltarea 
intensă a științei nu numai în țările economic dezvoltate, dar și în cele ce 
se află în curs de dezvoltare . Practica dezvoltării sustenabile a diferitor țări 
mărturisește, că numai acele din ele au succese în rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă asigurarea prosperării socio-economice, strategia 
dezvoltării a cărora se bazează pe știință .

Succesele științifice fundamentale și aplicative ale Institutului de Microbiologie 
și Biotehnologie al AȘM sunt în mare măsură condiționate de activitatea 
academicianului Valeriu Rudic, care pe tot parcursul activității sale ca 
director și om de știință manifestă capacități manageriale și intelectuale 
deosebite, clarviziune și creativitate, prin ce a obținut aprecierea și stima 
societății oamenilor de știința . Pe bună dreptate Dumnealui este apreciat 
de cei, care-i cunosc activitatea științifică, ca mare autoritate remarcată 
în microbiologie și biotehnologie, „încoronat” cu cele mai prestigioase 
distincții de stat pentru merite distinse în dezvoltarea științei: Ordinul de 
Onoare (2014), Ordinul Gloria Muncii (1995), titlul onorific Om emerit al 
Republicii Moldova (2000) . 

Pentru activitatea inovațională și de promovare a invențiilor a obținut 207 
medalii de aur, 99 de argint și 35 de bronz la expoziții internaționale de 
inventică și creativitate, desfășurare în Brussels, Pitsburgh, Geneva, Iași, 

Sofia, Casablanca, Zagreb, Londra, Manila, Moscova, Varșovia, Bangkok, 
Seul, Taiwan ș .a .) La aceste manifestări dlui academician V . Rudic i s-au 
acordat peste 30 de distincții prestigioase și premii speciale, printre care 
Titlul de ”Inventator remarcabil OMPI” și Premiile și Medaliile de Aur OMPI 
(1994, 1996, 1998), Titlul onorific „Inventator de elită al României, (1994), 
Medalia de aur Henri Coandă (1994), Cavaler, apoi Ofițer și Comandor 
al  Ordinului Merite de l’Invention (1995, 1996, 1998, Belgia), Ordinul  
 
Meritul European (1997), Medalia de aur și Ordinul Pro-meritus Grand Prix 
a Comunității Europene pentru Promovarea Invențiilor (2003 și 2008), 
Cavaler al Marii Cruci al Ordinului Sf . Ioan ((de Malta) 2002)) și al Marii Cruci 
a Ordinului Sf . Andrei (Scoția, 2000) . Dl acad . Valeriu Rudic este laureat 
al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Științei, Tehnicii 
și Producerii (1998), Premiul Parlamentului (1999) și Premiul Guvernului 
(2000) Republicii Moldova, Premiul „Inovatorul anului” (2004), Premiul 
Mare „Casablanca”, Premiul „Pentru realizări remarcabile” (2003, 2005, SUA), 
Premiul și Medalia de aur a Federației Ruse „Pentru merite deosebite în 
inventică” (2007, Rusia) ș .a .

Indiscutabil este faptul că, acad . V . Rudic este un savat cu renume mondial 
în domeniul microbiologiei, ficobiotehnologiei, în elaborarea preparatelor 
medicamentoase cu o largă palitră de influență cu caracter sanogen, cum 
este ”BioR”, despre ce denotă și aprecierea personalității Dumnealui de 
către acad . V . Anestiadi: „La 18 .02 .1947 natura ne-a fericit știința și spiritu-
alitatea autohtonă creând pe fondatorul microbiotehnologiei moldave 
ilustrul savant academicianul Rudic, etalon, pilon al tezaurului baștinei . 
Ați înscris o sclipitoare filă în istoria recentă, sunteți onoarea AȘM” .

La această vârstă, la care, conform datelor Institutului de Fiziologie și 
Sanocreatologie, intelectul și creativitatea oamenilor de știință în biologie 
se află în apogeul de manifestare, Vă dorim, dle acad . V . Rudic, sanogenitate 
psihică, somato-viscerală și socială, noi succese în dezvoltarea microbi-
ologiei și ficobiotehnologiei și în crearea noilor preparate orientate spre 
fortificarea și menținerea sanogenității organismului uman .

Sănătate, noi virtuți și noi oportunități. La Mulți Ani! 

Centrul Media al AȘM 
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A fost publicată cererea de brevet 
de invenție cu numărul 3 milioane

Biroul Internațional al Organizației Mondiale 
a Proprietății Intelectuale (OMPI) a publicat 
recent cererea de brevet de invenție cu nu-
mărul 3 milioane, depusă în conformitate 
cu Tratatul OMPI de cooperare în domeniul 
brevetelor (PCT). Aceasta este o etapă ex-
trem de importantă în istoria Tratatului și 
a OMPI. PCT a depășit etapa de 1 milion de 
cereri depuse în 2004, iar de 2 milioane de 
cereri – în 2011. 

„PCT a atins cifra de 3 milioane de cereri 
internaționale publicate într-un timp record”, 
a declarat Directorul general al OMPI, Francis 
Gurry, subliniind rolul important al sistemului 
PCT în susținerea inovatorilor de a ajunge pe 
piața globală .

Cu această ocazie, Directorul general al OMPI a 
adresat o scrisoare tuturor inovatorilor din întreaga 
lume ca utilizatori ai sistemului, reprezentanților 
statelor membre PCT, personalului oficiilor 
care activează în cadrul și pentru sistemul PCT, 
reprezentanților organizațiilor interguvernamen-
tale și non-guvernamentale, precum și grupurilor 
societății civile . Francis Gurry a mulțumit tuturor 
pentru sprijinul, colaborarea și încrederea lor în 
sistem, precum și pentru implicarea împreună 
cu Biroul Internațional în dezvoltarea sistemului 
de-a lungul anilor, pentru a se asigura că acesta 
satisface necesitățile tuturor părților interesa-
te . Bazându-se pe viziunea fondatorilor PCT, 
Directorul general al OMPI a subliniat necesitatea 
ca sistemul să evolueze în continuare, astfel încât 
acesta să funcționeze ca un instrument de bază 
în vederea susținerii inovației .

Cererea internațională publicată cu numărul 3 milioane pentru „Vector Network Analyzer” („Analizor al rețelei vectoriale”) (PCT/EP2016/062897, 
WO/2017/017579), a fost depusă de Fraunhofer Gesellschaft cu sediul în Germania, cea mai mare organizație din Europa care se ocupă de cercetare 
aplicată, cu 67 de institute și unități de cercetare în Germania și centre de cercetare suplimentare în Asia, America de Sud, SUA și în alte țări europene, 
precum și un utilizator major al PCT, oferind aproape 300 de cereri PCT pe an, în ultimii 5 ani . Reprezentanții Fraunhofer Gesellschaft se vor întâlni 
cu Directorul general al OMPI pentru a marca evenimentul .

Sistemul PCT, un exemplu de succes al cooperării internaționale practice în domeniul proprietății intelectuale, funcționează timp de 39 de ani și 
are în prezent 151 de state contractante .

Numărul de cereri PCT depuse a crescut în fiecare an de la instituirea PCT, cu excepția crizei financiare mondiale din 2009 . Numai în 2015 au fost 
depuse în jur de 218 mii cereri . PCT face mai ușoară și mai rentabilă solicitarea protecției prin brevet pentru invenții în mai multe țări . O singură 
cerere de brevet de invenție internațională PCT are efecte juridice în toate țările părți la Tratat . Solicitanții PCT sunt capabili să amâne plata unor 
costuri semnificative legate de depunerea cererii lor de brevet în alte state contractante PCT, până la întocmirea unui raport de documentare care 
conține informații valoroase despre brevetabilitatea posibilă a invenției acestora . Astfel, ei au mai mult timp decât în cadrul sistemului de brevete 
tradițional pentru a decide în care dintre statele contractante PCT să continue procedura de obținere a protecției prin brevet . Și informațiile pe care 
le primesc în cadrul fazei internaționale PCT sunt foarte utile în luarea acestor decizii importante .

Mai multe detalii aflați la: http://www .wipo .int/pct/en/3million/index .html 

Fig.2: Paris convention VS. PCT Patent Application

Fig.1: Cumulative Number of PCT Applications 1978-2017

NOTĂ:

În fig.2 este prezentată schematic procedura internațională de obținere a dreptului la brevet, și anume prin Convenția de la Paris pentru Protecția PI și prin 
Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT).

12 www.agepi.gov.md
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Campanie media pan-europeană 
lansată de EUIPO

Conform ultimului studiu realizat de Oficiul 
Uniunii Europene pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO) prin intermediul 
Observatorului European al Încălcărilor 
Drepturilor de Proprietate Intelectuală esti-
mează că în 2015, la nivel mondial, s-au pierdut 
45,3 miliarde euro ca urmare a contrafacerii 
telefoanelor inteligente (smartphones). 

Cât ne costă contrafacerea telefoanelor inteli-
gente? Vedeți infograficul de mai jos: 

Pentru detalii vezi pagina: https://euipo .eu-
ropa .eu/ohimportal/en/web/observatory/
ipr-infringement-smartphone-sector 

Seria de studii va continua pe tot parcursul 
anului 2017 cu rapoarte prin efectele economi-
ce ale contrafacerii și ale pirateriei în sectoarele 
economice considerate a fi vulnerabile la încăl-
cări ale drepturilor de proprietate intelectuală. 
Sectoarele afectate sunt următoarele: produse 
cosmetice și de îngrijire personală; îmbrăcăminte, 
încălțăminte și accesorii; articole sportive; jucării 
și jocuri; bijuterii și ceasuri de mână; genți de 
mână; muzică înregistrată; băuturi spirtoase și 
vin; produse farmaceutice.

Vizita de studiu la Oficiul de Proprietate Intelectuală din Ungaria

În perioada 06-08 februarie 2017, o delegație de la AGEPI a efectuat o vizită de studiu la Oficiul 
de Proprietare Intelectuală din Ungaria (HIPO) în scopul schimbului de experiență între oficii 
precum și preluării celor mai bune practici în domeniul examinării mărcilor, denumirilor de 
origine, indicațiilor geografice și designului industrial. 

În cadrul vizitei, specialiștii AGEPI au fost familiarizați cu Sistemul de proprietate intelectuală 
din Ungaria, și anume: Procedura de înregistrare națională a mărcilor (procedura de depunere, 
examinările formală, preliminară și de fond, procedura de depunere a opozițiilor, observațiilor, 
procedura de anulare/revocare a mărcilor); Procedura de examinare a cererilor parvenite pe cale 
internațională (Ungaria fiind țară desemnată), procedura de depunere, verificare, transmitere 
a cererilor privind înregistrarea internațională a mărcilor (Ungaria - țară de origine); Procedura 
de înregistrare a indicațiilor geografice/denumirilor de origine; Procedura de înregistrare a 
designului industrial .

Depunerea cererilor prin procedura națională în cadrul Oficiului de PI din Ungaria  – procedura 
de depunere online pentru solicitanții naționali este în proces de dezvoltare, corespondența 
cu solicitanții la HIPO se efectuează numai prin scrisori (format hârtie), iar cu susținerea Oficiului 
Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO) a fost elaborată platforma de verificare 
a listei de produse/servicii conectată cu sursele TMClass, ceea ce permite evidențierea automată 
a produselor/serviciilor înscrise incorect, platforma respectivă va fi accesibilă solicitanților la mo-
mentul depunerii cererii . 

Aplicarea motivelor absolute de refuz, mai ales în ceea ce privește examinarea mărcilor ce 
conțin denumiri geografice. Mărcile ce conțin elemente cu referință la gust, aromă, tipul 
produsului, oficiul nu efectuează limitări în acest sens, solicitantul este informat prin inter-
mediul avizului provizoriu referitor la elementele mărcii care, fie indică la tipul, caracteristicile 
produsului, fie pot induce în eroare consumatorul referitor la proveniența geografică, natura 
produsului . Solicitantul este lăsat să se expună referitor la avizul provizoriu, în cazul în care 
nu se recepționează un răspuns de la solicitant, în acest sens clasele de produse/servicii ce se 
consideră afectate se refuză total . De asemenea, un alt aspect ce diferă de practica oficiului 
nostru ar fi examinarea mărcilor ce conțin elemente descriptive, ce nu pot fi înregistrate cu 
drept exclusiv . Marca este analizată în ansamblul elementelor sale, în cazul în care se con-
sideră că prezintă distinctivitate, aceasta se înregistrează fără a informa solicitantul despre 
elementele ce urmează a fi excluse de la protecție .  

A fost prezentată examinarea de fond ex-officio, care se efectuează numai în baza motivelor 
absolute, tot în cadrul examinării respective se elaborează un Raport de examinare în ceea ce 
ține de mărcile anterior înregistrate identice sau similare cu desemnarea solicitată . Raportul de 
examinare respectiv se expediază la solicitant cu titlu informativ, iar în termen de 1 lună solicitan-
tul poate retrage cererea, după care se publică informația privind cererea . Publicarea informației 
privind obiectele de PI are loc de 2 ori pe lună numai în format electronic pe site-ul oficiului . Dacă 
în termen de 3 luni de la publicarea cererii nu se depun opoziții de la persoanele terțe, are loc 
perfectarea informației privind înregistrarea mărcii . 

Procedura de anulare a mărcii înregistrate (decăderea din drepturi) pentru neutilizare, rea credință, 
motive absolute și relative de nulitate se efectuează de subdiviziunea Board of Apeal din cadrul 
oficiului HIPO . 

Procedura de examinare a cererilor parvenite pe cale internațională (Ungaria – țară desem-
nată) . Examinarea de fond se bazează pe examinarea motivelor absolute, motivele relative 
se analizează doar în cazul depunerii opoziției . Pentru a informa solicitantul despre mărcile 
similare, care ar putea crea conflict ulterior cu marca în examinare, se efectuează un raport 
de cercetare care este expediat la BI al OMPI împreună cu statutul interimar al mărcii în care 
se comunică dacă au fost depistate motive absolute sub incidența cărora ar cădea marca . 
Cererile sunt publicate în Buletinul de Proprietate Industrială și Drept de Autor, iar în timp 
de 3 luni din data publicării poate fi formulată opoziția împotriva înregistrării (opoziția se 
bazează doar pe motive relative) . 

Procedura de depunere, verificare, transmitere a cererilor privind înregistrarea internațională 
a mărcilor (Ungaria țară de origine). La depunere, pe lângă formular se mai depune o cerere 
(formă liberă) prin care se solicită transmiterea formularului spre înregistrare internațională . Taxa 
pentru serviciile oficiului este de aproximativ 33 Euro . Este foarte intens procesul de comunicare 
cu solicitantul, mai ales când sunt unele iregularități ce țin de completarea formularului (se ex-
plică detaliat cum trebuie de completat) . În cazul în care solicitantul nu remediază iregularitățile 
în termeni utili, în termen de 2 luni de la data depunerii (termen necesar de respectat pentru 
a păstra data depunerii ca fiind data înregistrării internaționale), taxa pentru transmiterea do-
sarului trebuie să fie achitată din nou . Formularul de transmite la Biroul Internațional în format 
hârtie prin serviciul poștal .

>>>

13Nr. 2.2017



V. Proprietatea intelectuală pe mapamond

 Procedura de înregistrare a indicațiilor geografice/denumirilor de origi-
ne. Produsele ce pot obține protecție ca IG /DO: produse agricole sau 
alimentare, băuturi spirtoase, vinuri, produse non-agricole .

Protecția națională poate fi oferită doar pentru produse non-agricole și 
băuturi spirtoase . Procedura națională include următoarele etape – de-
punerea cererii → acordarea datei de înregistrare → comunicarea datei 
→ examinarea formală → examinarea de fond → înregistrarea . 

Reprezentantul Oficiului de PI din Ungaria a relatat despre rezultatele 
obținute de Ungaria în domeniul protecției indicațiilor geografice . Astfel, 
în prezent, în Ungaria sunt înregistrate 15 indicații geografice . Foarte intens 
se lucrează pentru a înregistra/proteja denumirile de origine și indicațiile 
geografice ungurești în alte state . În acest scop se utilizează înregistrarea 
internațională în conformitate cu Acordul de la Lisabona – 28 de înregistrări . 

Procedura de înregistrare a designului industrial. A fost discutată practica 
înregistrării designului industrial conform listei temelor pregătite pentru 
discuție în cadrul vizitei . 

Dintre cele discutate menționăm următoarele: 

•	 înregistrarea designului interior și de landshaft, experiența HIPO refe-
ritor la aceste obiecte este următoarea, designul de landshaft nu se 
bucură de protecție, iar cel interior este acceptat doar în cazul în care 
părțile designului din imagine sunt reprezentate în totalitate și integral .

•	 protecția în calitate de desen sau model industrial a unei părți al pro-
dusului, inclusiv când se prezintă fotografia produsului, la acest capitol, 
practica HIPO s-a schimbat în ultimii doi ani, în urma unor discuții și 
Seminare în cadrul OMPI, Oficiul Ungar a fost nevoit să accepte protecția 
doar a unei părți a produsului, utilizând linii întrerupte sau punctate .

•	 lipsește procedura de Opoziție, aceasta fiind înlocuită cu o procedură 
similară, numită invalidarea drepturilor, care poate fi efectuată doar 
după acordarea protecției și este nelimitată în timp .

Pe lângă cunoașterea procedurii de înregistrare și a modalităților de 
documentare, importanța acestei vizite de studiu la HIPO se manifestă 
printr-un schimb de experiență de lucru între examinatori cu posibilitatea 
examinării anumitor cazuri specifice, pregătite din timp, ceea ce a permis 
preluarea noilor practici de înregistrare și o viziune nouă de examinare a 
desenelor și modelelor industriale, una fiind examinarea în cadrul direcției 
a posibilității de modificare a Raportului de documentare, care ar pre-
supune introducerea informațiilor referitoare la imaginile similare direct 
din bazele de căutare și ar reduce la minim utilizarea hârtii în procesul 
de documentare . O altă propunere ar fi studierea avantajelor practicii 
ungare de expediere a extrasului din Registru Național DMI ca anexă la 
Certificatul de înregistrare (HIPO consideră expedierea Certificatului de 
înregistrare o tradiție, iar extrasul din Registru Național DMI un document 
cu pondere juridică) . 

Vizita a fost foarte utilă, deoarece a permis preluarea celor mai bune 
practici în domeniul examinării obiectelor de proprietate industrială, și 
anume a mărcilor, indicațiilor geografice/denumirilor de origine, dese-
nelor și modelelor industriale, precum și stabilirii relațiilor de cooperare 
dintre cele două oficii . 

Galina BOLOGAN, șef secție interimar, Secția mărci internaționale, 
Svetlana SAHAN, șef secție interimar, Secția mărci naționale, 

Veronica BADÂR, specialist cat. II, Secția 
desene și modele industriale, AGEPI 

Schimb de experiență  
în domeniul tehnologiilor informaționale AGEPI-OSIM

În perioada 21–23 martie 2017, la Agenția de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), 
s-a desfășurat o vizită de lucru a delegației 
Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din 
România (OSIM). Scopul vizitei a fost realizarea 
unui schimb de experiență privind soluţiile tehni-
co-informaţionale pentru operarea sistemului de 
administrare a titlurilor de proprietate intelectuală.

Programul vizitei a prevăzut întruniri ale delegației OSIM cu 
administrația și cu specialiștii Secției tehnologii informaționale 
și e-transformare AGEPI .

Specialiștii celor două oficii au abordat diverse subiecte, cum ar fi pre-
zentarea soluțiilor IT utilizate de AGEPI pentru administrarea IT a fiecărui 
domeniu de proprietate intelectuală: brevete, mărci, desene și modele 
industriale: sisteme de baze de date, mediu de dezvoltare al aplicațiilor; 
funcționalitatea și prezentarea practică a modului de exploatare și admi-
nistrare a acestor soluții; descrierea modului de organizare, implementare 
și utilizare a sistemului de helpdesk pentru utilizatorii interni și externi ai 

sistemelor de administrare a titlurilor de PI, însoțită 
de o demonstrație practică; prezentarea sistemelor 
de depunere electronică a cererilor de protecție 
a titlurilor de PI puse la dispoziția utilizatorilor de 
către AGEPI etc .

De asemenea, au fost prezentate soluțiile tehnice 
utilizate pentru diseminarea informațiilor privind titlu-

rile de proprietate intelectuală pe site-ul AGEPI: facilități 
de documentare pentru clienți, registre naționale online, 

publicații electronice etc . Specialiștii celor două oficii au discutat 
și despre soluțiile tehnice implementate pentru gestionarea documen-
telor privind titlurile de PI și soluțiile tehnice privind schimburile de date 
ale AGEPI cu parteneri externi .

Vizita a fost organizată cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale și în conformitate cu Planul de acțiuni AGEPI-OSIM pentru 
anii 2016-2017 .

www.agepi.gov.md 

>>>
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VI. Mozaic din domeniul PI

Tinerii inventatori din Moldova creează punţi 
academice cu statele europene

Tinerii inventatori din Republica Moldova au oportunitatea de a 
participa pe poziţie de egalitate cu inventatorii europeni în cadrul 
proiectelor de cercetare. Acest drept exclusiv este asigurat de parte-
neriatele știinţifice pe care le desfășoară Republica Moldova cu sta-
tele europene. De această părere au fost invitații emisiunii „Obiectiv 
Comun”, de la TVR MOLDOVA. 

„Din 2009, când Academia de 
Ştiințe a Moldovei a semnat 
Acordurile de asociere la progra-
mele europene pentru cercetare, 
oamenii de ştiință, printre care şi 
tinerii inventatori se bucură de 
acest drept . Programele „Cadrul 
7”, care s-a finalizat în 2013 „Orizont 
2020”, „Europa Creativă”, sunt doar 
unele dintre proiectele la care 
este asociată Moldova . Am avut 
o dinamică foarte bună a partici-
pării tinerilor în aceste proiecte . 
Tinerii au făcut stagii de muncă 
şi cercetare în cadrul instituțiilor 

de învățământ europene . Pentru o durată scurtă de  3, 6, 9 luni sau 
chiar  unul sau doi ani” a menționat Igor Serotilă, şef direcția politici în 
sfera ştiinței şi inovației din cadrul AȘM .

Unul dintre tinerii care a parti-
cipat la un schimb academic 
este doctorandul Tudor Branişte, 
cercetător în cadrul Centrului 
Național de Studiu şi Testare a 
Materialelor, Universitatea Tehnică 
a Moldovei . Tânărul cercetea-
ză felul în care interacționează 
nanotehnologiile cu medicina .  
Tudor Branişte a câştigat o bursă 
oferită de schimbul academic 
german . El s-a aflat periodic la 
o universitate din Germania pe 
parcursul doctoratului său .

„Această practică a fost una foarte benefică pentru mine, pentru dez-
voltarea mea ca tânăr cercetător . Începând cu învățarea limbii străine şi 
finalizând cu studierea practicilor de muncă în laboratoarele europene . 
Pe lângă acest lucru, colaborarea cu instituțiile europene de cercetare 

ne oferă posibilitatea să utilizăm echipamente pe care nu le avem aici, 
în Moldova” a menționat Tudor Branişte .

Tânărul inventator Adrian Vlas, auto-
rul maşinii „AVAI Mouvement” este 
cel care a inventat un automobil 
dedicat persoanelor cu necesi-
tăți speciale . Acesta a  afirmat că 
prin intermediul acestor proiecte, 
tinerii din domeniul ştiinței ajung 
să se cunoască, şi într-un final să 
colaboreze .

„Participând la proiecte şi concur-
suri am făcut cunoştință la Bucureşti 
cu alți tineri care fac ştiință şi am 
cercetat   împreună proiectul ma-
şinii AVAI . Noi, inginerii, ne axăm 

pe un anumit domeniu, nu putem să le cunoaştem pe toate, de aceea 
colaborarea şi lucrul în echipă cu alți cercetători din alte domenii şi din 
alte țări este foarte binevenit pentru noi” .

Un alt exemplu de succes în acest sens este şi cel al Irinei Pleşco . Tânăra 
a reuşit să inventeze nişte senzori mai uşori decât fulgii de nea . Întreaga 
sa cercetare a elaborat-o printr-o colaborare cu alți inventatori din 
România . Lucrarea ei a fost publicată în top 10 invenții din lume în revista 
„Nanotechnology” din Marea Britanie .

Tot în cadrul emisiunii,  s-a făcut anunțul lansării unui nou concurs de-
dicat tinerilor inovatori . Este vorba despre Concursul „Cea mai bună 
idee inovațională”, organizat de către Agenția pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic (AITT), Academia de Științe a Moldovei (AȘM), Agenția de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) . „Competiția este destinată 
tinerilor inovatori care au vârsta până la 35 de ani . În cadrul acestuia, par-
ticipantul trebuie să prezinte un plan de afaceri al invenției sale . Astfel, 
comisia de jurizare va fi alcătuită nu doar din inventatori, dar şi din re-
prezentanții mediului de afaceri . Cele mai bune proiecte ar putea să fie 
aplicate în mediul privat . Concursul include trei etape: prezentarea de 
către participant a ideii de afacere în fața comisiei de experți; evaluarea 
dosarelor depuse; ceremonia de premiere . Evenimentul este preconizat 
a se desfășura la sfârșitul anului .

Elena GUŢU, TVR MOLDOVA

http://tvrmoldova.md/soci-tech/video-tinerii-
inventatori-din-moldova-creeaza-punti-academice-

cu-statele-europene/#sthash.7he6iIBJ.dpuf 

Invenţie inedită: un robot poate fi controlat doar  
cu ajutorul gândurilor

Cercetătorii au creat un robot care îşi ia indicațiile de la undele 
cerebrale umane, schimbându-şi acțiunile aproape instantaneu, 
dacă o persoană observă că robotul face o greşeală.

Folosind noi algoritmi care monitorizează activitatea cerebrală pentru 
anumite semnale, tehnologia poate deschide drumul pentru un viitor în 
care oamenii pot controla roboți aproape fără efort, doar prin urmărirea 
acțiunilor, relatează ”Science Alert” .

Totuşi, sistemele hands-free, precum acesta, sunt încă foarte limitate . 
Spre exemplu, programele bazate pe recunoaşterea vocii sunt proiectate 

să răspundă doar anumitor cuvinte sau fraze, deci persoana trebuie să 
vorbească într-un anumit fel . Acest lucru se aplică şi aici, persoana care 
controlează trebuie să gândească într-un anumit fel, ceea ce poate fi 
obositor .

Acesta este însă primul pas, iar experimentul rudimentar a presupus 
corectarea erorilor robotului cu ajutorul unui sistem numit error-related 
potential (ErrPs) – sunt emise semnale cerebrale specifice de fiecare dată 
când persoana observă o greşeală .

Studiul nu a fost încă supus rigorilor ştiințifice, nefiind publicat în nicio 
revistă de specialitate, dar echipa speră să mărească precizia acestui 
sistem .

Sursa: descopera.ro 
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A fost descoperit materialul minune care va revoluționa știința

Savanţii au descoperit un material care poate 
fi cea mai mare realizare a știinţei. Acest ma-
terial este un tip de mineral numit perovskit 
și are capacitatea de a transforma energia 
solară, căldura și mișcarea în electricitate.

Dispozitive pe bază de „perovskit” care captau 
energia solară au fost inventate în 2009, iar de 
atunci a fost văzută ca o mare inovație în materie 
de energie regenerabilă .

Acestea sunt mai eficiente şi mai ieftine ca pa-
nourile obişnuite, iar eficiența lor creşte de la an 
la an, fiind în prezent tehnologia solară cu cea 
mai mare rată de progres .

Odată cu un nou studiu al unei echipe de cerce-
tători finlandezi care a fost publicat în februarie 
2017 în „Applied Physics Letters”, aceştia susțin 
că un tip de „perovskit” numit KBNNO transfor-
mă energia solară, cinetică şi căldura în energie 
electrică în acelaşi timp . Mai mult, poate face 
aceste lucruri chiar la temperatura camerei, fiind 
o soluție practică .

Deşi KBNNO nu este suficient de puternic pentru 
a alimenta întreaga casă, este suficient pentru 
reîncărcarea dispozitivelor precum telefonul mobil .

http://www.descopera.ro 

Top 5: Cei mai tineri inventatori din toate timpurile

1. Philo Farnsworth - televizorul 

Se poate ca fără Philo să nu fi ştiut ce înseamnă un televizor . Sau 
poate altcineva l-ar fi creat la un moment dat . Cert este faptul că 
Philo a adus la lumina zilei invenția sa pe când avea 14 ani . În anul 
1927, Philo transmite primele imagini electronice în laboratorul său 
din San Francisco . Imaginile erau, de fapt, o linie neagră care era 
doar rotită, pentru a putea demonstra că televiziunea înregistrează 
și reproduce mișcarea acesteia .

2. Peter Chilvers - windsurful

În anul 1958, Peter avea doar 12 ani şi crea primul windsurf . Practica 
o mulțime de sporturi de apă, mai ales că a copilărit în apropierea 
oceanului . Într-o zi, a pus o pânză pe placa sa de surf şi a ieşit un 
nou produs ce avea să facă istorie .

3. Becky Schroeder - glo-sheet

În anul 1974, Becky a creat prima hârtie fosforescentă şi a devenit 
cea mai tânără femeie care şi-a brevetat creația . Avea 10 ani când 
încerca să-și facă temele în maşina mamei sale . Cum o prindea seara 
în maşină, copilei i-a venit ideea că nu ar strica o hârtie luminoasă . 
S-a jucat cu materialele fosforescente, iar ideea a prins viață .
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(FEBRuARIE)

Mozaic din domeniul PI

Calendarul Inventatorilor

5 februarie 1930 s-a născut la Şipca, Rezina, Constantin Matcovschi – d. 2 aprilie 2015, doctor în medicină, profesor uni-
versitar, „Om Emerit” al Republicii Moldova .
A fondat catedrele de farmacologie la Institutul de Medicină din Vientiane, Laos (1980-1983) şi ULIM, Republica  
Moldova (1994-1996) .
A publicat 113 lucrări (printre care monografii (3), manuale (7), recomandări (5) etc . A brevetat, împreună cu 
alți cercetători,  5 invenții .

13 februarie 1935 s-a născut la Chişinău Nicolae Bradu, doctor în ştiințe tehnice, cercetător ştiințific coordonator la Institutul 
de Cercetări pentru Pomicultură . 
Este autorul şi coautorul a 32 de invenții în domeniul tehnicii şi tehnologiilor agricole, a publicat circa 120 
de lucrări ştiințifice, deținător al titlului „Inventator Emerit” al Republicii Moldova, conferit în 1976 pentru 
rezultatele înregistrate în dezvoltarea ştiințelor agricole .
A efectuat cercetări teoretice şi experimentale în domeniul mecanizării altoirii plantelor pomicole . Sub con-
ducerea sa a fost elaborat complexul de maşini pentru mecanizarea lucrărilor în pepiniera pomicolă şi viticolă . 

18 februarie 1935 s-a născut la Soholujie, reg . Odesa, Ucraina, Sergiu Daniliuc, doctor în fizică şi matematică, conferențiar la 
catedra de fizică aplicată şi informatică a Universității de Stat din Moldova .
Este posesor a 9 brevete de invenții . Printre cele mai valoroase realizări ale sale se numără „Instalația pentru 
obținerea purtătorului fototermoplastic” brevetată în Austria, SUA, Germania şi „Helioinstalația pentru con-
versia energiei solare în căldură” .
Şi-a expus invențiile la mai multe expoziții naționale şi internaționale de inventică (Chişinău, Bucureşti, Iaşi), 
obținând medalii de aur, bronz şi diplome speciale .

18 februarie 1745 s-a născut fizicianul italian Alessandro Volta, a inventat pila electrică, iar numele său a fost dat unității de 
tensiune electrică (volt) .

19 februarie 1473 s-a născut Nicolaus Copernic, astronom și cosmolog, matematician și economist, preot și prelat catolic, a 
dezvoltat teoria heliocentrică a Sistemului Solar .

4. Frank Epperson - îngheţata pe băţ

La vârsta de 11 ani, în 1905, tânărul Frank a uitat amestecul de apă 
şi sifon pulbere într-un recipient, iar în interior mai lăsase şi un băț 
cu care dorea să amestece . Peste noapte a fost frig, iar dimineața 
a găsit ideea ce avea să se dezvolte în următorii ani . Abia în 1923, 
Epperson a început să comercializeze înghețata şi să breveteze ideea .

5. Horatio Adams - guma de mestecat

Horatio a fost fiul omului de afaceri Thomas Adams ce avea să joace 
un rol important în istorie . El se juca cu o gumă provenită de la copaci 
tropicali din Mexic şi dorea să realizeze un substituent pentru cauciuc . 
După ce s-a jucat mai mult cu substanța, Horatio a realizat că a căpătat 
o textură masticabilă . A creat 200 de bile din ceea ce mai târziu avea 
să poarte numele de gumă de mestecat . Vindea cu 1 penny bucata .

Sursa: http://stiri.apropotv.ro, http://www.oddee.com 

Imagini link: http://www.oddee.com/item_98961.aspx
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Concursurile „Marca comercială a anului 2016” și 
„Premiul pentru realizări în domeniul calității 2016”

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Camera 
de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) au anunțat lan-
sarea concursurilor „Marca comercială a anului 2016” și „Premiul 
pentru realizări în domeniul calității 2016”.

Anunțul privind lansarea concursurilor a fost făcut de Directorul general 
al AGEPI, Octavian Apostol și președintele CCI, Sergiu Harea, în cadrul unei 
conferințe de presă desfășurată pe 17 februarie curent .

La concursul „Marca comercială a anului 2016” pot participa întreprinderi 
şi organizații cu diverse forme de proprietate, persoane juridice înregistra-
te în Republica Moldova, precum şi persoane fizice care produc bunuri 
materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul țării . La concurs se admit 
doar mărcile comerciale (naționale şi străine) care la momentul depunerii 
cererii de participare sunt înregistrate şi valabile pe teritoriul Republicii 
Moldova, conform legislației în vigoare .

Mărcile se depun la concurs şi se examinează la următoarele nominalizări: 
Conform criteriilor de consum: Marca comercială „Aprecierea consuma-
torilor”, Marca comercială „Marcă  locală” .  Conform criteriilor de profes-
sionalism: „Debutul anului”, Marca comercială „Export”, Marca comercială 
„Inter”, Marca comercială „Favorita anului”, „Marca comercială responsabilă 
social”, „Marcă  consacrată”, Nominalizarea „Rebranding”, Nominalizarea 
închisă „Reputație şi încredere” .

Participanții la concurs vor concura pentru premiul mare – Mercuriul 
de Aur, medaliile de aur, de argint şi de bronz la cele 9 nominalizări ale 
concursului .

În scopul stimulării participării la concurs a mai multor întreprinderi mici 
și mijlocii care dețin mărci comerciale proprii, organizatorii oferă o redu-
cere de până la 50% din taxa de participare la concurs și reduceri de 20% 
pentru o listă de servicii prestate de Camera de Comerț și Industrie, cum 
ar fi promovarea ofertelor comerciale, participarea la expoziții și misiuni 
economice, eliberarea certificatelor de origine etc .

De asemenea, participanții înscriși la concurs beneficiază de un set de 
facilități din partea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, și 
anume: organizarea seminarelor/trainingurilor în domeniul proprietății 
intelectuale pentru angajații participanților la concurs, promovarea măr-
cilor laureate ale concursului în publicațiile AGEPI, consultanță gratuită la 
înregistrarea mărcilor și servicii de prediagnoză a proprietății intelectuale .

În cadrul conferinței de presă, organizatorii au anunțat reducerea taxei 
de participare la concursul „Marca comercială a anului 2016” cu 50% .

Concursul „Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003 și are 
drept scop promovarea practicilor de succes în domeniul businessului, 
familiarizarea consumatorilor cu cele mai bune mărci de pe piața au-
tohtonă, precum și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din 
Republica Moldova .

Concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calității bunurilor și servi-
ciilor” care are drept scop de a identifica companiile ce au implementat 
cu succes managementul calității și promovează abordările moderne ale 
calității, este la cea de a III-a ediție,  fiind lansat în 2014 de către Camera de 
Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Național 
de Acreditare, Institutul Național de Metrologie, Institutul Național de 
Standardizare și Agenția pentru Protecția Consumatorilor .

Premiul este acordat anual pe bază de concurs companiilor și organizațiilor 
cu diverse forme de proprietate, persoane juridice/fizice înregistrate în 
Republica Moldova, care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii 
pe teritoriul țării, pentru obținerea unor rezultate semnificative în domeniul 
calității produselor și serviciilor, asigurarea siguranței acestora, precum și 
pentru punerea în aplicare a managementului calității .
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La concurs pot participa întreprinderi micro şi mici cu numărul angajaților 
până la 49 pers . şi suma anuală a veniturilor de la vânzări până 25mln . lei; 
întreprinderi medii cu numărul angajaților de la 49 până la 249 pers . şi 
suma anuală a veniturilor de la vânzări până 50mln . lei; întreprinderi mari 
cu numărul angajaților peste 249  (cu excepția întreprinderilor pe poziții 
monopol naturale) şi suma anuală a veniturilor de la vânzări mai mult de 
50mln . lei și desigur întreprinderile pe poziții monopol naturale și cele 
declarate dominante pe piețe relevante, conform prevederilor legale .

Participanții vor fi premiați după unele criterii, cum ar fi obținerea rezulta-
telor performante de o calitate înaltă; creşterea valorii create pentru con-
sumator; gestionarea activității bazată pe orientare strategică, stimulare şi 
responsabilitate; crearea parteneriatelor; promovarea creativității şi inovației; 
managementul procesual; obținerea succeselor cu ajutorul personalului; 
promovarea creativității şi inovației și desigur responsabilitate pentru 
dezvoltare durabilă . Marele premiu al concursului este „Zeița calității” .

Câștigătorii concursurilor vor fi premiați pe data de 16 iunie 2017, 
în cadrul Galei Businessului Moldovenesc.

Reamintim că, pentru titlul de „Marca comercială a anului 2015” au con-
curat 60 de mărci comerciale înregistrate pe piața Republicii Moldova . 

Cele mai multe cereri de participare au fost depuse pentru nominalizările 
„Favorita anului” și „Aprecierea consumatorului” . La concursul „Premiul 
pentru realizări în domeniul calității”, ediția a II-a, au luat parte 30 de 
agenți economici .

 
Cererile și dosarul de participare la Concurs pot fi depuse până pe 17 
aprilie 2017 la sediul Camerei de Comerț și Industrie: Bd . Ştefan cel Mare, 
151, etaj 2, of . 9; tel/fax: (022) 21-07-25, e-mail carolina .chiper@chamber .
md,  Direcția relații internaționale şi evenimente de afaceri .

Detalii despre concursul „Marca comercială a anului”, regulament și formu-
lare de aplicare găsiți la următoarea adresă: http://marca .chamber .md/ .

www.agepi.gov.md 

Viitori judecători și procurori, în vizită de documentare 
la AGEPI

Pe 15 martie curent, 45 de candidați la funcțiile de judecător și de 
procuror din cadrul Institutului Național al Justiției (INJ) au fost 
în vizită de documentare la Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI). 

Scopul vizitei a fost familiarizarea cu sistemul național de protecție și asi-
gurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica 
Moldova, în special cu examinarea contestațiilor din domeniul proprietății 
intelectuale în cadrul Comisiei de Contestații a AGEPI . 

În deschidere, Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol a menționat 
importanța colaborării dintre instituțiile publice privind asigurarea protecției 
sistemului de proprietate intelectuală din Republica Moldova . Instruirea 
persoanelor din sistemul judiciar în domeniul proprietății intelectuale va 
conduce la examinarea mai corectă a litigiilor legate de acest domeniu, 
a adăugat Octavian Apostol .

În continuare, cei 45 de candidați la funcțiile de judecător și de procu-
ror au participat în cadrul ședinței de lucru a Comisiei de Contestații a 
AGEPI, unde au fost examinate contestații privind mai multe obiecte de 
proprietate industrială .

Ulterior, Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire AGEPI, a 
prezentat participanților o prelegere privind protecția și asigurarea res-
pectării drepturilor obiectelor de proprietate intelectuală .

De asemenea, candidații la funcțiile de judecător și de procuror au fost 
familiarizați cu mai multe produse contrafăcute, oferite de Serviciul Vamal .

În final, participanții au fost prezenți la pronunțarea deciziilor pe margi-
nea contestațiilor examinate în cadrul ședinței Comisiei de Contestații .

În aprilie 2013, AGEPI și INJ au semnat un memorandum de cooperare 
prin care s-au angajat să promoveze informația despre sistemul național 
de protecție a proprietății intelectuale în rândul angajaților din sectorul 
justiției al Republicii Moldova prin organizarea unor evenimente de 
informare și instruire a judecătorilor, inclusiv cu invitarea experților și 
specialiștilor de peste hotare .

www.agepi.gov.md 
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