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I. Actualităţi din domeniul PI

A fost semnat Actul de la Geneva al
Aranjamentului de la Lisabona privind
protecția denumirilor de origine și indicațiilor
geografice
La 11 aprilie curent, Directorul general al Agenției de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol,
a semnat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine şi indicațiile geografice.
Tratatul reprezintă o versiune revizuită a Aranjamentului de
la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine
a produselor şi înregistrarea lor internaţională, semnat la 31
octombrie 1958, și a fost adoptat la Geneva, Elveția, în cadrul Conferinței Diplomatice din 11-21 mai 2015. Republica
Moldova a participat activ pe parcursul întregului proces de
negociere și adoptare a documentului.
Semnarea a avut loc la sediul Organizației Mondiale a Proprietății
Intelectuale (OMPI), în prezența Directorului General al OMPI,
Francis Gurry, și a Reprezentantului Permanent pe lângă Oficiul
ONU și alte organizații internaționale la Geneva, Ambasadorul
Tudor Ulianovschi.
Procedura de semnare a fost urmată de întrevederea delegației
Republicii Moldova cu Directorul General al OMPI, care a
permis realizarea unui schimb constructiv de idei pe marginea evoluțiilor în domeniul proprietății intelectuale la nivel
global și evaluarea stadiului relațiilor bilaterale dintre țara
noastră şi OMPI.
Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a menționat
importanța colaborării dintre Agenția pe care o reprezintă
și OMPI în vederea dezvoltării sistemului de proprietate intelectuală în țara noastră, exprimându-și încrederea că Sistemul revizuit de la Lisabona va contribui nu doar la facilitarea
înregistrărilor internaționale a indicațiilor geografice, ci și la
consolidarea protecției prin acest instrument.
În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 4 indicații
geografice autohtone, care vor putea fi protejate la nivel global
după intrarea în vigoare a Actului de la Geneva atât pe plan
internațional, cât și pentru țara noastră. Republica Moldova
este cel de-al cincisprezecelea stat care a semnat tratatul.
Acesta va intra în vigoare după depozitarea celui de-al cincilea
instrument de ratificare.

proprietate intelectuală, fapt confirmat şi de proiectul „Din
Inimă. Branduri de Moldova”, prezentat de către Directorul
general al AGEPI, în cadrul Comitetului pentru Dezvoltare și
Proprietatea Intelectuală din 7-8 aprilie curent.
Reprezentantul permanent pe lângă Oficiul ONU din Geneva,
dl Ambasador Tudor Ulianovschi a informat Directorul General al OMPI despre ultimele evoluţii înregistrate în Republica
Moldova şi a reiterat angajamentul țării noastre de a participa
activ la activităţile şi iniţiativele OMPI.

În același timp, Directorul General al OMPI, Francis Gurry, a Părţile s-au asigurat reciproc de deplina deschidere pentru
menționat importanţa crescândă a indicaţiilor geografice continuarea şi consolidarea relaţiilor dintre Republica Molpentru promovarea produselor tradiţionale care asigură di- dova şi OMPI în context bilateral şi multilateral şi au convenit
versitatea într-o lume în plin proces de globalizare. Făcând asupra direcţiilor prioritare de perspectivă.
referire la vizita sa în Republica Moldova din anul 2012, Francis Gurry a apreciat calitatea şi înalta valoare a produselor Sursa foto: Emmanuel Berrod © WIPO 2016
moldoveneşti şi s-a arătat convins ca Moldova dispune de
un bogat potenţial de produse care pot fi promovate prin
www.agepi.gov.md
sistemul de indicaţii geografice, dar şi alte instrumente de
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A fost semnat Acordul de colaborare între AGEPI
și Ministerul Educației
Pe 27 aprilie curent, Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, și
Ministrul Educației, Corina Fusu, au semnat un Acord de colaborare în
vederea promovării cunoștințelor în domeniul proprietății intelectuale
în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova şi sensibilizarea tinerei generații asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei.
Acordul prevede crearea unui Grup de lucru comun care va asigura realizarea următoarelor activități prioritare:
•

va întreprinde măsurile necesare pentru includerea cursului „Introducere
în proprietatea intelectuală” în lista cursurilor opționale recomandate
de Ministerul Educației publicată pe site-ul oficial www .edu .gov .md;

•

va elabora Curricula pentru cursul opțional de instruire a elevilor în
domeniul proprietății intelectuale „Introducere în proprietatea intelectuală” (clasele X-XII);

•

va promova şi aproba Curricula la Consiliul Național pentru Curriculum;

•

va elabora şi edita materiale didactice (manuale, ghiduri) ce țin de
domeniul proprietății intelectuale, pentru cursul de instruire inclus
în planurile de studii și

•

va organiza și desfășura campanii de sensibilizare a elevilor, care
să cuprindă liceele din diferite regiuni ale țării, cu privire la impactul
negativ al pirateriei şi contrafacerii asupra dezvoltării economice și
culturale a țării, precum şi a sănătății populației .

Ministrul Educației, a menționat că prin semnarea Acordului se va permite crearea unui modul nou în programa școlară, care se va referi la
cunoașterea domeniului proprietății intelectuale în cadrul instituțiilor
de învățământ din Republica Moldova și întreprinderea acțiunilor de
sensibilizare a tinerei generații asupra fenomenelor contrafacerii și
pirateriei . Tânăra generație trebuie să cunoască faptul că drepturile de
proprietate intelectuală sunt protejate de Lege, iar societatea trebuie să
conștientizeze faptul că proprietatea intelectuală este la fel de prețioasă
ca orice alt tip de proprietate materială, a afirmat Corina Fusu .
Acordul a fost semnat și în vederea executării prevederilor Strategiei
naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, aproLa rândul său, Directorul general al AGEPI, a mulțumit Ministrului Educației bate prin Hotărârea Guvernului nr .880 din 22 .11 .2012, privind instruirea și
pentru receptivitate și deschidere față de solicitarea AGEPI de a semna educarea în domeniul proprietății intelectuale prin intermediul sistemului
un asemenea Acord . „Trebuie să educăm tinerii să cunoască ce este pro- de învățământ preuniversitar, universitar și postuniversitar, precum și a
prietatea intelectuală și cum pot fi valorificate drepturile de proprietate prevederilor Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020
intelectuală, astfel, încât să aducă un plus valoare economiei Republicii „Educația-2020”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr .944 din 14 .11 .2014,
Moldova”, a menționat Octavian Apostol .
privind stimularea creativității şi inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial
al tinerilor, la toate nivelurile sistemului educațional .
Direcțiile prioritare de colaborare dintre AGEPI și Ministerul Educației, în
contextul instruirii tinerei generații în domeniul proprietății intelectuale,
www.agepi.gov.md
care sunt parte integrală a Acordului de colaborare semnat, au fost discutate, pe 16 martie 2016, în cadrul unei întâlniri între Directorul general
al AGEPI și Ministrul Educației .

Un pas semnificativ
spre transparență
Bazele de date naționale gestionate de către
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au fost completate cu o nouă
funcționalitate. Este vorba despre publicarea
tuturor avizelor și deciziilor adoptate sau emise
de AGEPI privind înregistrarea sau respingerea
înregistrării unei mărci.
Scopul publicării unor asemenea informații este
de a asigura transparența procedurilor realizate
în cadrul AGEPI, precum și de a facilita accesul
rapid al solicitanților la informația deținută de
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală .
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În același timp, publicarea avizelor provizorii și
a deciziilor cu referire la cererile de înregistrare
a mărcilor oferă o posibilitate unică pentru persoanele interesate de a urmări mersul examinării
unei cereri și de a înțelege argumentele ce stau
la baza deciziilor emise de către AGEPI .

al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) .
Vedeți aici un exemplu: http://goo.gl/YrQpai

AGEPI este printre puținele oficii naționale de
proprietate intelectuală care oferă acces la astfel de informații fără plată și fără a restricționa
accesul persoanelor terțe .
Publicarea avizelor și deciziilor referitoare la cererile de înregistrare a mărcilor este o practică
întâlnită la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală sau la Biroul Internațional
www.agepi.gov.md

Actualităţi din domeniul PI

Proiectul „Din Inimă. Branduri de Moldova”, prezentat
cu succes la Geneva

fost conceput pentru a spori competitivitatea brandurilor moldovenești
în domeniul îmbrăcămintei, încălțămintei și accesoriilor, și contribuția
acestuia la promovarea companiilor pe piață, creșterea vânzărilor, a
productivității acestora, crearea de noi branduri, noi locuri de muncă
precum și la creșterea exporturilor.

Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea economică, socială și culturală a societății s-a aflat în centrul discuțiilor în cadrul unei conferințe
internaționale organizate de către Organizația Mondială a Proprietății Totodată, în cadrul conferinței a fost organizată o expoziție a celor mai
Intelectuale (OMPI), în perioada 7–8 aprilie curent, la Geneva, Elveția. interesante studii de caz prezentate de statele membre ale OMPI la
eveniment. Republica Moldova a participat la această expoziție cu un
Conferința Internațională privind Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea stand expozițional prezentat de AGEPI, la care a fost promovat proiectul
a reunit reprezentanți ai oficiilor de proprietate intelectuală, ai societății „Din Inimă. Branduri de Moldova”, cât și companiile participante la procivile, ai organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale.
iect.	
Standul Republicii Moldova a fost cel mai apreciat de participanții la
conferință. Vizitatorii au rămas impresionați de calitatea produselor
precum și de prețurile acestora și au menționat că produsele fabricate
în Republica Moldova pot face concurență chiar și articolelor produse
de companiile recunoscute la nivel mondial. Participanții la conferință
au apreciat eforturile depuse de AGEPI în promovarea produselor fabricate în Republica Moldova. Unii vizitatori s-au arătat dispuși să cumpere
produsele expuse la stand.
Standul expozițional a fost organizat de AGEPI cu asistența proiectului
Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) pentru Competitivitate și a Asociației Patronale a Industriei Ușoare (APIUS).
În prezent, proiectul „Din Inimă. Branduri de Moldova” este o platformă
pentru promovarea a peste 70 de mărci autohtone, 49 dintre companiile
promovate sub brandul „din inimă” și-au înregistrat drepturile de proprietate intelectuală la AGEPI. În total, pe cale națională, au fost înregistrate
126 de mărci. Șase companii și-au înregistrat mărcile pe cale internațională,
prin Sistemul de la Madrid.
Evenimentul a fost deschis de Francis Gurry, Directorul general al OMPI,
care a salutat decizia statelor membre de a organiza conferința. Acest
eveniment reprezintă o oportunitate unică de a pune în discuție, întrun mediu deschis, subiecte de importanță majoră. Scopul principal al
conferinței este de a discuta, de a explora și de a investiga conexiunea
existentă dintre proprietatea intelectuală, pe de o parte, și dezvoltarea
și crearea unei economii durabile, pe de altă parte, a precizat Directorul
general al OMPI.

www.agepi.gov.md

Potrivit programului, pe parcursul a două zile, au fost prezentate mai
multe studii de caz privind impactul proprietăţii intelectuale asupra
dezvoltării socio-economice.
La invitația OMPI, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, a participat la conferință cu
o comunicare axată pe prezentarea studiului de caz „Din Inimă. Branduri
de Moldova” – un proiect de succes al țării noastre în promovarea brandurilor autohtone. Octavian Apostol a prezentat etapele implementării
proiectului „Din Inimă. Branduri de Moldova”, lansat în 2012, conceput de
către Asociația Patronală a Industriei Ușoare (APIUS), cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)
Moldova, pentru promovarea mărcilor autohtone de modă. Acesta a

Nr. 3.2016

5

Actualităţi din domeniul PI

Ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea
Intelectuală
Pe 19 aprilie 2016, la Ministerul Economiei al Republicii Moldova a
avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală
(CNPI), prezidată de către viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Economiei, Octavian Calmâc.

anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2015),
prezentat de către Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, precum și examinării
activității Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală în contextul Raportului naţional privind respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală pentru anul 2015.
De asemenea, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului
Vamal, Procuraturii Generale au prezentat informații referitoare la situația
actuală înregistrată în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, dar și propuneri constructive
în acest sens.
O prioritate pentru membrii Comisiei a constituit și abordarea, în cadrul
ședinței, a acțiunilor întreprinse de către autorități în vederea dezvoltării
sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor de origine
și specialităților tradiționale garantate în Republica Moldova, precum și
progresele înregistrate la acest capitol. În acest context, Octavian Apostol
a informat participanții despre semnarea de către Republica Moldova, la
data de 11 aprilie 2016, a Actului de la Geneva al Aranjamentului de la
Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, adoptat
la 20 mai 2015, inclusiv despre avantajele semnării acestui Act pentru
Republica Moldova, subliniind necesitatea consolidării și dezvoltării în
continuare a sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, fapt susținut și de
către președintele Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală,
Octavian Calmâc.

La ședință au participat reprezentanții organelor centrale de specialitate Totodată, membrii Comisiei au fost informați cu privire la recomandările
ale administraţiei publice, organelor de drept şi de control, responsabi- formulate de AGEPI ca urmare a realizării unui studiu privind îmbunăle pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi tăţirea cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul proprietății
reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale în vederea încurajării activităţii inovaţionale și preluării celor
intelectuale, membri ai CNPI, inclusiv specialiști din cadrul acestora.
mai bune practici internaționale privind crearea unui Ecosistem național
de inovare, orientat spre creștere economică.
În ședință au fost examinate subiecte actuale de o importanță națională
majoră, axate pe consolidarea și dezvoltarea sistemului de protecție a Mai multe informații despre Comisia Națională pentru Proprietatea
proprietății intelectuale.
Intelectuală pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/node/8003.
O atenție sporită a fost acordată examinării și aprobării Raportului de
monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de acțiuni pentru
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Mai mulți agenți economici au primit dreptul de a
utiliza în mărcile lor denumirea oficială a statului
Pe 20 aprilie curent, la Ministerul Economiei al Republicii Moldova,
a avut loc ședința Comisiei pentru examinarea cererilor privind
acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a
statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul
sau modelul industrial.
Comisia s-a întrunit pentru a examina 20 de solicitări privind utilizarea
denumirii statului în componența mărcilor, care au fost depuse la Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Ca rezultat al examinării, 18 solicitanți au primit aprobarea pentru a utiliza
mărcile comerciale propuse.

Domeniile de activitate prestate de solicitanți sunt diverse, cum ar fi servicii de alimentaţie publică, educaţie, instruire, divertisment, producerea
băuturilor nealcoolice și alcoolice, servicii de informare și publicitate,
servicii juridice etc.
În conformitate cu legislația în vigoare, mărcile care conţin denumirea
oficială sau istorică a statului pot fi înregistrate numai cu acceptul Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire
a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de
serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial.
Pentru a obţine permisiunea respectivă solicitantul trebuie să adreseze
Comisiei o cerere în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum
şi în desenul sau modelul industrial.
www.agepi.gov.md, www.diez.md

Companiile care au dreptul de a utiliza în mărcile lor denumirea oficială a statului
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II . Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
Aplicațiile mobile - obiecte ale
proprietății intelectuale

interesul deosebit al dezvoltatorilor de produse
software, inclusiv determină specializarea acestora și crearea unor comunități de dezvoltatori
interesați de acest domeniu . Deși există suficientă informație despre crearea, publicarea
și promovarea aplicațiilor mobile, mai puține
informații sunt oferite despre specificul drepturilor de proprietate intelectuală al autorilor
asupra aplicațiilor mobile . În continuare, vă
propunem o scurtă incursiune în ceea ce înseamnă o aplicație mobilă și cum se protejează
aceste tehnologii .
Aplicației mobile îi corespunde noțiunea programului pentru calculator, unica distincție este că
programele date sunt create special pentru dispozitivele mobile care rulează pe sisteme de
operare specifice (Android, iOS, Windows Phone,
BlackBerry etc .) .

În era informatizării am devenit foarte
dependenți de dispozitivele care sunt aproape toată ziua la îndemâna noastră: telefonul
inteligent (smartphone) sau tableta PC, care
ne ajută enorm să ne planificam viața de zi cu
zi: agenda telefonică, contacte cu prietenii,
întâlniri de afaceri, ştiri de ultimă oră, jocuri,
alarme… şi multe altele. Toate acestea sunt
posibile datorită aplicațiilor mobile care rulează pe aceste dispozitive.
Astfel, popularitatea aplicațiilor mobile crește
proporțional cu numărul utilizatorilor dispozitivelor mobile, iar acest fenomen stimulează

Asupra aplicației mobile se aplică dreptul de proprietate intelectuală, și anume aplicația mobilă
beneficiază de protecția dreptului de autor, cu
excepția materialului aflat în Domeniul public
(public domain) .
Designul, interfața grafică, codul sursă, sunetul,
videoclipurile, textul și alt conținut original al
aplicației sunt protejate prin Legea nr .139 din
02 .07 .2010 privind dreptul de autor și drepturile
conexe, de la momentul creării lor . Dreptul de
autor se extinde asupra formei de exprimare și
nu se aplică asupra ideilor .

La crearea aplicației pot fi utilizate orice semne
vizuale și auditive, care servesc la individualizarea
şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei
persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice, care pot fi înregistrate
în calitate de marcă comercială .
Aplicația mobilă nu este o invenție, însă poate fi
protejată prin brevet dacă reprezintă un produs
sau un procedeu din orice domeniu tehnologic,
cu condiția ca invenția să fie nouă, să implice
o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de
aplicare industrială .
Brevetul nu protejează aplicația mobilă, ci
soluția tehnică, cum ar fi, spre exemplu: efectul
aplicației mobile prin care utilizatorul acesteia
poate accesa la distanță sistemul electronic de
protecție al mijlocului de transport și datele
despre acesta .
Înregistrarea aplicației mobile ca obiect al
dreptului de autor
Apariția și exercitarea dreptului de proprietate
intelectuală asupra aplicației mobile este realizat
în baza condițiilor generale prevăzute de legislație .
Pentru înregistrarea operei în Registrul de Stat
al obiectelor protejate de dreptul de autor şi
drepturile conexe, solicitantul depune la AGEPI:
1 . Programul de calculator exprimat în orice
fel de limbaj, fie cod-sursă şi/sau cod-obiect,

Fabrica „Bucuria” luptă în instanță pentru mărcile: „Lapte de Pasăre”, „Corovca”, „Scufița Roşie” și „Romanița”
sovietice” nu mai corespundeau
realităților pieței . Astfel, întreprinderile private au început să preia
aceste mărci comerciale care au
fost gestionate de stat .

Fabrica de dulciuri „Bucuria” încearcă de mai mulți ani să obțină
dreptul asupra mărcilor precum
„Lapte de Pasăre”, „Văcuța”, „Scufița Roşie” și „Romanița”, pe care le
utilizează din perioada sovietică.
În prezent ele sunt deținute de
holdingul rusesc „Объединенные
кондитеры”, care solicită ca agenții
economici din R. Moldova să nu
mai comercializeze dulciurile
„Bucuria” sub această denumire.
În Rusia multe companii au fost
nevoite să achite despăgubiri
sau să modifice brandul, în litigii
similare.
Majoritatea întreprinderilor din URSS
aveau dreptul să utilizeze câteva
mii de mărci comerciale, fără a-și
înregistra drepturile de proprietate intelectuală . După destrămarea Uniunii Sovietice „brandurile
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Cea mai mare parte a „brandurilor
sovietice dulci” a fost preluată de
holdingul rusesc „Объединенные
кондитеры” . Acesta reprezintă cel
mai mare producător de dulciuri din
Europa de Est, format din 19 fabrici,
printre care „Красный Октябрь”,
„Бабаевский” și „Rot Front” . Holdingul
deține locul 13 în lume după volumul
dulciurilor produse și un asortiment
de peste 4 mii de produse .
Pe 23 februarie 2015 fabricile
de cofetărie „Красный Октябрь”

şi „Rot Front” au înaintat reclamații agenților economici din
Republica Moldova unde solicită
interzicerea comercializării, stocării în scopul comercializării și
publicității produselor marcate
cu semnele „Vacuța/Коровка”,
„Красная Шапочка/Scufița roşie”,
„Lapte de pasăre/Птичье молоко”,
„Romanița/ Ромашка” .

În reclamație se menționează că
prin aceste acțiuni sunt lezate drepturile în calitate de producători şi
titulari ai mărcilor internaționale
nr . 841511 „Птичье молоко”, nr . 838791
„Ромашки”, nr . 844698 „Коровка/Corovca” și nr . 634407 „Красная Шапочка” .

Astfel, rețelele de comercializare au
înaintat reclamații către Bucuria SA,
pentru a soluționa conflictul .
Întreprinderea „Bucuria” SA încearcă
să anuleze drepturile companiilor
rusești asupra mărcilor comerciale
Ca rezultat al acestor acțiuni „Bucuria” decide pe 16 martie 2015 să se
adreseze în instanța de judecată cu
două acțiuni de decădere din drepturi
pentru cele patru mărci care aparțin
întreprinderilor rusești . Reprezentanții
fabricii moldovenești de dulciuri
susțin că pârâții nu utilizează mărcile
pe teritoriul Republicii Moldova o
perioadă neîntreruptă de cinci ani,
pentru produse cacao, produse de
cofetărie, înghețată, gheață, din clasa
30 conform Clasificării internaționale
a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor .
Pe de altă parte, fabricile de dulciuri
rusești susțin că utilizează real şi
efectiv mărcile în litigiu pe teritoriul
Republicii Moldova . La moment,
acțiunile de decădere din drepturi
se examinează la Curtea de Apel
Chişinău, în privința acestora încă
nu s-a expus instanța de judecată .
www.agepi.gov.md

Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
în format electronic, pe suporturi materiale
(CD-R), pe ambalajul căruia se va indica denumirea programului pentru calculator, numele
şi prenumele autorului(ilor). De asemenea,
pe file A4 tipărite se va prezenta o adnotare
(descriere) succintă a programului în cauză,
denumirea lui şi semnătura autorului(ilor).
2.	Pe site-ul AGEPI: www.agepi.gov.md, sunt
formulare-tip de cereri pentru înregistrare
care urmează a fi completate, iar cererea se
depune direct la AGEPI de către autor sau prin
intermediul persoanei împuternicite printr-o
procură. La cerere se anexează copia actelor
de identitate ale autorilor.
În cazul operelor create în co-paternitate, autorul
care depune cererea de înregistrare este obligat
să indice toţi autorii operei date.
Modalitățile și condițiile juridice aplicabile
creării și distribuirii aplicațiilor mobile
La crearea aplicațiilor mobile nu există careva
condiții imperative, însă utilizarea și distribuirea
lor impune respectarea unor reguli, astfel, atât
legislația, cât și platformele de distribuire ale
aplicațiilor mobile impun condiții stricte față de
acestea care se referă la aspectele de protecție a
drepturilor de proprietate intelectuală a terților,
securitate informatică, inclusiv securizarea
tranzacțiilor financiare și a prelucrării datelor cu
caracter personal, lipsa contentului care cheamă
la ură sau bazat pe discriminare etc.
Cele mai populare platforme de distribuire a
aplicațiilor mobile sunt: „App Store” și „Play Store”.
În funcție de sistemul de operare destinat pentru
rularea aplicației mobile, înainte de crearea aplicației,
se recomandă documentarea cu condițiile stabi-

Întreprinderea „Bucuria” este cea
mai mare fabrică de cofetărie din
Moldova, care şi-a început activitatea în anul 1946 şi produce
în prezent mai mult de 250 de
denumiri de produse de patiserie.
Zilnic, fabrica produce zeci de tone
de dulciuri.
Compania ”Trade House Valday”
deţine în prezent 66,46% din acţiunile SA „Bucuria”, a intrat în posesia
pachetului majoritar prin intermediul
companiei „AL SAQR S.Z.E”, un important producător de produse de
patiserie, cu fabrici în ţări ca Ucraina,
Belgia şi Emiratele Arabe Unite. În
2015 întreprinderea a avut venituri
din vânzări de 545 milioane de lei și
un profit net de 15,8 milioane de lei.
Chinurile SA „Bucuria”
Decizia de a anula drepturile asupra
unor mărci comerciale deținute de
întreprinderile rusești se explică prin
faptul că întreprinderea „Bucuria” a
încercat să înregistreze anumite mărci
comerciale care încă din perioada
sovietică se bucură de mare succes.
Astfel, în 2006 depune o cerere pentru înregistrarea brandului „Lapte de
pasăre” la AGEPI, însă primește refuz
Nr. 3.2016

lite pentru utilizarea acesteia de fiecare sistem de
operare și/sau platformă de distribuire a aplicațiilor
mobile. În cazul în care dezvoltatorii acceptă regulile impuse (de către companiile „Apple” și „Google”), sunt obligați să furnizeze informații exacte
și complete despre materialele prezentate pentru
publicare și distribuire, totodată autorii sau titularii
de drepturi exclusive transmit licența, de regulă
neexclusivă1, asupra aplicațiilor mobile companiilor
care gestionează platformele menționate.
Aplicațiile mobile de regulă sunt distribuite prin
intermediul platformelor on-line, destinate unor
sisteme de operare specifice (ex. iOS, Android),
fapt care garantează consumatorilor controlul
prealabil al aplicațiilor prin prisma respectării
unor reguli minime de securitate.
Drepturile și obligațiile utilizatorilor (consumatorilor) aplicațiilor mobile
Drepturile și obligațiile utilizatorilor aplicațiilor
mobile sunt determinate de condițiile impuse
de autorul ori titularul drepturilor patrimoniale
asupra acesteia, exprimate prin reguli specifice,
denumite licențe, nerespectarea cărora provoacă
încălcarea dreptului de autor.
Licențele software sunt foarte diverse și se grupează după mai multe criterii. Unele licențe sunt
redundante și ar putea fi considerate ca fiind
echivalente cu altele.
Cele mai răspândite licențe din categoria opensource sunt: Apache License, 2.0 (Apache-2.0),

BSD 3-Clause „New” or „Revised” license (BSD3-Clause), BSD 2-Clause „Simplified”/„FreeBSD”
license (BSD-2-Clause), GNU General Public
License (GPL), GNU Library or „Lesser” General
Public License (LGPL), MIT license (MIT), Mozilla
Public License 2.0 (MPL-2.0), Common Development and Distribution License (CDDL-1.0),
Eclipse Public License (EPL-1.0) etc.
Modalitățile de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor mobile
În vederea protecției drepturilor de proprietate
intelectuală asupra aplicațiilor mobile și a componentelor acestora sunt utilizate mai multe
mijloace legale, cum ar fi:
• Înregistrarea operei în Registrul de Stat al
obiectelor protejate de dreptul de autor şi
drepturile conexe;
• Înregistrarea mărcii comerciale;
• Obținerea brevetului de invenție;
• Obligarea părților la contractul care are un
obiect protejat de dreptul de proprietate intelectuală să respecte confidențialitatea acestuia;
• Contestarea încălcării dreptului de proprietate
intelectuală la administratorul platformei de
distribuire a aplicațiilor mobile;
• Soluționarea prin negocieri și mediere a litigiilor referitoare la proprietatea intelectuală;
• Sesizarea instanței de judecată în cazul încălcării dreptului de PI;
• Sesizarea organelor de ocrotire a normelor de
drept despre comiterea unei contravenții sau
infracțiuni împotriva dreptului de PI (organele
de poliție și procuratură).

[1] Potrivit art.30 alin.(4) al Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul
de autor și drepturile conexe, în cazul unei licenţe neexclusive, licenţiatul poate, în limitele stabilite de această licenţă, valorifica opera
ca şi persoanele care au obţinut dreptul de valorificare a acesteia.
Licenţiatul nu are dreptul să permită sau să interzică valorificarea
operei de către alte persoane.

din cauza faptului că drepturile exclusive pentru această denumire le
deține întreprinderea rusească „Rot
Front”. În martie 2015 întreprinderea
mai depune o altă cerere pentru
marca comercială „Lapte de pasăre”
pe care o retrage și o depune din
nou în luna mai a aceluiași an. În
prezent nu a fost luată o decizie pe
ultima cerere de înregistrare a mărcii.
De asemenea, a fost depusă cererea
pentru înregistrarea mărcilor comerciale „Scufița Roșie”, care este în
examinare și „Corovca”, pentru care
este decizie de retragere. Totuși, în
2011 Bucuria a reușit să înregistreze
brandul „Romaniţa” pentru clasele:
30 (cacao, produse de cofetărie,
înghețată), și parțial clasa 29 (jeleuri, dulceţuri, compoturi). Ulterior
mai este depusă cererea pentru
înregistrarea clasei 35 (publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale).
Monopol asupra „brandurilor sovietice dulci”
Holdingul rusesc „Объединенные
кондитеры” deține cea mai mare
parte a „brandurilor sovietice dulci”. O mare parte a producătorilor
de dulciuri din Federația Rusă sunt
atacați în instanțe de către gigantul

de dulciuri pentru încălcarea drepturilor asupra proprietății intelectuale.
Astfel, la finele anului 2014 doar
în arbitrajele rusești existau 93 de
procese contra persoanelor fizice
și juridice.
Potrivit unei decizii a instanței de judecată, întreprinderea „Приморский
кондитер” trebuia să achite 135
milioane de ruble (circa 2 milioane
de dolari, potrivit cursului de schimb
actual) pentru utilizarea brandurilor
„Ласточка”, „Птичье молоко”, „Забава”
și altele. Conform datelor pentru
2014, holdingul a înaintat despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de
utilizare a proprietății intelectuale în
sumă de 3 miliarde de ruble (circa
45 milioane de dolari).
Directorul general al întreprinderii
rusești „Приморские кондитеры”,
Alexei Ziatsev, a declarat în cadrul
unei conferințe de presă că majoritatea brandurilor sovietice au fost
înregistrate pe numele întreprinderilor din holdingul „Объединенные
кондитеры”. „Acest lucru s-a întâmplat în liniște, fără a anunța ceilalți
producători care utilizează aceste
mărci. Astfel, ceilalți producători
înregistrează pierderi mari sau sunt
nevoiți să modernizeze marca comer-

Dumitru RUSU, specialist cat. I,
Direcția Drept de autor, AGEPI

cială în așa mod ca deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală
asupra acestei mărci să nu înainteze
pretenții. Astfel, întreprinderile de
dulciuri din regiunea Kursk produc
sub brandul „Весенняя Ласточка”
(Rândunica de Primăvară), în timp ce
concernul ucrainean „Roshen” a fost
nevoit să achite fabricii „Rot Front”
212 milioane de ruble (circa 3 mil.
de dolari) pentru a putea produce
sub marca „Ласточка” (Rândunica)”,
remarcă acesta.
Producătorii din Federația Rusă
nemulțumiți de această situație
s-au adresat Președintelui, Vladimir
Putin cu rugămintea de a permite
utilizarea comună a „brandurilor
sovietice”. Totuși, această solicitare
a fost respinsă, fiindcă ar fi încălcat
tratatele internaționale la care a aderat Federația Rusă și ar fi prejudiciat
agenții economici care au investit
în dezvoltarea acestor mărci.
Experții din domeniu declară că în
asemenea situaţii este foarte important ca producătorii autohtoni
să cunoască atât priorităţile oferite
de o marcă, cât şi riscurile utilizării
mărcii neînregistrate.
Vlad VASILCOV, www.agora.md
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III. Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
absolvenți, directori de întreprinderi etc. Nouta- Totodată, în cadrul ceremoniei au fost înmânatea din acest an a evenimentului a fost marcată te Diplome ale UTM câștigătorilor Olimpiadei
prin inaugurarea Planetariului și Observatorului Tehnice Naționale la matematică, fizică, chiÎn perioada 20-24 aprilie curent, la Universita- Astronomic ale UTM.
mie, informatică și desen artistic, Concursului
tea Tehnică a Moldovei (UTM), s-a desfășurat
„Tânărul creator”, Concursului EBEC-Chișinău,
Expoziția lucrărilor de creație ale studenților În mesajele de salut adresate participanților, precum și Concursului mașinilor Rube Goldberg
UTM și elevilor Colegiului Tehnic al UTM „Creația oaspeții au remarcat meritele și realizările „UTM - RG 2016”.
deschide Universul”.
Universității Tehnice a Moldovei, menționând
că potențialul tinerilor din Republica Moldova Ceremonia de decernare a premiilor a avut
Evenimentul s-a aflat la cea de-a VI-a ediție și este foarte mare, lucru confirmat și de lucrările loc pe 22 aprilie curent. Lucrările prezentate
a cuprins sute de lucrări din diverse domenii: expuse în cadrul evenimentului.
la expoziție au fost apreciate cu diverse diplodesign interior, industrial, vestimentar și polime și premii de către Comisia de jurizare, din
grafic, arhitectură, urbanism, construcții civile, Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a componența căreia au făcut parte reprezentanți
energetică, bioenergetică etc.
felicitat studenții pentru realizările lor, precum ai UTM, experți din cadrul AGEPI și membri ai
și pentru ingeniozitatea și creativitatea de care organizației studențești BEST.
La lansarea expoziției au participat Ministrul dau dovadă. De asemenea, Octavian Apostol a
Educației, Corina Fusu, Rectorul UTM, Viorel precizat că viitorul țării este în mâinile tinerilor Tradițional, AGEPI a menționat cu diplome și preBostan, Directorul general al AGEPI, Octavian ambițioși și inventivi. Spiritul inovativ se reflectă mii 3 dintre cele mai creative și inovative lucrări
Apostol, precum și reprezentanți ai parteneri- în orice domeniu contribuind la dezvoltarea ale studenților Universității Tehnice a Moldovei.
lor Universității Tehnice a Moldovei, cum ar fi tuturor ramurilor de activitate.

AGEPI susține tinerii creativi

Conform cadrului normativ de reglementare a
desfășurării olimpiadelor la disciplinele școlare,
participanții la concurs au avut la dispoziție pentru rezolvarea testului propus 3 ore astronomice.
Aproape 60 de elevi, din 9 raioane ale re- Subiectele au reflectat domeniile prevăzute în
publicii, au concurat pentru un contract curriculumul școlar, aprobat de către Ministerul
gratuit de studii la Academia de Studii Educației al Republicii Moldova. Ca rezultat, 30
Economice a Moldovei, în cadrul Olimpia- de elevi au obținut premii, medalii, diplome de
dei Republicane de Economie. Sorin Grițco, gradul I, II, III și mențiuni oferite de către Ministerul
elev în clasa a XII-a, la Liceul Teoretic din Educației al Republicii Moldova, ASEM și AGEPI.
satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești,
a fost desemnat cel mai bun Olimpic la Prezent, atât la deschiderea evenimentului, cât
Economie, fiind deținătorul marelui pre- și la ceremonia de decernare a premiilor, Di- Amintim că la olimpiadă, au participat elevii
miu. Acesta include un contract de studii rectorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a claselor a X–XII-a din liceele și colegiile din
gratuit, la orice facultate a ASEM pentru menționat că reţeta unei persoane de succes republică, care studiază programul „Educație
anul de studii 2016-2017.
constă din noroc, talent și multă muncă, iar cei economică și antreprenorială”. Din punct de
care muncesc mult, chiar și în afara programului vedere teritorial, lotul olimpic a fost alcătuit
Olimpiada Republicană de Economie s-a curricular, devin olimpici, îşi creează un viitor, dar din elevii a 9 raioane ale Republicii Moldova
desfășurat în perioada 22-24 aprilie și a fost şi o imagine frumoasă ţării noastre. Octavian (Anenii Noi, Drochia, Edineț, Ialoveni, Leova,
organizată de Ministerul Educației al Republicii Apostol a precizat că susținerea unor astfel de Glodeni, Nisporeni, Ungheni, Șoldănești) și din
Moldova în colaborare cu Junior Achievement evenimente cu participarea și implicarea tineri- municipiul Chișinău, care au fost pregătiți de
Moldova. Agenția de Stat pentru Proprietatea lor a devenit o tradiție pentru AGEPI, deoarece către 17 cadre didactice din 23 de instituții de
Intelectuală (AGEPI) a fost partener al ediției aceasta este instituția care pune accentul pe sti- învățământ general și profesional din țară.
din anul curent a Olimpiadei, atât al etapei mularea creativității, spiritului inovativ al tinerilor
zonale, cât și al celei republicane.
și a curiozității în descoperirea soluțiilor inovative.
Sursa: www.agepi.gov.md, www.diez.md

AGEPI, partener al Olimpiadei
Republicane de Economie
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Campania de promovare
a sistemului de protecție
a proprietății intelectuale
în Republica Moldova

vânzărilor. Fiecare participant la campanie a
primit diverse materiale informative şi promoţionale în domeniul PI (cărţi, broşuri din seria
„Biblioteca de PI”, Modalitățile de înregistrare a
OPI, în primul rând a mărcilor, pliante).

În perioada 29 martie-28 aprilie curent, Agenția Participanţii la seminare au completat fișe de
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) evaluare, 50% dintre aceștia fiind producători,
a desfășurat o campanie de promovare a sis- 30% - prestatori de servicii, iar 20% din alte dotemului de protecție a proprietății intelectu- menii de activitate.
ale care a inclus o serie de acțiuni destinate
agenților economici și producătorilor din Majoritatea participanților care au completat
diferite localităţi ale ţării.
fișe de evaluare la finalizarea seminarelor, au
menționat faptul că anterior posedau careva
Campania de promovare a sistemului de protecție cunoștințe despre mărci și designul industrial,
a proprietății intelectuale, în special a mărcilor, doar 24 dintre respondenți au menționat că
desenelor și modelelor industriale a fost inițiată până la organizarea seminarelor nu au posedat
în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie a cunoștințe necesare despre aceste obiecte de
Republicii Moldova (CCI) drept urmare a semnării proprietate intelectuală.
Protocolului adițional la Acordul de colaborare
în domeniul promovării şi protecţiei juridice a obiectelor de proprietate industrială
nr.38-04 din 10 februarie 2012. Drept rezultat
al acestei campanii s-au desfășurat 9 seminare
în diferite raioane ale republicii.

Cu referire la subiectele prezentate, față de
care au manifestat interes special, persoanele
chestionate s-au referit nemijlocit la următoarele aspecte: Esența brandului; Diferența dintre
brand și marcă; Utilizarea brandului în alte
țări; Protecția mărcilor și a brandurilor; Rolul
mărcilor în promovarea vânzărilor; Valoarea și
sensul mărcii; Protecția și asigurarea drepturilor;
Limita de protecție a mărcii; Riscul de încălcare
a drepturilor; Constituirea și destinația mărcii;
Protecția designului; Evidența contabilă a OPI;
Gajarea OPI în vederea obținerii creditelor.
Participanți prezenți la seminare au subliniat
importanţa desfăşurării proiectelor de acest gen,
solicitând, totodată, organizarea altor manifestări
cum ar fi: desfășurarea ușilor deschise în teritoriu.
De asemenea, au solicitat ca prezentările să fie
pe domenii de activitate în aspect ramural, să
conțină informații practice mai detaliate și mai
multe cazuri practice (și nu doar de succes). Totodată, participanții și-au expus obiecțiile privind
taxele mari de protecție și accesibilitatea cam
dificilă a site-ului AGEPI.

La lucrările seminarelor au participat și funcționari
Obiectivul principal al seminarelor este de a
ai consiliilor raionale din Glodeni, Sângerei, Fălești,
sensibiliza agenții economici cu privire la preRîșcani, Hîncești, Cahul etc. Unora dintre aceștia
vederile sistemului de protecție a proprietății
au le-au fost acordate consultații privind aplicarea
intelectuale, în special a mărcilor, desenelor și
adecvată în mărci a semnelor ce constituie pamodelelor industriale, precum și beneficiile și
trimoniul public al comunităților locale: Nufărul
impactul înregistrării acestor obiecte asupra
Alb (Cahul) și Manuc Bei ( Hîncești).
dezvoltării economice a întreprinderilor și
sporirii competitivității produselor și serviciilor
Aceasta a fost prima etapă a ciclului de seminare
acestora pe piață.
Absolut toți respondenții au menționat despre pentru familiarizarea agenţiilor economici privind
utilitatea cursului în activitatea profesională, prevederile legislative în domeniul protecţiei
Primul seminar a fost organizat pe data de 29 și, în concluzie, au considerat necesară înre- proprietăţii intelectuale, în continuare vor fi
martie curent în oraşul Rîbnița. Au urmat apoi, gistrarea mărcilor și a designului industrial în planificate alte acțiuni de acest fel.
pe parcursul lunii aprilie, seminare în alte 8 vederea obținerii unor drepturi de proprieraioane: (Edineț, Bălți, Soroca, Ungheni, Cahul, tate intelectuală. Totodată, respondenții au
Iurie BADÂR, șef Secție instruire, AGEPI
Andrei MOISEI, sp. coordonator,
Orhei, Hînceşti, Comrat) fiind şcolarizaţi 181 de menționat că seminarele au fost organizate
Secția instruire, AGEPI
participanți. Aceştia au fost familiarizați cu as- la un nivel înalt ce a corespuns pe deplin
pectele generale privind protecția și asigurarea solicitărilor, fiind dispuși să recomande acest
drepturilor la marcă și design industrial, precum curs și altor persoane.
și cu rolul mărcilor și brandurilor în promovarea

Festivalul-concurs „Și tu poți fi
o stea” și-a desemnat câștigătorii

Gala laureaților concursului „Și tu poți fi o stea”
a avut loc pe 24 aprilie în incinta Teatrului de
Revistă „Ginta latină”. La ceremonie au participat
membrii juriului, profesori, părinți, tineri interpreți,
precum și reprezentanți ai AGEPI.

În perioada 20-24 aprilie 2016, la Chișinău,
a avut loc cea de-a III-a ediție a Festivaluluiconcurs de interpretare a muzicii uşoare şi Prezent la eveniment, Octavian Apostol, Directopopulare „Și tu poți fi o stea”, organizat de rul general AGEPI, a menționat că, în luna aprilie,
Pretura sectorului Buiucani în parteneriat cu AGEPI desfășoară un amplu program de activități
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelec- dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale,
tuală (AGEPI).
celebrată anual la 26 aprilie. Festivalul-concurs
„Și tu poți fi o stea” la fel se încadrează în lista
Evenimentul a avut drept scop promovarea activităților dedicate acestui eveniment. AGEPI
tinerilor interpreți și colectivelor artistice din a participat în calitate de partener al acestui
cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar festival cu scopul de a încuraja și promova tinerii
și superior din municipiul Chișinău, precum și interpreți, a precizat Directorul general AGEPI.
din alte raioane ale republicii.
Participanții la concurs au primit premii și diLa ediția curentă a evenimentului au participat plome de participare din partea organizatorilor.
peste 50 de instituții de învățământ. Participanții Trofeele festivalului-concurs au fost decernate
au fost repartizați pe patru categorii de vârstă. Liceului Teoretic Sireţi din satul Sireţi, raionul
În cadrul a două zile de preselecții, au fost pre- Străşeni, și Universității de Stat de Medicină și
zentate aproximativ 150 de numere artistice.
Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
Juriul a fost format din compozitori și interpreți
autohtoni. Autorul și producătorul evenimentului a fost interpreta de muzică ușoară Rotaru
Ludmila Eryka.
Nr. 3.2016

Ceremonia a culminat cu un recital de muzică
ușoară și populară susținut de artiști autohtoni,
precum și de laureații festivalului-concurs „Și tu
poți fi o stea”.

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

Valentina BULIMAGA – deținătoarea medaliei de
aur a OMPI „Inventator Remarcabil”

Valentina Bulimaga (n. 22.09.1948), doctor în ştiințe biologice, cercetător ştiințific coordonator al Laboratorului de Cercetări Ştiințifice „Ficobiotehnologie”, Universitatea de Stat din Moldova, distinsă în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT - 2015” cu medalia
de aur a OMPI „Inventator Remarcabil” pentru ciclul de invenții în domeniul biotehnologiei (al 28-lea cercetător din Republica Moldova care
s-a învrednicit de această mențiune).
După absolvirea facultății de Chimie (19661971) a Universității de Stat din Moldova
(USM), în anul 1971 a fost angajată în cadrul
Laboratorului biochimic „Chimia Proteinelor” .
După susținerea tezei de doctor în anul 1984,
s-a specializat în domeniul biochimiei, domeniu în care activează şi în prezent . Activitatea
inventivă a început-o în anul 1996 odată cu
transferul în Laboratorul Fotomicrobiologie,
actualmente Laboratorul interdepartamental
de cercetări ştiințifice „Ficobiotehnologie” al
USM sub conducerea academicianului Valeriu
Rudic . Din anul 2005 este Şefa LCŞ ”Ficobiotehnologie” . Dezvoltând o vastă şi importantă direcție de cercetare a microalgelor şi
cianobacteriilor ca obiecte biotehnologice,
dr . Valentina Bulimaga, împreună cu echipa
de cercetători din cadrul acestui laborator
științific, a elaborat tehnologii originale de
obținere şi valorificare a substanțelor bioactive din biomasa microalgală, având ca suport
concepția ştiințifică conform căreia sinteza
substanțelor bioactive se realizează prin reglarea componenței mediului şi a condițiilor
de cultivare în corespundere cu specificul
activității biosintetice a microorganismelor
în diferite etape de creştere şi multiplicare .
Pe parcursul unei perioade relativ scurte de
activitate, școala ştiințifică a academicianului
V . Rudic a devenit un important centru de
formare a specialiştilor în domeniu, numărând
astăzi 33 de doctori şi 8 doctori habilitați în
biologie şi medicină .
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Iată ce ne-a mărturisit dna Valentina Bulimaga
despre activitatea sa științifică în cadrul unui interviu
pe care l-am solicitat la ceremonia de acordare a
premiilor a EIS „INFOINVENT-2015”:
- Fiind tânără cercetătoare, am manifestat un
interes deosebit față de alge ca obiecte biotehnologice . Sunt autoarea a 120 de lucrări
științifice publicate, inclusiv o monografie, o
elaborare metodică . Dețin peste 20 de brevete
de invenție în domeniul biotehnologiei (împreună cu echipa de cercetători din cadrul laboratorului în care activez (V . Rudic, L . Cepoi, L . Rudi,
A . Cojocari, V . Miscu, T . Chiriac, S . Codreanu,
L . Dencicov, V . Ghelbet, Iu . Iațco, D . Sadovnic,
S . David, A . Valuță, L . Zosim, D . Ciumac, S . Djur) .
Brevetele de invenție obținute vizează domeniul
biotehnologiei, și anume: Procedee de cultivare
a algelor, obținerea substanțelor bioactive și a
extractelor din alge ș .a . Ultimele invenții le-am
realizat în colaborare cu cercetătorii de la Institutul de Zoologie al AȘM în domeniul „Hrănirii
familiilor de albine” . În acest sens mi-am adus
aportul la elaborarea procedeului de obținere a
suplimentului alimentar pentru albine, obținut
din extractul biomasei cianobacteriei Spirulina
platensis, cultivate în prezența unor compuşi
organici coordinativi care contribuie la creşterea prolificității mătcii . Această invenție a fost
implementată la Întreprinderea Farmaceutică
„Ficotehfarm” sub conducerea dlui acad . Valeriu
Rudic, susținut de dr . în biologie Valeriu Bogdan .
Activitatea inovativă a laboratorului nostru a

fost apreciată cu numeroase diplome şi medalii de aur, de argint şi de bronz la Saloanele
Internaționale de Invenții PALEXPO (Geneva,
Elveția), EUREKA (Bruxelles, Belgia), INFOINVENT
(Chișinău, Moldova), INVENTICA şi ECOINVENT
(Iași, România), INVENTIKA (Bucureşti), INPEX
(Pittsburgh, USA) .
Actualmente muncim la obținerea din Spirulina
ficocianina a doi pigmenți naturali pentru industria alimentară și pentru industria cosmetică .
Obținerea din aceeaşi biomasă a altor preparate
de coloranți naturali cu proprietăți antioxidante,
cum sunt beta-carotenul şi xantofilele, este rentabilă din punct de vedere economic şi deschide
noi posibilități de utilizare a lor în cosmetică, în
industria alimentară şi în medicină . Este de perspectivă şi preparatul elaborat de noi - Apispir,
care se produce la întreprinderea farmaceutică
„Ficotehfarm” SRL şi care a trecut cu succes testarea în calitate de supliment alimentar pentru
albine în cercetările efectuate în colaborare cu
prof . universitar, academicianul I . Toderaş şi alți
colaboratori (Institutul de Zoologie al AŞM) .
Medalia de aur a OMPI „Inventator Remarcabil”
este o distincție care mi-a pus în valoare întreaga
activitate ştiințifică, altfel spus, reprezintă rezultatul muncii mele de peste 20 de ani .
Cor. „e-INFO”

www.agepi.gov.md

V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
La Comitetul OMPI pentru Dezvoltare și Proprietatea
Intelectuală
În perioada 11-15 aprilie curent, la sediul Organizației Mondiale a
Proprietății Intelectuale (OMPI), Geneva, Elveția s-au desfășurat lucrările Comitetului pentru Dezvoltare și Proprietatea Intelectuală. La
eveniment a participat și o delegație din Republica Moldova condusă
de Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol.
Şedinţele au fost conduse de către preşedintele nou ales al Comitetului
pentru Proprietate Intelectuală şi Dezvoltare, Excelența Sa, Reprezentantul Permanent al Peru pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, dl Ambasador
Luis Enrique Chavez Basagoitia.
La şedinţe au participat peste 80 de delegaţii din statele membre ale OMPI,
precum şi reprezentanți ai unor organizaţii internaţionale şi naţionale. În
primele zile de activitate, statele membre au discutat o mare parte din
subiectele de pe agenda de lucru a actualei sesiuni.
Discuţiile au fost focusate pe evaluarea stadiului de realizare a recomandărilor Agendei pentru Dezvoltare a OMPI, gradul de implementare a proiectelor de asistenţă tehnică şi identificarea activităţilor de
perspectivă. Un interes deosebit a prezentat raportul dlui Francis
Gurry, Directorul general al OMPI, privind gradul de implementare
a Agendei pentru Dezvoltare, raport care reflectă atât rezultatele
obținute, cât şi modul în care OMPI asigură transpunerea angajamentelor asumate în conformitate cu recomandările şi principiile
Agendei pentru Dezvoltare.
Statele membre au luat act şi discutat Proiectul privind Consolidarea
şi Dezvoltarea Sectorului Audiovizual în Burkina Faso şi unele state
din Africa, fiind susţinută propunerea de lansare a unei noi etape
care să asigure continuitatea rezultatelor obţinute în prima fază de
implementare. Pe marginea unor proiecte în derulare sau propuse spre
examinare au fost solicitate informaţii adiţionale. Astfel, cu referire la
cartografierea Activităţilor încadrate în programul de cooperare SudSud şi a activităţilor referitoare la Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului, statele membre au solicitat Secretariatului să vină cu informații
actualizate referitor la respectivele programe din perspectiva rolului
şi activităţilor OMPI axate pe realizarea acestora.
La 14 aprilie au fost puse în discuţie subiecte legate de proiectele de asistenţă
în derulare, o mare parte ale acestora vizând programe de asistenţă pentru
consolidarea capacităţilor instituţionale ale statelor în curs de dezvoltare şi

Conferința regională „Proprietatea intelectuală
în economia digitală pentru IMM-uri”
În perioada 18–19 aprilie 2016, la București a avut loc Conferința
regională „Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small
and Medium-sized Enterprises (SMEs)” (Proprietatea intelectuală în
economia digitală pentru IMM-uri), organizată de către Organizația
Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) în colaborare cu Oficiul Român pentru Depturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci (OSIM) și Universitatea Româno-Americană din București. La
conferință au participat peste 100 de specialiști din România și de
peste hotarele ei. Republica Moldova a fost reprezentată de către Lilia
Vermeiuc, șef Secție înregistrare și expertiză, AGEPI.
Lectori de anvergură internațională au abordat subiecte de interes practic și teoretic în domeniul proprietății intelectuale precum: publicitatea
în domeniul digital; dreptul la imagine și utilizarea operelor prin rețele
de socializare; modalitățile de utilizare a operelor în economia digitală;
Nr. 3.2016

ţărilor în tranziție, cu precădere a universităţilor şi instituţiilor de cercetare de a
asimila potenţialul inovativ şi a asigura transferul de cunoștințe către industrie.
Menționăm că pe parcursul aflării sale la Geneva, delegaţia Republicii
Moldova a avut o serie de întrevederi cu oficiali ai OMPI responsabili de
diverse sectoare ale Organizației.
Întâlnirea delegaţiei cu Michal Svantner, Directorul Departamentului
pentru Statele Dezvoltate şi cele în Tranziţie, a vizat în special cadrul
relaţiilor bilaterale AGEPI-OMPI. Discuţiile au fost axate pe activităţile
comune în derulare, precum și organizarea seminarului regional pentru
judecători care este planificat pentru luna noiembrie 2016, dar şi acţiunile
de perspectivă care vizează consolidarea capacităţilor instituţionale ale
AGEPI în domeniul IT, eficientizarea sistemului de protecţie a dreptului
de autor şi a managementului colectiv și promovarea cunoștințelor de
PI în rândul tinerei generaţii.
În cadrul întrevederii cu David Hopperger, Directorul pentru aspecte
legislative şi consultanţă, Sectorul mărci şi design, au fost discutate
priorităţile de colaborare bilaterală şi multilaterală în domeniul mărcilor
şi indicaţiilor geografice. Au fost identificate acţiuni comune menite să
consolideze sistemul de protecţie în Republica Moldova a indicaţiilor
geografice şi denumirilor de origine, în special în contextul semnării
de către Republica Moldova a Actului de la Geneva.
Sursa: www.agepi.gov.md

plagiatul și plagiomania în era digitală; asigurarea competitivității întreprinderii în economia digitală; contrafacerea în domeniul jocurilor de
noroc; presa în economia digitală etc.
Din partea OMPI, la conferință au participat: Najmia Rahimi, ofițer principal
de programe în cadrul Divizei de Sprijin a IMM-urilor și Antreprenorilor; dr.
Andres Guadamuz, lector în Dreptul proprietății intelectuale la Universitatea din Sussex, Marea Britanie și consultant internațional pentru OMPI;
Ryszard Frelek, asistentul directorului Departamentului pentru Statele în
Tranziție și Dezvoltare, asigurând cooperarea/coordonarea OMPI pentru
60 de țări. El este, de asemenea, în mod direct responsabil pentru implementarea unor programe de cooperare interregională și a unor proiecte
în domeniul proprietății intelectuale în Europa Centrală și de Est, statele
baltice, unele țări mediterneene, caucaziene și din Asia Centrală.
În raportul prezentat de către Irina Lucan-Arjoca, Directorul general
adjunct al ORDA s-a menționat faptul că România mai are multe de
făcut în domeniul protecției drepturilor de autor, mai ales că au apărut
noi provocări, cum ar fi: creșterea ratei de penetrare a Internetului. „În
2013, România avea o rată a pirateriei de 63%, ceea ce a poziționat-o pe
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Proprietatea intelectuală pe mapamond
rale nu interesează pe nimeni . În acest sens, este necesară o revoluție
în ceea ce privește drepturile intelectuale . Pirateria în era digitală este
la îndemâna plagiatorilor . Nu există o legislație în ceea ce privește pedeapsa plagiatorilor .
Reversul medaliei este că, odată cu creșterea accesului la opere protejate de dreptul de autor cresc și acuzațiile de plagiat, a spus Viorel Roș,
profesor la Facultatea de drept din cadrul Universității ”Nicolae Titulescu” .
„Cred că nicio țară nu s-a confruntat cu atâtea acuzații de plagiat, ca
România, în ultimii zece ani” .

>>>
lista de observație a organismelor internaționale . Dincolo de reducerea
pirateriei, avem de realizat și o strategie în domeniul proprietății intelectuale . Un proiect pentru 2014 - 2015 a fost redactat de OSIM și ORDA, dar
nu corespundea strategiei europene și nu a fost aprobat prin hotărâre
de Guvern . Pe de altă parte, este nevoie ca publicul să conștientizeze
problemele care țin de acest domeniu . Sperăm să se găsească suport
financiar pentru realizarea pachetului format dintr-un manual al profesorului și al elevului pentru cursul de proprietate intelectuală”, a specificat
dna Irina Lucan-Arjoca .

Concluzia la care au ajuns după cele două zile de dezbateri cei peste
100 de participanți la lucrările conferinței a constat în faptul că domeniul proprietății intelectuale, înglobând proprietatea industrială pe de o
parte, dreptul de autor și drepturile conexe pe de altă parte, constituie
un important factor pentru progresul economic, social și cultural . În
special, în domeniul drepturilor de autor, tranziția de la modurile clasice de utilizare a operelor spre cele „on-line” a avut efecte majore: după
cinci veacuri, printul a devenit de nefolosit; în muzică, un album în format fizic este doar o chestiune de prestanță; fotografiile sunt digitale și
îmbunătățite cu ajutorul soft-urilor de editare, putând fi „cumpărate” de
pe site-uri specializate; industriile presei, a publicității, a jocurilor de noroc
sau a editurilor au trebuit să se adapteze urgent noii realități, denumită
generic „mediul digital” .

Participanții la Conferință au susținut unanim ideea că Internetul este
dăunător în ceea ce privește plagiatul . Prea multe plagiate în mediul online . Internetul este interesat de utilizator în ceea ce privește informația,
pentru autor nu este deloc convenabil (fără profit), nici drepturile mo-

Paul McCartney vrea să recâștige
50% din drepturile de autor asupra
cântecelor trupei „The Beatles”, pe
piața americană

Lilia VERMEIUC,
șef Secție înregistrare și expertiză, AGEPI
Sursa foto: http://web.rau.ro/

www.billboard.com

Drepturile de autor asupra unor părți din
catalogul muzical al trupei ”The Beatles”
vor putea fi reclamate de compozitorii acelor piese, Paul McCartney şi moştenitorii lui
John Lennon, în ianuarie 2018. În timp ce
Yoko Ono a încheiat deja un acord cu ”Sony”,
prin care a oferit acestui grup drepturile de
autor asupra a 50% din piesele compuse
de John Lennon, Paul McCartney a inițiat o
procedură în justiție, pentru a-şi recupera în
mod legal drepturile de autor care i se cuvin,
informează News.ro.
Potrivit revistei „Billboard”, Paul McCartney a deschis această acțiune în justiție în decembrie 2015 .
„Legea drepturilor de autor din Statele Unite ale
Americii oferă compozitorilor posibilitatea de a-şi
recupera drepturile editoriale asupra pieselor
lor, iar în cazul cântecelor compuse înainte de
1978, compozitorii şi textierii pot să-şi recupereze
cântecele după două perioade consecutive de
28 de ani, adică 56 de ani . (Legislația în cauză
permite compozitorilor unor cântece lansate în/
sau după 1978 să îşi recupereze drepturile de
autor după 35 de ani) . Catalogul Lennon-McCartney va depăşi pragul de 56 de ani în 2018”,
explică editorii revistei Billboard .
Paul McCartney doreşte să-şi revendice drepturile de proprietate intelectuală pe care le deține
asupra a 32 de cântece, pe piața americană, însă
nu va putea să le revendice în alte părți ale lumii .
Pentru multe dintre celelalte piese compuse de
McCartney, artistul britanic va putea să revendice
aceste drepturi de autor abia în 2025 .
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Cele mai multe dintre cântecele lansate de trupa
„The Beatles” au fost compuse de Paul McCartney
şi John Lennon .
Printre piesele vizate de acțiunea inițiată în
justiție de Paul McCartney se află majoritatea
cântecelor de pe albumul „Abbey Road”, dar şi
alte single-uri de pe albume lansate de formația
„The Beatles” între anii 1962 şi 1964 .
Michael Jackson a cumpărat compania ATV, care
deținea drepturile de autor asupra catalogului
trupei „The Beatles”, în 1985, de la omul de afaceri
australian Robert Holmes, învingându-l în acea
licitație pe Paul McCartney . Ulterior, Michael
Jackson şi grupul „Sony” au înființat un jointventure în 1995, Sony/ATV „Music Publishing”,
cel mai mare grup editorial muzical din lume,

care deține drepturile de autor şi de comercializare asupra unui număr uriaş de piese celebre .
Astfel, „Sony Corp .” a anunțat că a semnat un
acord cu fondul care administrează averea cântărețului Michael Jackson, pentru a cumpăra cu
750 milioane de dolari partea deținută de „regele
muzicii pop” în Sony/ATV Music Publishing .
Trupa „The Beatles”, înființată în 1960 în oraşul
Liverpool, este una dintre cele mai renumite
şi mai influente trupe din istoria muzicii rock .
Alcătuită din John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison şi Ringo Starr, formația britanică a vândut peste un miliard de discuri pe
plan mondial .
www.adevarulfinanciar.ro
Sursa foto: www.billboard.com
www.agepi.gov.md

VI. Mozaic din domeniul PI
Industria fashion și drepturile de proprietate intelectuală
De-a lungul timpului au existat nenumărate litigii între companiile mari privind drepturile de folosință ale unui design/produs de fashion.
Printre cele mai cunoscute cazuri de încălcare a proprietății intelectuale se numără și cele dintre Louis Vuitton și Tina R, Louis Vuitton și Britney
Spears, Polo vs Polo Garage și Adidas vs C&A și H&M.
În anul 2007, Louis Vuitton declanșa acțiunea în
instanță împotriva Tina R, un brand românesc
de modă feminină, pe care îl acuza de contrafacere, cu buna știință, eșarfe cu însemne identice
cu cele ale companiei franceze în China, pe care
ulterior le-a comercializat în România. Procesul a
fost câștigat de celebra casă de modă de origine
franceză, judecătorii interzicând folosirea mărcii
și condamnând Tina R la plata unor despăgubiri de 10.000 de dolari. Având în vedere cele
menționate anterior, la data de 22 martie 2011,
Louis Vuitton Mallertier a solicitat în instanță intrarea în insolvență a firmei Yutong Fashion SRL,
societate ce anterior purta denumirea de Tina R.

În ceea ce privește conflictul dintre Louis Vuitton și Britney Spears, acesta are la baza apariția
mărcii in videoclipul melodiei ,,Do something”.
Vinovată de această greșeală nu s-a făcut interpreta, ci Sony BMG și MTV Online, care au fost
acuzați de încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală, iar prin hotărârea finală a instanței
s-a considerat că acest incident este un atac la

Samsung a depus o cerere
de brevet pentru lentile de
contact inteligente
Compania Samsung a depus o cerere de brevet de invenție pentru
o pereche de lentile de contact
high-tech, proiectul trimițând
cu gândul la lentilele de contact
conectate lansate în 2014 de gigantul Google și care erau concepute pentru a ajuta persoanele
cu diabet zaharat prin măsurarea
în timp real a nivelului de zahăr
din sânge.

Nr. 3.2016

adresa brandului și a imaginii de lux pe care o
promovează.

aparțin brand-ului New Balance este inscripția
„K”, scrie într-un articol pe site-ul SheFinds.

Cunoaștem cele 3 linii paralele din marca Adidas.
Acestea reprezintă imaginea companiei și
sunt înregistrate încă din 1978. În 2008, aceștia
câștigau procesul împotriva brandurilor C&A și
H&M, făcând astfel clară poziția lor referitoare la
folosirea mărcii figurative constând din două
linii paralele ale celor doi competitori, subliniază
reprezentanții Cabinetului N.D Gavril, o companie
de consultanță specializată în domeniul proprietății
intelectuale pentru afaceri.

Reprezentanții New Balance susțin că acest
lucru creează confuzie printre cumpărători,
menționând că acest logo este inscripționat
pe pantofii lor încă din anii ’70.

În anul 2014, celebrul designer Karl Lagerfeld,
a fost dat în judecată de reprezentanții „New
Balance”, pe motiv ca logo-ul regăsit pe pantofii
sport lansați de cunoscutul designer este inspirat
de cel al brandului mai sus menționat și creează
astfel confuzie în rândul cumpărătorilor. Conform
unor documente, scandalul are la baza faptul
că inscripția „K” regăsită pe pantofii sport (370
de dolari) din cea mai recentă colecție semnată
Karl Lagerfeld seamănă izbitor cu inscripția „N” ce
se regăsește pe încălțămintea sport a brandului
New Balance. „Singura diferență majoră dintre
pantofii sport creați de Karl Lagerfeld și cei ce

Samsung lucrează la realizarea unor
lentile de contact inteligente cu cameră integrată, adică cu un senzor
video pentru a filma ceea ce vede
ochiul. Lentilele de contact dispun
de o antenă pentru a fi sincronizate
cu smartphone-ul, acesta fiind cel
care face prelucrarea și gestionarea
informațiilor. Lentilele integrează, de
asemenea, senzori de mișcare. Practic, lentilele de contact inteligente
ale celor de la Samsung dispun de
o cameră, senzori de mișcare, un
transmițător și un ecran capabil
să afișeze o interfață interactivă,
utilizatorul controlând gadget-ul

Specialiștii din domeniu trag, astfel, un semnal
de alarmă asupra importanței înregistrării unui
desen, design sau produs de fashion. Mulți designeri și manageri de case de modă nu acordă
atenție suficientă proprietății intelectuale și
înregistrării mărcilor lor, nu cunosc valoarea
pe care creațiile lor o pot aduce business-ului
și renumelui lor. În mediul de afaceri mondial,
la o scară mai mică, inovația și ideile creative
reprezintă principalele avantaje competitive.
În plus, pentru designeri și manageri acestea
reprezintă active necorporale, de o valoare
importantă, mai ales în cazul în care produsele
lor ajung să fie recunoscute și lansează un nou
ton în industria fashion.

prin simple clipiri. Dacă această
tehnologie va merge într-adevăr
mai departe, viitorul unor căști
sau ochelari 3D ar putea fi pus în
discuție, menționează publicația
presse-citron.net.
Publicația online notează că faptul
în sine de a obține un brevet de
invenție nu înseamnă în mod necesar producția și comercializarea
noii creații tehnologice. Prin urmare,
lentilele inteligente Samsung ar
putea să rămână în cutii și numai
timpul va putea decide soarta lor.

www.wall-street.ro

Multe site-uri au comentat la vremea
respectivă că lentilele de la Google
au fost doar un proiect menit să
atragă atenția asupra subsidiarei
sale destinate domeniului sănătății,
însă, în cele din urmă, ele vor apărea
pe piață, fapt care le dă speranțe
comentatorilor că aceeași soartă o
vor avea și lentile inteligente create
de Samsung.
AGERPRES
autor: Constanța Niță

15

Mozaic din domeniul PI

Calendarul Inventatorilor

APRILIE

1 aprilie 1578

S-a născut William Harvey, medicul britanic care a descoperit legile circulației sângelui în cadrul
unui tratat publicat încă din 1628.

4 aprilie 1823

S-a născut Sir Wilhelm Siemens, metalurgist și inventator de origine germană, care a brevetat
în Anglia procedeul său de corodare electrochimică. Tot el este și inventatorul pirometrului și al
apometrului.

6 aprilie 1951

S-a născut (la Scoreni, Străşeni) Galina Lupaşcu, doctor habilitat în biologie, şef laborator imunogenetică vegetală al Institutului de Genetică al AŞM, deţinătoare a Medaliei de Aur OMPI
„Inventator remarcabil”. Este autor şi coautor a 170 de lucrări ştiinţifice în publicaţii naţionale şi
internaţionale de prestigiu, printre care 3 monografii, inclusiv una de autor, 1 catalog, 2 recomandări metodice, 25 de brevete de invenţie. A participat la saloanele naţionale şi internaţionale de
inventică de la Geneva, Bucureşti, Chişinău, la care a obţinut mai multe medalii de aur, bronz şi
diplome cu menţiune.

9 aprilie 1806

S-a născut inginerul și inventatorul britanic Isambard Kingdom Brunel, cel care a descoperit
tehnica forării de tuneluri submarine, primul de acest fel fiind cel de sub fluviul Tamisa.

23 aprilie 1858

S-a născut Karl Ernst Plank, fizicianul german care a revoluționat știința prin elaborarea teoriei
cuantelor pentru care a primit Premiul Nobel în 1908.

29 aprilie 1966

S-a născut, la Chişinău, Alexei Botez, doctor în ştiinţe tehnice, conferențiar universitar, profesor la
Catedra Geometrie Descriptivă, Desen și Infografică a Universităţii Tehnice a Moldovei.
Activitatea ştiinţifică şi-a început-o în timpul studenţiei, efectuând mai multe cercetări. Pe parcursul anilor 1983-1991 activează într-un colectiv de cercetători în problema cinematicii roboţilor
industriali. În anii 1991-1995 este angajat în calitate de inginer la uzinele „Micron” şi „Alfa”, unde se
ocupă de soluţionarea unor probleme de automatizare a producţiei. În această perioadă creează
o serie de construcţii originale. A participat la 15 conferinţe naţionale şi internaţionale, la diverse
expoziţii şi saloane de inventică. Este autor a 2 invenţii brevetate şi 30 de publicaţii ştiinţifice.

AGEPI NEWS
Simpozionul „Lecturi AGEPI” la cea
de-a XVIII-a ediție
În perioada 21-22 aprilie curent, la AGEPI s-a
desfășurat Simpozionul științifico-practic anual
„Lecturi AGEPI”, ediția a XVIII-a. Scopul acestui
eveniment a fost de a oferi o platformă de
dezbateri pentru subiecte ce țin de domeniul
proprietății intelectuale.
La Simpozion au participat aproximativ 100
de specialiști atât din domeniul proprietății
intelectuale, cât și reprezentanți ai instituțiilor
și autorităților publice din domeniul științei și
inovării, mandatari autorizați, inventatori, profesori, studenți, precum și reprezentanți ai Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).
Evenimentul a demarat cu Sesiunea I cu genericul: Evoluţii recente în domeniul protecţiei şi
respectării drepturilor de proprietate intelectuală
și a cuprins comunicări referitoare la Sistemul
indicaţiilor geografice în Republica Moldova;
contribuţia industriilor creative la economia
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Republicii Moldova; Bootlegging la AGEPI:
Instrumentele analitice de brevet în acţiune și
viziuni asupra modernizării instruirii în domeniul
proprietăţii intelectuale etc.

s-au pus în discuție subiecte legate de valorificarea şi managementul proprietăţii intelectuale și
instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul
proprietăţii intelectuale.

În cadrul celei de-a II-a Sesiuni s-au discutat
subiecte ce țin de protecţia drepturilor de
proprietate industrială: aspecte juridice şi procedurale. Au fost prezentate comunicări privind
combaterea acţiunilor de concurenţă neloială în
domeniul proprietăţii intelectuale; contrafacerea
obiectelor protejate printr-un titlu de protecţie
şi lupta cu acest fenomen; noile tendinţe în
designul logotipurilor etc.

În finalul evenimentului, Directorul general al
AGEPI, Octavian Apostol, a menționat că ediția
din acest an a fost una interesantă, cu prezentări captivante și foarte utile. Octavian Apostol
a mulțumit tuturor pentru participare atât cu
comunicări în cadrul sesiunilor, cât și pentru
faptul că s-au implicat activ în dezbateri pe parcursul prezentărilor, încurajându-i să continue
cercetările și studiile în domeniul proprietății
intelectuale.

Tot în prima zi a evenimentului a fost organizată
o degustare deosebită a produselor cu indicaţii geografice protejate sau pentru care este
solicitată înregistrarea IG. Astfel, participanții
au avut posibilitatea să aprecieze brânza de oi
de Popeasca, dulceața de petale de trandafir
de Călărași, ceaiurile din plante de Zăbriceni și
vinurile autohtone.
În cadrul celei de-a doua zile a evenimentului

Simpozionul „Lecturi AGEPI” se încadrează în
seria de manifestări consacrate Zilei Mondiale
a Proprietăţii Intelectuale, sărbătorite anual pe
26 aprilie. Tematica Zilei Mondiale a Proprietății
Intelectuale din acest an este „Creativitatea în
mediul digital. Redefinirea Culturii”.
www.agepi.gov.md

www.agepi.gov.md

AGEPI NEWS

Ziua Bibliotecarului în
Republica Moldova
Pe 22 aprilie, în cadrul Bibliotecii Centrale a
Bibliotecii Municipale ”B.P. Hașdeu”, a avut loc
şedinţa festivă dedicată Zilei Bibliotecarului
în Republica Moldova, Zilei Mondiale a Cărţii
şi a Dreptului de Autor.
La eveniment au participat reprezentanți ai
Ministerului Educației, Ministerului Culturii,
Directorul general adjunct al Agenției de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei
Popa, președintele Asociației Bibliotecarilor din
Republica Moldova (ABRM), Mariana Harjevschi,
precum și bibliotecari din diferite regiuni ale țării.
Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei
Popa, a felicitat bibliotecarii cu ocazia zilei
profesionale, dorindu-le sănătate pentru a
reuşi să-și desfășoare eficient activitatea, bună
înţelegere și putere de muncă. În același timp,
Andrei Popa a mulțumit bibliotecarilor pentru
susținerea acordată în activitatea de promovare și diseminare a informaţiei din domeniul
proprietății intelectuale.

Totodată, Directorul general adjunct al AGEPI a
anunțat rezultatele Concursului republican „Biblioteca – partener în promovarea proprietății
intelectuale”, organizat de AGEPI, și a înmânat
diplome și premii reprezentantelor bibliotecilor
câștigătoare:

prin intermediul drepturilor de autor. Consiliul
general al UNESCO a hotărât decretarea, în
1995, a Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului
de Autor, pentru a marca simbolic naşterea şi
moartea unor mari scriitori şi totodată pentru
a încuraja lectura.

• Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a
Institutului Național de Cercetări Economice;

Mesajul UNESCO pentru ediţia din 2016 este:
Puterea lecturii este pentru a menține creativitatea, dar și avansa în dialogul intergeneraţional și
egalitatea de șanse și gen.

• Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”;
• Biblioteca publică raională din orașul Floreşti.
De asemenea, în cadrul ședinței festive au fost
anunțate rezultatele Concursurilor naționale
susținute de către ABRM – „Cel mai bun bibliotecar al anului 2015” şi „Cele mai reușite lucrări în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării
din anul 2015”. Evenimentul a continuat cu un
recital susținut de Zinaida Bolboceanu.
Pe 23 aprilie, la inițiativa UNESCO, este sărbătorită
Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor.
Prin această zi UNESCO își propune să promoveze lectura, publicarea și protecția drepturilor
asupra obiectelor de proprietate intelectuală

Ziua ușilor deschise la AGEPI
În premieră de la înființare, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat, la 4 aprilie curent, Ziua ușilor deschise
pentru toți doritorii de a afla informații despre activitatea AGEPI.
Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea societăţii privind rolul şi locul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, socială şi culturală
a ţării şi necesitatea protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova.
Inițiativa organizării unui astfel de eveniment aparține Directorului general al AGEPI, Octavian Apostol. Comunicarea dintre AGEPI și solicitanți
trebuie să devină deschisă, iar acest eveniment este o ocazie potrivită să
fim mai aproape de cei care prezintă interes pentru domeniul proprietății
intelectuale, a precizat Octavian Apostol în cadrul unei întâlniri cu un
grup de vizitatori. Directorul general al AGEPI a menționat că se bucură
de faptul că evenimentul a prezentat interes atât pentru studenți, cât
și pentru presă. Octavian Apostol a adăugat faptul că își dorește ca
desfășurarea Zilei ușilor deschise la AGEPI să devină o tradiție, care să fie
organizată chiar și de două ori pe an.
Pe parcursul zilei, specialiștii AGEPI au stat la dispoziția fiecărui vizitator și
a fiecărui grup, prezentând pas cu pas procedurile de înregistrare a unei
mărci, de brevetare a invențiilor, modalitățile de gestionare a drepturilor
de autor și de acces la bazele de date naționale sau internaționale.
De asemenea, persoanele prezente la eveniment au fost informate despre activitatea AGEPI, beneficiul protecției invențiilor, mărcilor, designului
industrial și dreptului de autor.
Potrivit programului, vizitatorii au putut admira și o expoziție de descrieri
a unor invenții interesante selectate de specialiștii AGEPI și expuse în sala
de ședințe din cadrul Agenției.
Totodată, cu ocazia Zilei ușilor deschise, vizitatorii au avut posibilitatea să
lase mesaje în Cartea de sugestii și să-și exprime așteptările în legătură
cu activitatea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
Evenimentul Ziua ușilor deschise a avut loc în contextul activităţilor consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în Republica Moldova,
Nr. 3.2016

care tradițional, s-a sărbătorit pe 26 aprilie. Tematica Zilei Mondiale de
Proprietate Intelectuală din acest an este „Creativitatea în mediul digital.
Redefinirea Culturii”.
www.agepi.gov.md
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AGEPI NEWS

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale,
sărbătorită la AGEPI
Pe 26 aprilie curent, la AGEPI a avut loc ședința festivă dedicată Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale. La eveniment au participat
reprezentanții autorităților publice centrale, reprezentanții instituțiilor
din sfera științei și inovării, învățământului superior, uniunilor de creație,
inventatori, mandatari autorizați și angajați ai AGEPI.
Tematica Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuală din acest an a fost
„Creativitatea în mediul digital. Redefinirea Culturii”, prin care s-a dorit
să se ia în dezbatere subiecte ce ţin de activitatea sectoarelor culturale și
creative în era digitală. „Redefinirea culturii - cum vom crea, modul în care
vom avea acces și modul de finanțare - nu este lipsită de provocări”, se
arată pe site-ul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. Potrivit
OMPI, „provocarea unui sistem de proprietate intelectuală flexibil, adaptiv, este de a asigura faptul că artiștii și industriile creative pot fi plătiți în
mod corespunzător pentru munca lor”, astfel încât aceștia să poată să-și
desfășoare în continuare munca de creație.
Ședința festivă a fost deschisă de către Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, care i-a felicitat pe toți cei care muncesc în domenii de
activitate legate direct sau tangențial de crearea, protecția și valorificarea
proprietății intelectuale, dorindu-le perseverență, inspirație și noi realizări
în activitatea profesională.
În continuare, Octavian Apostol, a subliniat că, în această zi, celebrăm nu
doar forța enormă a creativității umane, ci și drepturile de proprietate
intelectuală, care ajută la alimentarea și canalizarea acestei forțe, făcând
din ea un important motor al dezvoltării economice, culturale și sociale.
Prezentă la ședința festivă, Alina Zotea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și-a manifestat recunoștință pentru munca și sacrificiile
cetățenilor a căror activitate este legată de domeniul proprietății intelectuale. Alina Zotea a menționat că și-ar dori ca munca de creație să fie
apreciată la nivelul așteptat și este convinsă că echipa AGEPI va pune
bazele unui sistem dinamic și intransigent.
Cu un mesaj de felicitare a venit și Vladimir Hotineanu, Preşedintele Comisiei parlamentare „Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport
şi mass-media”. Vladimir Hotineanu a menționat că protecția proprietății
intelectuale este o prerogativă a societății moderne, iar promovarea acestui domeniu de către AGEPI aduce doar beneficii procesului de creație.
Prezent la eveniment, Ion Tighineanu, prim-vicepreședintele Academiei
de Științe a Moldovei, a subliniat că Republica Moldova are potențial,
deoarece avem tineri talentați și trebuie să ajungem cât mai departe,
promovând proiectele europene.
Cu un cuvânt de salut a venit și Roman Chirca, directorul general al
Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, precizând că AITT și AGEPI
sunt parteneri fideli, deoarece împart același domeniu de activitate și
promovează inovațiile.
În continuare, în cadrul ședinței festive, au fost anunțate rezultatele
concursurilor de creativitate lansate de AGEPI, cu ocazia Zilei Mondiale
a Proprietății Intelectuale. Câștigătorii au primit diplome și premii din
partea AGEPI, precum și din partea partenerilor RitLabs și StarNet.
Astfel, câștigător al Concursului pentru crearea imaginii cu tema:
„Creativitatea digitală. Redefinirea culturii”, organizat în perioada 9
martie–20 aprilie 2016, a fost desemnat Popescu Alexandru.
Irodoi Camelia a obținut premiul mare al Concursului Interviu interactiv: „Cu ce se asociază Proprietatea Intelectuală?”, organizat în
perioada 14 martie–20 aprilie 2016.
Câștigători ai Concursului național pentru tineri „Joc online în domeniul Proprietății Intelectuale” organizat în perioada 3 martie–20
aprilie 2016, au fost desemnați Amarfii Sergiu și Gori Radu.
Pentru susținerea activităților de promovare a proprietății intelectuale
și a creativității și inventivității tinerilor, Directorul general al AGEPI a înmânat diplome de mențiune Directorului RitLabs, Maxim Masiutin, și
Directorului StarNet Management Group, Sergiu Sîtnic.
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Tradițional, în cadrul ședinței festive dedicate Zilei Mondiale a Proprietății
Intelectuale, AGEPI a menționat și cel mai activ mandatar autorizat în
proprietate industrială al anului precedent. Astfel, Trofeul AGEPI „Cel
mai activ mandatar autorizat al anului 2015” a fost înmânat lui
Iulian Iorga, care a depus cele mai multe cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială.
De asemenea, în cadrul ședinței festive au fost înmânate distincţiile
obținute de inventatorii din Republica Moldova la Salonul Internaţional
de Invenţii de la Geneva, care a avut loc în perioada 13-17 aprilie curent.
Toate cele opt invenții expuse de reprezentanții Republicii Moldova au
fost premiate cu medalii. Standul Republicii Moldova a fost asigurat și
organizat prin contribuția financiară a AGEPI.
Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale este marcată anual la 26 aprilie, în
toate statele membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale,
inclusiv în Republica Moldova, și reprezintă un prilej de a promova rolul
proprietății intelectuale în încurajarea inovației și creativității.
Serviciul de presă AGEPI
www.agepi.gov.md
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AGEPI invită persoanele interesate la seminarul în domeniul proprietății
intelectuale și promovarea afacerilor
În perioada 6-7 iunie curent, AGEPI în colaborare cu OMPI, va organiza la Chișinău seminarul
național „Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor”.
Evenimentul este destinat agenților economici, asociațiilor de producători și fermieri din Republica Moldova și are drept scop promovarea utilizării obiectelor de proprietate intelectuală
(mărci comerciale, design industrial, indicații geografice, alte semne distinctive) în calitate de
instrumente pentru dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivității la export a produselor și
serviciilor autohtone, precum și întru realizarea Planului de acțiuni AGEPI-OMPI pentru anul 2016 .
La seminar sunt invitați să participe atât reprezentanți ai întreprinderilor, inclusiv din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, cât și orice alte persoane interesate de domeniul promovării afacerilor .
Evenimentul se va desfășura în perioada 6-7 iunie, în incinta Hotelului Radisson Blu, Sala de
conferințe „Răut”, str. Mitropolit Varlaam, 77.
Participarea la seminar este gratuită, în limita locurilor disponibile .
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