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I. Actualităţi din domeniul PI
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 Franţa. 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 validare, se publică de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) şi se înscriu în Registrul Naţional de cereri de brevet de invenţie.

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
substanţială a gradului de încredere a investitorilor străini în capacitatea
legislaţiei şi infrastructurii tehnico-administrative din Republica Moldova
de a le proteja investiţiile, 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

Până în prezent (luna martie curent), AGEPI a publicat date privind 15
cereri în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală.

AGEPI și Agenția Turismului intensifică relațiile de colaborare
Pe 24 martie 2017, Directorul general al Agenției
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI),
Octavian Apostol, a avut o întrevedere cu
Directorul general al Agenției Turismului,
Stanislav Rusu.
Scopul întâlnirii a fost aprofundarea dialogului
dintre AGEPI și Agenția Turismului, precum și
identificarea direcțiilor de colaborare de interes comun.
Printre subiectele discutate au fost: promovarea dezvoltării durabile la nivel local, regional,
național prin intermediul programelor comune,
consolidarea relațiilor în vederea sporirii vizibilității
produselor și regiunilor cu potențial de indicație
geografică, precum și participarea și organizarea
de evenimente promoționale comune. 

la activitățile desfășurate în cadrul proiectului,
menite să susțină producătorii în identificarea și
promovarea produselor tradiționale de calitate.
La rândul său, Stanislav Rusu a menționat că
Agenția Turismului este interesată de intensificarea
colaborării cu AGEPI și dezvoltarea proiectelor
comune care, în final, vor duce la promovarea pe
piață a produselor autohtone cu valoare adăugată
înaltă, diversificarea ofertelor turistice etc.
În final, s-a convenit și asupra elaborării și semnării
unui Acord de colaborare bilaterală între AGEPI
și Agenția Turismului, în vederea promovării
imaginii Republicii Moldova.
www.agepi.gov.md

Directorul general al AGEPI a mulțumit Directorului
general al Agenției Turismului pentru implicare și deschidere față de domeniul proprietății
intelectuale și colaborarea cu Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală. „Prin promovarea vizibilității producătorilor și a produselor
autohtone, vom promova imaginea Republicii
Moldova în general. Doar prin eforturi comune, putem contribui la creșterea nivelului de
cunoaștere a domeniului proprietății intelectuale
și dezvoltarea economică a Republicii Moldova”,
a menționat Octavian Apostol.
De asemenea, Directorul general al AGEPI a
informat conducerea Agenției Turismului că
AGEPI beneficiază de un proiect finanțat de
Uniunea Europeană, și anume „Suport pentru
asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova”. O componentă a proiectului este dedicată dezvoltării
sistemului indicațiilor geografice. Astfel, Octavian
Apostol a invitat Agenția Turismului să participe
Nr. 3.2017

3

Actualităţi din domeniul PI

Proprietatea intelectuală pe agenda Forumului regional
al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru
Europa și CSI
În perioada 28-29 martie 2017, delegați din 12 țări s-au întrunit la Chișinău,
la Forumul regional al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT)
pentru Europa și CSI „Consolidarea capacităților inovației în ecosistemul centrat pe TIC și încurajarea creșterii start-up-urilor”.

Evenimentul a fost găzduit de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor. Subiectele discutate în cadrul evenimentului au fost axate
pe consolidarea capacităţilor inovative din domeniul IT.
În cadrul Forumului au fost prezenți reprezentanți ai administrațiilor în
domeniul comunicațiilor și factori de decizie, operatori de telecomunicații,
producători de echipamente de telecomunicații, dezvoltatori software,
mediul academic, societatea civilă și alte părți interesate, inclusiv agenții
de dezvoltare și finanțare din Europa și CSI.
„În conformitate cu obligațiile asumate față de UIT, Republica Moldova are
o atitudine aparte față de sfera TIC ceea ce denotă interesul și potențialul
dezvoltării domeniului în cauză. Astfel, în 2013 a fost lansată Strategia
națională pentru dezvoltarea societății informaționale „Moldova Digitală
2020”, ulterior Strategia de creștere a competitivității industriei TIC, Legea
cu privire la Parcurile IT etc. Recent, a fost inaugurat Centrul de excelență
în tehnologia informației Tekwill, cu suportul partenerilor de dezvoltare.
De asemenea, viceministrul a accentuat că în anul 2016 s-a încheiat procesul de ajustare a legislației ce ține de crearea parcurilor IT, ceea ce va
permite deschiderea lor deja în următoarele luni și, respectiv, acordarea
facilităților pentru rezidenții acestora”, a declarat Vitalie Tarlev, viceministru
al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în deschiderea forumului.

Noi modificări la Regulamentul
privind procedura de depunere şi
examinare a cererii de brevet de
invenţie şi de eliberare a brevetului
Pe 26 aprilie curent, în cadrul şedinţei de Guvern, a fost aprobat proiectul Hotărârii
Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de
depunere şi examinare a cererii de brevet de
invenţie şi de eliberare a brevetului, prezentat
de către Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI).
Scopul prioritar al proiectului constă în modificarea și ajustarea cadrului normativ național
ce reglementează regimul juridic al protecției
invențiilor, urmare semnării Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Organizația
Europeană de Brevete privind validarea brevetelor
europene, încheiat la Munchen pe 16 octombrie 2013, precum și operării, în acest context, a
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Un subiect de pe agenda forumului a fost dedicat domeniului proprietății
intelectuale. Svetlana Munteanu, Consilierul Directorului general al AGEPI,
a făcut o prezentare cu genericul „Proprietatea Intelectuală, în sprijinul
inovației”, în care a relevat rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea
inovațiilor în general și în domeniul TIC, în particular, importanța asigurării
unei protecții solide a drepturilor de proprietate intelectuală, mecanismele
de susținere a activității de brevetare/înregistrare a obiectelor de PI, inclusiv
de susţinere a brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante
create în Republica Moldova. Participanții au fost, de asemenea, informați

despre activitățile AGEPI în vederea stimulării creativității și inovației prin
diseminarea cunoștințelor și informațiilor conținute în documentele de
brevet, de design industrial și altor obiecte de PI, ceea ce permite utilizarea ulterioară a acestora prin inovare. Grație tehnologiilor informaţionale,
diseminarea cunoștințelor poate fi efectuată rapid și calitativ, AGEPI acordând acces liber și gratuit la Bazele de date ale obiectelor de proprietatea
intelectuală (OPI). Totodată, solicitanții pot depune cererile de brevetare/
înregistrare a OPI și de menținere a drepturilor de PI prin intermediul serviciului electronic de depunere on-line a cererilor.
Pentru Republica Moldova, calea de dezvoltare inovațională este o prioritate pentru îmbunătățirea competitivității economiei naționale, iar în
contextul globalizării și a concurenței internaționale, scenariul dezvoltării
economice inovaționale nu are alternativă.
Un rol important în realizarea acestui deziderat, îi revine proprietății intelectuale, care, conform Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, „trebuie să devină un instrument fundamental
în crearea unui mediu favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe,
pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova”. 
www.agepi.gov.md
Sursa foto: Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

modificărilor și completărilor în Legea nr.50-XVI
din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor
(prin Legea nr.160 din 30.07.2015).   
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea
și completarea Regulamentului privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet
de invenţie şi de eliberare a brevetului conține,
în special, norme ce reglementează procedura
de validare a brevetului european, dar și norme
ce perfecționează procedura de depunere și
examinare a cererii de brevet de invenție și de
eliberare a brevetului, inclusiv procedura ce
urmează a fi respectată în cazul altor activități
conexe (examinarea opozițiilor, contestațiilor). 
Cu referire la procedura de validare a brevetului
european, proiectul în cauză stabilește condițiile
și termenul înscrierii în Registrul național de cereri
de brevet de invenție a solicitării de validare în
Republica Moldova a cererii de brevet european
și brevetului european eliberat pe baza unei
astfel de cereri, precum și datele bibliografice

care urmează a fi publicate în Buletinul Oficial
de Proprietate Intelectuală (BOPI) în cazul unei
asemenea solicitări. Totodată, proiectul stabilește
procedura care urmează a fi respectată în cazul
transformării cererii de brevet european în cerere
de brevet național. De asemenea, sunt incluse
și norme ce reglementează procedura conferirii
protecției provizorii unei cereri de brevet european publicate. 
Cu referire la normele ce completează și
perfecționează procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de
eliberare a brevetului, acestea au caracter de
precizare și uniformizare a terminologiei utilizate
pe tot cuprinsul Regulamentului.
Proiectul a fost examinat și avizat de către
autoritățile de resort, respectiv propunerile și
recomandările formulate de acestea au fost
luate în considerare la definitivarea proiectului. 
www.agepi.gov.md
www.agepi.gov.md
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Agenții economici din Republica Moldova își protejează
mărcile în 87 de state
Agenții economici din Republica Moldova au optat, în anul 2016, pentru protecţie internațională a mărcilor prin Sistemul de la Madrid, în
87 de state, număr mai mare comparativ cu anul 2015 (60 state). Cel
mai frecvent au fost desemnate următoarele țări: România în 40 de
cereri, Ucraina și Federaţia Rusă câte 33 de cereri, Kazahstan și Belarus
câte 22 de cereri, Regatul Unit – 17, China, Kârgâzstan, Polonia și SUA
– în 16 cereri fiecare.
Un interes sporit s-a remarcat din partea solicitanţilor din Republica
Moldova și pentru Armenia și Azerbaidjan, aceste țări fiind desemnate
în 13 din cererile depuse, Turkmenistan - 12 cereri, Tadjikistan - 11 cereri,
Republica Cehă și Turcia fiind desemnate în 10 cereri fiecare.
În Topul celor 5 clase de produse și servicii pentru care au fost depuse
cereri de înregistrare a mărcilor și care reflectă domeniile de interes ale
agenților economici din Republica Moldova pentru piețele externe, se
află băuturile alcoolice (cl. 33); serviciile de publicitate, administrare comercială și gestiune a afacerilor comerciale (cl. 35); produsele alimentare

(cl. 30); construcţii, reparaţii și servicii de instalaţii (cl. 37) și electrocasnice,
instalații sanitare (cl. 11).
În anul 2016, AGEPI, în calitate de oficiu al ţării de origine, a verificat şi a
expediat la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale 60 de cereri de
înregistrare internaţională a mărcilor, depuse prin Sistemul de la Madrid.
Sistemul de la Madrid este un instrument unic și sigur în ceea ce privește
înregistrarea și protecția mărcilor pe plan internațional. Acesta oferă posibilitatea de a obține protecția unei mărci în mai multe state prin simpla
depunere a unei cereri de înregistrare la Biroul Internațional al OMPI prin
intermediul oficiului național, utilizând o singură limbă și achitarea taxelor
într-o monedă unică (franci elvețieni). În prezent, Sistemul de la Madrid
este constituit din 98 de membri.
Asigurarea protecției mărcilor reprezintă un pas important în activitatea
oricărei companii care dorește să promoveze un produs sau serviciu,
diferențiindu-l de cele ale concurenților prin intermediul elementelor
distinctive. 
www.agepi.gov.md, www.bizlaw.md

Simpozionul global privind indicațiile geografice
O dată la doi ani, Organizația Mondială
a Proprietății Intelectuale (OMPI) în colaborare cu statele membre interesate
organizează un simpozion global privind
indicațiile geografice. Simpozionul reunește
experți internaționali ce reprezintă mediul academic, administrațiile statelor
membre, producătorii de IG și organizații
non-guvernamentale.

Nr. 3.2017

Simpozionul oferă un cadru propice pentru
schimbul de idei și opinii cu privire la aspectele legate de utilizarea și protecția indicațiilor
geografice. În cadrul simpozionului au loc, de
asemenea, schimburi de informații despre cele
mai recente evoluții în acest domeniu.
Ediția anului 2017 a Simpozionului global privind indicațiile geografice, se va desfășura

în perioada 29 iunie – 1 iulie în or. Yangzhou
din provincia Jiangsu, China. Organizatori:
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și
Administrația de Stat pentru Industrie și Comerț
(SAIC), cu sprijinul Guvernului Popular din provincia Jiangsu, și Administrației pentru Industrie
și Comerț, Jiangsu.
http://www.wipo.int/geo_indications/
en/symposia/2017/index.html
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II. Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
Industria creativă – motorul intelectual al economiei.
Cât de dezvoltat este acest sector în Republica Moldova

din Republica Moldova. Aceștia au ajuns la concluzia că productivitatea
muncii în sectorul creativ este mult mai mare în raport cu productivitatea
muncii în alte sectoare, bunăoară cum ar fi cel agricol, ceea ce înseamnă
venituri mai mari într-un timp relativ mai scurt.
În Republica Moldova cea mai mare ramură a industriei culturale
este software, ocupând 46,5 la suta din în industria creativă, urmată de
presă și literatură cu 17,5%, sectorul publicitar – 15,2%, radio și televiziune
cu 9,7% și fonografia cu 7,2% (fr. phonographie - înregistrare grafică a
sunetelor), iar restul sectoarelor, precum teatrul, fotografia și artele vizuale,
constituie 3,9%. Sectorul creativ nu trebuie menținut doar la nivel cultural,
ci trebuie privit ca un generator de beneficii financiare.

Foto: UNIMEDIA

Industriile creative sunt privite cu interes de țările din occident, încercând astfel să găsească noi surse pentru a stimula și a crește economia.
Motivul este simplu: creativitatea contribuie la inovare, iar aceasta
permite dezvoltarea tehnologică și avansarea economică.
Industriile creative vizează tot ce este produs de creativitatea artistică și științifică și are potențial industrial, intră în circuitul economic,
produce valoare, generează venituri publice prin taxele şi impozitele plătite, creează locuri de muncă şi profit, și ajută la dezvoltarea
regională şi naţională.
În ultima perioadă, sectoarele culturale și creative au devenit un punct
principal de interes la nivelul Uniunii Europene, atât prin dezvoltarea
intensă a sectorului privat, cât și prin atenția și susținerea pe care au
obținut-o la nivel de politică publică. Acestea se datorează în primul
rând conștientizării impactului lor economic asupra PIB-ului. La o analiză a evoluției valorii adăugate brute generate de sectoarele culturale
și creative se poate observa că în perioada 2009-2012 acest sector s-a
aflat într-o dezvoltare continuă la nivel european și a crescut cu 12,8%,
ajungând ca în 2012 să producă o valoare adăugată brută (VAB) medie
de 612 356,20 milioane de euro. În ceea ce privește relevanța acestor
sectoare comparativ cu celelalte industrii, se poate constata că ponderea valorii adăugate brute generate de acestea în totalul VAB la nivelul
economiei Uniunii Europene s-a aflat într-un trend ascendent. În ceea ce
privește Produsul Naţional Brut Mondial, aproximativ 7% din acesta se
datorează sectorului cultural. 
Republica Moldova, un pas în industria creativă
Republica Moldova nu se poate lăuda, încă, cu o industrie creativă, totuși
sectoarele culturale și creative încep să ocupe un rol semnificativ în economia națională, având un aport însemnat la PIB-ul țării. Conform ultimelor
analize din 2014, contribuția industriilor creative la Produsul Intern Brut al
Republicii Moldova este de 3,98%, iar 3,55% din numărul de salariaţi sau circa 40 de mii de persoane sunt antrenate în acest sector.
Făcând o analiză regională, vedem că întrecem doar Ucraina și Bulgaria
la capitolul industrie creativă, în rest toate țările europene ne-au luat-o
cu mult înainte. România e aproape de 6%, Ungaria – 7%, nemaivorbind
de SUA cu 12% valoare la PIB – o adevărată industrie, care devansează
deja industrii mari, precum cea de producere a automobilelor.
Un studiu cu privire la impactul acestui sector cultural asupra economiei
naționale a fost realizat în anul 2014. Autorii Adrian Lupușor și Ion Țîganaș
și-au propus să studieze cum stau lucrurile în sectoarele industriei creative
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„Avem potențial creativ pe care e păcat să-l irosim”
Nu trebuie să inventăm foarte mult. E suficient să vedem unde investesc
alte țări, care sunt prioritățile lor și să urmăm niște practici bine stabilite
deja, iar atunci, sectorul creativ ar deveni profitabil. Populația Republicii
Moldova este foarte creativă, oamenii de aici au capacitatea de a crea, ne
spune Ion Țîganaș, autorul studiului „Contribuția economică a sectorului
creativ din Republica Moldova”.
În acest sens, țara noastră a început să preia bunele practici implementate de țările europene. Bunăoară conceptul de oraș creativ, care vine să
creeze un mediu propice dezvoltării inovaţiei şi diversităţii, devine tot
mai întâlnit în orașele europene.
Un prim pas făcut la Chișinău este organizarea Forumului Cultural
Național din Moldova, cu tema „Orașe creative și durabile: Rolul culturii
și creativității în dezvoltarea urbană”. Astfel, Forumul a fost organizat în
perioada 4-5 mai curent, în cadrul Programului UE-Parteneriatul Estic în
Cultură și Creativitate pentru anii 2015-2018, având drept obiectiv prezentarea și evaluarea conceptului de „orașe creative” și a modalităților
sale de implementare în Republica Moldova, precum și analiza și testarea
potențialului de dezvoltare urbană integrată, inclusiv în infrastructura
imaterială și cea materială.
Vorbind despre industria creativă, trebuie să mai știm că „exporturile de
bunuri creative din Moldova sunt extrem de mici. Din totalul bunurilor
exportate, doar 0,36% sunt bunuri creative. Noi importăm de 14 ori mai
multe bunuri decât exportăm. Un pic mai bine stăm la capitolul exportul
serviciilor creative, însă aici vorbim de softuri – circa 1% din totalul serviciilor, ceea ce înseamnă un venit de aproximativ un miliard de lei anual.
Sunt sectoare care pot și trebuie să fie valorificate”, afirmă Ion Țîganaș.
Implicarea statului în dezvoltarea industriei culturale și creative
Produsul creativ necesită a fi protejat, iar în Republica Moldova de
acest lucru se ocupă Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
AGEPI este responsabilă de promovarea și realizarea activităților în
domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe.

www.agepi.gov.md

Aspecte ale protecției proprietății intelectuale

Ca și în restul industriilor, implicarea statului în dezvoltarea sectoarelor
creative este importantă. „Fără o legislație propice nu putem dezvolta
un sector, deși sunt cazuri când adoptarea unei legi nu a fost soluția
revoluționării unui domeniu. Cel puțin aprobarea unor legi trebuie să
meargă și la implementarea acestora împreună cu instrumente fiscale
necesare. Legile sunt extrem de importante pentru orice sector, dar
trebuie modificate pentru a le oferi componenta economică astfel
încât să facem acest sector atractiv”, susține specialistul în proprietate
intelectuală, Ion Țîganaș.
Ne trebuiesc investiții colosale pentru dezvoltarea sectorului de film, dar
pentru sectorul editorial, Republica Moldova are toate pârghiile. Iar aici
statul n-ar trebui să facă foarte multe.
„Ca să editezi o carte în Republica Moldova și să fie profitabilă, trebuie s-o
editezi în cel puțin 1000 de exemplare. Absorbția de carte pentru fiecare
titlu, în țara noastră, este de 200-300 de bucăți și se vinde în trei sau patru
ani. În acest caz, editurile nu pot avea profit, așa că se orientează pe piața
românească. Aici avem însă o dilemă pentru că legea națională spune că
autorii trebuie să repatrieze valuta în termen de doi ani. Din start sunt puși
în situația în care trebuie să returneze această valută în țară, dar, pe de
altă parte, cartea nu se vinde într-o zi sau două. Printr-o singură mișcare
legislativă statul ar putea anula prin lege obligativitatea repatrierii valutei
de către editori, iar aceasta ar fi o mișcare ce ar dezvolta sectorul: ar face
să apară mai mulți editori pe piață, ar antrena în acest sector populația
și atunci statul beneficiază atât de la taxele exportului, cât și de la faptul
că sunt antrenați mai mulți oameni, astfel nu vor fi nevoiți să plece peste
hotare”, explică I. Țîganaș.

Autorii cercetării au elaborat și un set de recomandări întru susținerea
industriei creative, dat fiind faptul că datele obținute pot fi utilizate
drept instrumente de monitorizare a activității economice, precum și,
pot contribui la progresul industriei. Aceștia consideră că statul ar trebui
să creeze un cadru legal – cu legi aplicabile și atractive, care să conțină
componenta economică, și un cadru fiscal – prin simplificarea sistemului
de impozitare. Industria creativă trebuie privită separat de alte industrii și
trebuie creat cadru fiscal favorabil pentru dezvoltarea lor.
Un alt aspect important este educarea și instruirea atât a tinerei generații,
cât și a oamenilor deja implicați în domeniu. Aceștia trebuie învățați cum
să facă afaceri, să fie instruiți cum să-și vândă marfa/serviciu, deoarece
creativitatea pune în circulație idei, valori, inițiative și produse pe un
continuum care unește arta și cultura, cercetarea și inovarea, afacerile și
dezvoltarea economică.
Totuşi, prin valoarea culturală pe care o aduc în societate, industriile
creative pot răspunde unor nevoi specifice de politică economică, pe
care autorităţile publice sunt chemate să le rezolve. Revitalizarea prin
cultură a zonelor în declin, introducerea în circuitul valorii a unor tradiţii culturale, formarea unei reputaţii sau imagini regionale sau naţionale,
conservarea unor moşteniri intelectuale, artistice sau industriale sunt doar
câteva exemple de produse culturale care ajută considerabil economia
şi producerea valorii într-o societate. 
Articolul a fost realizat în cooperare cu Programul de Cultură și Creativitate
al UE-Parteneriatul Estic 2015-2018 - www.culturepartnership.eu și pagina
de Facebook - EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme.
www.unimedia.md

Companiile „LIDL” și „APPLE” au depus, în anul 2016, cele mai multe cereri de înregistrare a mărcilor comerciale
în Republica Moldova
În Republica Moldova, mărcile se află în topul
obiectelor de proprietate industrială pentru
care se solicită protecţie. Potrivit datelor prezentate de Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, cele mai multe cereri de înregistrare a mărcilor au fost solicitate de companii
străine. În 2016, AGEPI a recepţionat aproape
4.500 de cereri de înregistrare a mărcilor. Mai
mult de jumătate, adică 2.500, au venit din
străinătate. Totodată, solicitanţilor naţionali
le revin 32% din totalul cererilor depuse pe
parcursul anului 2016.
Cele mai multe cereri de înregistrare a mărcilor
au fost depuse de companiile:
• „Lidl Stiftung & Co. KG” din Germania – 69
de cereri;
• „Apple INC” din SUA – 56;
• „Orion Corporation” din Coreea – 43;
• „World Medicine Ilaç Sanayi” din Turcia – 37;
• „Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG” din
Germania – 34;
• „Janssen Pharmaceutica NV” din Belgia – 31;
• „Philip Morris Brands S.A.R.L” din SUA – 30;
• „Hyundai Motor Company” din Coreea – 30;
• „Oberegagro SRL” din Republica Moldova –
29 de cereri.
În Topul celor 5 clase de produse și servicii, pentru
care au fost depuse cereri de înregistrare a mărcilor, se află serviciile de
publicitate, administrare comercială și gestiune a afacerilor comerciale.
Acestea sunt urmate de produsele farmaceutice și veterinare, produsele
alimentare. De asemenea, domenii care reprezintă interes pentru piața
Republicii Moldova sunt cele care vizează aparate și instrumente științifice/
calculatoare, dar și produsele cosmetice.
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Cel căruia îi aparține marca înregistrată are dreptul exclusiv de a dispune
de marcă, de a o folosi, precum și dreptul de a interzice folosirea ei de
către alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova, pe durata valabilității
mărcii în cauză.
Sursa: www.agepi.gov.md, www.bizlaw.md
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Record de cazuri de cybersquatting înregistrate la OMPI în anul 2016
Titularii de mărci au depus, în anul 2016, la Organizația Mondială
a Proprietății Intelectuale (OMPI), un număr record de 3,036 de
cereri de soluţionare a disputelor cu privire la numele de domenii înregistrate cu presupusa rea-credință, prin procedura Politicii
uniforme de soluționare a litigiilor în domeniul numelor de domen
(UDRP – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), ceea ce
reprezintă o creștere de 10% față de 2015. Acest fenomen, cunoscut
sub denumirea de cybersquatting, se datorează apariției a peste
1200 de domenii generice de nivel superior (gTLD) operaționale
în prezent.
Disputele legate de cybersquatting referitoare la noile domenii generice
au crescut la 16% din numărul cazurilor examinate de OMPI în 2016, cu
un total de 5374 de nume de domenii. Dintre acestea, cele mai frecvent
contestate nume de domenii noi au fost: .XYZ, .TOP și .CLUB. Peste 340 de
domenii generice de nivel superior noi au parvenit on-line în 2016, cum
ar fi: .GAMES, .SHOP și .STREAM.
Directorul general al OMPI, Francis Gurry, a declarat: „creșterea semnificativă
a cazurilor de cybersquatting la nivel mondial necesită vigilenţă continuă
din partea titularilor de mărci și a consumatorilor deopotrivă. Acest lucru
este cu atât mai important, cu cât un număr considerabil dintre aceste litigii
implică cazuri de piraterie în mediul on-line. În astfel de cazuri, OMPI ajută
titularii de mărci să-și restabilească drepturile asupra numelor de domenii,
reducând astfel cazurile de înșelăciune a consumatorilor”.
Domeniile de nivel superior care sunt coduri de țară (ccTLD) au reprezentat
circa 14 la sută din plângerile depuse la OMPI.
În anul 2016, litigiile administrate de UDRP a OMPI, au implicat părți din 109
țări. În topul țărilor cu cele mai multe litigii în domeniul dat se află SUA cu
895 de cazuri, urmată de Franța - 466, Germania - 273, Marea Britanie - 237
și Elveția cu 180 de cazuri depuse. Franța a înregistrat cea mai mare creștere
a cazurilor depuse – 38%.
Topul sectoarelor de activitate ale reclamanţilor au fost operaţiunile
bancare și financiare (12% din toate cazurile), industria fashion (9%),

industria grea şi utilaje pentru construcții (9%), Internetul şi tehnologia
informaţională (8%), biotehnologia și produsele farmaceutice (7%), precum și vânzarea cu amănuntul (7%). Compania Philip Morris conduce
lista solicitanţilor cu 67 de cazuri depuse, urmat de AB Electrolux cu
51 de cazuri și Hugo Boss, LEGO, precum și Michelin cu 42 de cazuri
fiecare. În 2016, OMPI a alocat 305 experţi din 47 de țări și a administrat
procedurile în 15 limbi diferite.
Din 1999, până în prezent, la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI au fost
depuse peste 36 de mii de cazuri de soluţionare a disputelor cu privire la
numele de domenii înregistrate cu presupusa rea-credință, cuprinzând
peste 66 de mii de nume de domenii.
Detalii aflați la: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0003.html
Despre Cybersquatting
Cybersquatting-ul semnifică înregistrarea sau folosirea unor nume de
domenii cu rea-credinţă pentru a obţine profit, pe baza renumelui unor
mărci de comerţ consacrate. Cei care obţin domeniile respective le
oferă apoi spre vânzare persoanelor sau companiilor care deţin mărcile
de comerţ la un preţ supraevaluat. Disputele pentru domeniile înregistrate cu presupusa rea-credință sunt de obicei rezolvate prin procedura
Politicii uniforme de soluționare a litigiilor în domeniul numelor de domen (UDRP), care a fost adoptată de Corporația de Atribuire a Numelor
și Numerelor în Internet (ICANN- International Corporation for Assigned
Names and Numbers). 
Cele mai răsunătoare cazuri de furturi de domenii în Republica
Moldova (diagramă)
Fenomenul de cybersquatting sau înregistrarea cu rea-credință a unor
nume de domen, care conțin denumiri de mărci binecunoscute cu scopul de a obține beneficii ulterioare, nu a ocolit nici Republica Moldova.
Deși în proporții mai mici, branduri binecunoscute precum MSN de la
Microsoft, Vodafone, Epson sau Kaufland au fost nevoite să se adreseze
în instanțe pentru a-și dobândi domeniile .md.

III. Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Proprietatea intelectuală, pe
agenda Forumului Internațional
„Consolidarea Triunghiului
Cunoașterii în Republica Moldova”
În perioada 23-24 martie curent, în cadrul
Academiei de Studii Economice a Moldovei
(ASEM), s-a desfășurat Forumul Internațional
„Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în
Republica Moldova: Pași spre Integrare
Europeană prin Educaţie-Cercetare-Inovare”,
ediția a III-a. Organizatorul principal al Forumului
a fost Centrul de Studii în domeniul Integrării
Europene al ASEM.
Ediția TRIANGLE 2017 a fost realizată în cadrul tematicii „Promovarea cooperării Internaționale pentru
consolidarea triunghiului cunoașterii în Moldova”.
Forumul a reunit studenți, cadre didactice
universitare, funcționari publici, grupuri profesionale și reprezentanți ai societății civile, lideri
universitari, precum și persoane interesate, care
fac parte din învățământul superior și cel de cercetare; reprezentanți ai Consiliului Rectorilor din
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Republica Moldova; reprezentanți ai instituțiilor
de cercetare; autorități publice, antreprenori și
tineri cercetători din Republica Moldova.

Programul evenimentului a inclus o serie de
discursuri, mese rotunde, seminarii cu prezentări
interactive și studii de caz, cu scopul identificării
www.agepi.gov.md

Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
conform statisticilor, în cele mai multe dintre cazuri, Centrul a constatat înregistrarea și utilizarea abuzivă de către pârâți a numelor de domeniu .md
și a decis transmiterea acestora către reclamanți, care de obicei sunt titulari
de drepturi asupra mărcii comerciale. În rezultatul deciziilor Centrului, registratorul național a numelor de domen de nivel superior .md este obligat
să modifice datele privind deținătorul site-ului”, menționează Ion Țîganaș,
avocat specializat în proprietatea intelectuală.
Vedeți mai jos numărul litigiilor cu implicarea cetățenilor și companiilor din
Republica Moldova ce vizează furtul numelor de domeniu din întreaga
lume, pe ani:

Astfel, prin intermediul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale
(OMPI) până la 1 martie 2017, în Republica Moldova, au fost soluționate 11
cazuri de furt de domenii în favoarea deținătorilor de branduri. Vedeți
diagrama litigiilor cu privire la numele de domeniu .md soluționate prin
intermediul Centrului de Mediere și Arbitraj al OMPI pe ani:

Colaj: UNIMEDIA

„Unii titulari de drepturi nu interacționează direct cu așa-zișii „deținători de
site-uri false”, ci apelează la procedura Centrului de Mediere și Arbitraj. Astfel,

„Deși nu sunt foarte multe astfel de cazuri, se atestă o ușoară creștere a
numărului litigiilor cu implicarea cetățenilor și companiilor din Republica
Moldova, implicate în înregistrarea și utilizarea abuzivă a diferitor nume de
domenii. Motivele care dictează dezvoltarea acestui fenomen sunt legate
de atragerea utilizatorilor de Internet pe web site-ul litigios, de obţinerea
de câştiguri comerciale prin crearea unei posibilităţi de confuzie cu mărcile
binecunoscute sau de atragerea de vizitatori pentru a vinde publicitate pe
web site-ul aferent. Indirect, însă, prin înregistrarea frauduloasă a numelor
de domeniu se doreşte obţinerea de foloase materiale”, afirmă Ion Tîganaş.
www.unimedia.md

Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
soluțiilor viabile pentru asigurarea bunei funcționări a triunghiului cunoașterii
în beneficiul instituțiilor, studenților și absolvenților.
La eveniment au participat și specialiști din cadrul Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Astfel, în deschiderea celei de-a doua zile a Forumului, Directorul general
al AGEPI, Octavian Apostol, a prezentat o informație succintă despre rolul
AGEPI în procesul inovațional. „AGEPI susține activ businessul mic și mijlociu
aplicând diverse facilități inclusiv suport financiar la brevetarea în străinătate,
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drept exemplu sunt scutirile semnificative de taxe acordate la înregistrarea
obiectelor de proprietate intelectuală. În continuare, vom depune toate
eforturile necesare pentru facilitarea înregistrării drepturilor de proprietate
intelectuală și să asigurăm o protecție sporită”, a subliniat Octavian Apostol.
TRIANGLE 2017 a avut loc cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul proiectului INTEGRA „Centrul de excelență Jean Monnet în Studii
Europene de Integrare Economică”. 
www.agepi.gov.md
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Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
O nouă etapă în cadrul campaniei de informare a
bibliotecarilor în domeniul proprietății intelectuale
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a demarat, la
sfârșitul lunii februarie, a doua etapă a campaniei de informare a bibliotecarilor din Republica Moldova în domeniul proprietăţii intelectuale.
Pe parcursul campaniei au fost organizate o serie de seminarii de informare şi instruire în cadrul bibliotecilor publice raionale, care sunt parte
a proiectului Novateca, cu scopul de a consolida cunoştinţele bibliotecarilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi de a dezvolta noi servicii
de consultanţă şi promovare a sistemului pentru comunitățile locale.
Astfel, în perioada 21-27 februarie curent, AGEPI a organizat seminarii
de instruire la bibliotecile publice din oraşele Râșcani, Edineț, Fălești și
Cimișlia. La seminare au participat aproximativ 200 de bibliotecari, care au
fost familiarizaţi cu mecanismele de protecţie şi respectare a drepturilor de
proprietate intelectuală, sursele de documentare în domeniul proprietății
intelectuale, în special bazele de date în domeniu, cu acces public gratuit,
atât ale AGEPI, cât și cele europene și internaționale. Totodată, în cadrul
seminariilor a fost distribuită literatură în domeniul proprietăţii intelectuale.
Seminare de informare şi instruire în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, a dreptului de autor şi a drepturilor conexe pentru bibliotecarii
ce activează în bibliotecile publice orăşeneşti şi săteşti au fost organizate
până în luna aprilie. Seminare au avut loc în bibliotecile publice raionale
din Dondușeni, Glodeni, Ștefan-Vodă, Criuleni, Dubăsari, Briceni și Ialoveni.

Salonul Internațional al Cercetării,
Inovării și Inventicii PRO INVENT
În perioada 22-24 martie 2017, la Cluj-Napoca,
România, a avut loc cea de-a XV-a ediție a
Salonului Internațional al Cercetării, Inovării
și Inventicii PRO INVENT. Evenimentul a fost
organizat de către Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca sub egida Ministerului Educației
Naționale și Ministerului Cercetării și Inovării,

Prima etapă a campaniei de informare a bibliotecarilor în domeniul
proprietății intelectuale s-a desfășurat pe parcursul anului 2014. În cadrul
campanei au fost organizate seminarii la 16 biblioteci publice raionale,
fiind şcolarizaţi peste 660 de bibliotecari. 
www.agepi.gov.md

în parteneriat cu Academia de Științe Tehnice
din România – Filiala Cluj, Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca, Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(AGEPI), Forumul Inventatorilor Români, Oficiul
de Stat pentru Invenții și Mărci din România.

despre validarea brevetelor europene pe
teritoriul Republicii Moldova. De asemenea,
specialiștii AGEPI au lansat invitația de participare la Expoziția Internațională Specializată
„INFOINVENT”, ediția a XV-a, care va avea loc
în luna noiembrie 2017.

Ediția din acest an a Salonului a reunit peste
60 de participanți care au expus cca 300 de
invenții. Tematica Salonului a fost materiale,
procese și produse inovative (energie, mediu,
sănătate, agricultură, resurse etc.).
Prezentările grafice însoțite de
machete, prototipuri, produse
finite, de serie, la fel ca și prezentările video care conțineau
date privind impactul social și
financiar al lucrărilor expuse au
fost vizionate cu interes de către
vizitatori, juriu și reprezentanții
mass-media.

În cadrul festivității de premiere, AGEPI în mod
tradițional, a selectat și a menționat cu medalii
de aur cele mai interesante invenții prezentate
în cadrul Salonului.

Republica Moldova a fost reprezentată la Salonul PRO
INVENT–2017 de un grup de
inventatori și cercetători din mai
multe instituții și organizații,
precum: Universitatea Tehnică
a Moldovei, Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie „N.
Testemițanu”, Universitatea Agrară
de Stat din Moldova, Centrul
Național de Sănătate Publică,
Universitatea de Stat din Moldova,
Institutul de Genetică, Fiziologie
și Protecție a Plantelor al AȘM,
Institutul de Microbiologie și
Biotehnologie al AȘM etc.
AGEPI a participat la Salon cu un
stand informațional în cadrul căruia au fost distribuite materiale
promoționale. Totodată, au fost
oferite informații și consultații
despre sistemul național de
proprietate intelectuală și
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Totodată, pentru contribuția adusă la promovarea domeniului proprietății intelectuale, AGEPI a
fost distinsă cu diploma de excelență și medalia
de aur din partea Salonului PRO INVENT–2017
și cu diploma de excelență și premiul special
„Special Award” din partea Asociației Corneliu
Group Cercetare – Inovare. 
www.agepi.gov.md

Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
UTM a luat 15 medalii de aur și alte
premii la PRO INVENT 2017 din
Cluj-Napoca, România
Universitatea Tehnică a Moldovei a participat cu 16 lucrări la Salonul Internaţional al
Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT
2017. Acestea au fost premiate cu 15 medalii
de aur, 2 medalii de argint, dar şi multiple
diplome de excelenţă.
Potrivit site-ului universității, lucrările au fost
însoțite de prezentări grafice, video, machete,
prototipuri, date privind impactul social, financiar
al lucrării şi s-au bucurat de o apreciere înaltă
a Juriului internaţional. Astfel, activitatea de
cercetare şi inovare a UTM a fost menţionată
cu două premii speciale:
• Premiul Special al Salonului PRO INVENT;
• Premiul Special al Institutului Naţional de
Cercetare şi Dezvoltare ICPE-CA, Bucureşti.
Lucrările colectivului de cercetători condus de
acad. Ion BOSTAN au fost menţionate cu 4 medalii de aur şi 3 premii speciale:
• Premiul Special al Patronatului Român din
Cercetare şi Proiectare;
• Premiul Special al Asociaţiei Române pentru
Tehnologii Neconvenţionale;
• Premiul Special al Camerei de Comerţ şi
Industrie a mun. Bucureşti;
Diploma de Excelenţă pentru Inventică şi Distincţia
„Prof. univ., dr. ing. Dorel CERNOMAZU”, acordată

Seminar în domeniul proprietății
intelectuale pentru doctoranzii și
masteranzii de la Universitatea AŞM
Aproximativ 85 de doctoranzi și masteranzi
de la Universitatea Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (UnAŞM) au participat, pe 16 martie
curent, la un seminar de instruire cu genericul „Proprietatea Intelectuală - instrument
de valorificare a rezultatelor cercetării. Rolul
informației de brevet în societatea modernă”,
organizat de Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI).
Seminarul a avut drept scop familiarizarea
participanților cu sistemul național de protecție
și valorificare a proprietății intelectuale.
Pe parcursul seminarului, specialiștii AGEPI au
prezentat cadrul normativ-legislativ în domeniul
protecției obiectelor de proprietate intelectuală
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de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
pentru lucrarea „Instalaţie eoliană cu ax vertical”.
Totodată, Premiul Special al Asociaţiei Române
pentru Tehnologii Neconvenţionale a fost acordat colectivului de autori condus de prof. univ.
Valerian DOROGAN pentru lucrarea „Dispozitiv
de măsurare a diametrului miezului microfirelor
şi a grosimii izolaţiei din sticlă utilizând efectul
de transparenţă optică”.

în Republica Moldova, în special al invențiilor,
au vorbit despre proprietatea intelectuală ca
instrument de valorificare a rezultatelor cercetării, managementul inovațiilor și al proprietății
intelectuale în cadrul universităților.
Participanții la seminar au fost informați despre
rolul important al birourilor de proprietate intelectuală și Oficiilor de Transfer Tehnologic (OTT)
în procesul de creare - protecție – valorificare
a rezultatelor științifice și invențiilor, în scopul
gestionării cât mai eficiente a portofoliului
obiectelor de proprietate intelectuală creat și
deținut de către instituțiile de învățământ. În prezent, în cadrul a patru universități din Republica
Moldova (USM, UTM, UASM, USARB) cu suportul
Proiectului TEMPUS TecTNet „Rețeaua de Transfer
Tehnologic” au fost deschise și activează OTT-uri,
care acordă asistență inventatorilor în protecția
și promovarea invențiilor.

În acest an, organizatorii Salonului PRO INVENT
au instituit premiul „OPERA OMNIA”, care se
acordă pentru contribuţii remarcabile aduse
dezvoltării inventicii româneşti. Acest premiu
i-a fost acordat rectorului UTM, Viorel BOSTAN,
prorectorului pentru cercetare și doctorat, Valerian
DOROGAN și profesorului Valeriu DULGHERU.
http://diez.md
Sursa foto: www.utm.md

Specialiștii AGEPI au prezentat, de asemenea,
sursele de informare și documentare în domeniul
proprietății intelectuale, în special a invențiilor,
bazele de date naționale și internaționale în domeniu, familiarizând masteranzii și doctoranzii,
prin exemple practice, cu cele mai simple și
utile modalități de documentare. Un interes
deosebit pentru doctoranzi a trezit platforma
„Panorama de brevet”, o aplicație creată și gestionată de AGEPI despre invenții, inventatori și
brevetele înregistrare în Republica Moldova pe
cale națională și internațională, care permite
realizarea unor cercetări tematice și analitice în
informația de brevete.
Menționăm că, în februarie 2010, Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală și Universitatea
Academiei de Ştiinţe a Moldovei au semnat un
Acord de colaborare în domeniul proprietății
intelectuale.
www.agepi.gov.md
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EUIPO a lansat un nou Studiu!

stabilității economice se menține la 67%, la fel ca și în 2013.

Cetăţenii europeni şi proprietatea intelectuală: percepţie, conştientizare şi comportament
• Este proprietatea intelectuală un concept abstract pentru cetățeni?
• Ce procent din populația peste 15 ani consideră că „elitele” beneficiază cel
mai mult de pe urma protecției proprietății intelectuale ?
• Are generația tânără încredere în protecția proprietății intelectuale?
• Lipsa protecției proprietății intelectuale duce la haos economic?
• Este în creștere numărul persoanelor care cumpără marfa contrafăcută
deoarece au fost induși în eroare?

În plus, 2/3 din respondenți recunosc rolul societăților care utilizează PI
în mod intensiv în crearea de locuri de muncă, deși procentul scade ușor,
comparativ cu anul 2013.
Cu toate acestea, jumătate din europenii chestionați consideră că
protejarea strictă a PI poate diminua inovarea, iar peste jumătate din
aceștia consideră că principiile PI nu sunt adaptate la Internet.

Specialiștii de la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
(EUIPO) au elaborat un Studiu care oferă răspunsuri la aceste întrebări.
Acest studiu, prezentat în luna martie curent, a fost realizat în 2016, pe
baza a 26.555 de interviuri realizate cu persoane de peste 15 ani din cele
28 de state membre ale UE.
Importanța protejării PI este tot mai mult recunoscută, comparativ cu 2013
(când s-a desfășurat un sondaj asemănător) – majoritatea respondenților
consideră că este important ca inventatorii, creatorii și artiștii să își poată
proteja drepturile și să fie remunerați pentru munca lor.
Această convingere relevă un atașament față de principii și recunoașterea
beneficiilor protejării DPI (drepturilor de proprietate intelectuală):

Opinia, potrivit căreia PI limitează inovarea este mai răspândită în rândul
celor mai tineri europeni chestionați: 6 din 10 respondenți cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani sunt de acord cu această afirmație (59 % față
de media UE de 50 %).
Această convingere este frecventă și în rândul cumpărătorilor de produse
contrafăcute și al persoanelor care efectuează descărcări și streaming din
surse ilegale, 57 % din persoanele care fac parte din acest grup fiind de
acord cu această afirmație.
Impactul produselor contrafăcute asupra inovării, mai puțin
bine perceput

Jumătate din europeni consideră că protejarea strictă a PI poate
diminua inovarea
Procentul respondenților care echivalează protejarea PI cu menținerea

Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor
şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice
În perioada 27-30 martie 2017, în cadrul Organizației Mondiale a
Proprietății Intelectuale (OMPI), și-a desfășurat activitatea Comitetului
Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice (SCT/37).

La fel ca în anul 2013, din cele patru argumente testate (impactul negativ
asupra economiei, încurajarea traficului ilegal, amenințarea sănătății publice și descurajarea inovării), factorul economic continuă să descurajeze
cel mai mult cumpărarea de produse contrafăcute:
• 78% dintre respondenți consideră că achiziționarea de produse contrafăcute distruge întreprinderile și locurile de muncă;

desenelor și modelelor industriale (DLT) este o prioritate a Organizației
pentru perioada 2017-2018. De asemenea, a subliniat că protecția denumirilor de state împotriva înregistrării și utilizării în calitate de marcă este
un subiect de importanță majoră, deoarece denumirea statului este ceva
fundamental, împreună cu stema și drapelul.
În cadrul ședințelor s-a discutat subiectul privind protecția interfețelor
grafice pentru utilizator (GUI), pictogramelor prin prisma legislației ce se
referă la desene și modele industriale.
Protecția indicațiilor geografice a fost un alt subiect discutat atât în cadrul ședințelor plenare, cât și în cadrul Sesiunii de informare referitor la
Indicații Geografice (SCT/IS/GEO/GE/17/1 PROV) organizată pe 28 martie.
Rapoartele prezentate de către reprezentanții producătorilor din Italia
(cașcaval), SUA (vinuri), Columbia (cafea), Franța (vinuri) și reprezentații
diferitor instituții (Comisia Europeană, oficiile de proprietate intelectuală,
ministere etc.) s-au axat pe două compartimente:
• Caracteristicile, experiențele și practicile diferitor sisteme naționale și
regionale de protecție a indicațiilor geografice;
• Protecția indicațiilor geografice pe Internet și a indicațiilor geografice
și a denumirilor țărilor în cadrul numelor de domen.
La ședințele Comitetului au participat Simion Leviţchi, șef Direcție mărci și
design industrial, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
și Marin Cebotari, Consilier al Reprezentanţei Permanente a Republicii
Moldova pe lângă Oficiul ONU şi alte Organizaţii Internaţionale din Geneva.

Ședința a fost deschisă de Francis Gurry, Directorul General al OMPI,
care a menționat că subiectul privind elaborarea Tratatului în domeniul

12

Reprezentantul Republicii Moldova, Simion Leviţchi, a fost ales în funcția
de Vice-președinte al sesiunii a 37-a a Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice.
www.agepi.gov.md
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• doar 20 % nu împărtășesc această opinie;
• cu toate acestea, procentul persoanelor care nu admit prejudiciile
cauzate de contrafacere este în creștere.
Impactul negativ al cumpărării de produse contrafăcute asupra inovării
este, în general, cel mai puțin acceptat argument dintre toate cele patru
argumente testate și este chiar mai puțin evident pentru europenii care
au participat la chestionar în 2016 decât a fost în 2013.
Aproape jumătate dintre europenii care au participat la chestionar (48%) nu consideră că achiziționarea de produse contrafăcute
descurajează inovarea.

de a sprijini aceste idei, tendința menținându-se de la sondajul din 2013.
Totuși, deși aceste grupuri sunt cel mai mult înclinate să justifice achizițiile
de produse contrafăcute pe baza ingeniozității și ca formă de protest, se
remarcă faptul că gradul de acceptare a acestor două argumente scade
la ambele grupuri comparativ cu 2013.
Motivele care i-ar face pe europenii chestionați să se oprească
din a mai cumpăra produse contrafăcute

Aproape jumătate din europeni consideră că „elitele” beneficiază
cel mai mult de pe urma protejării PI.
PI este în continuare un concept foarte abstract pentru cetățeni, întrucât
există o tendință constantă de a asocia protejarea PI cu „elita”, cum ar fi
companiile mari și artiștii celebri, mai arată studiul.
Peste 4 din 10 europeni chestionați consideră că aceste grupuri beneficiază cel mai mult de pe urma PI.
În același timp, respondenții consideră că toți consumatorii asemănători
lor beneficiază într-o măsură mult mai mică. Această tendință s-a înregistrat și în anul 2013.
Cumpărarea de produse inteligente, o achiziție inteligentă sau
un gest de protest?
Din europenii chestionați, 34% consideră cumpărarea de produse contrafăcute drept un act de protest, în timp ce 62% nu împărtășesc această opinie.
De asemenea, europenii consideră din ce în ce mai puțin că achiziția
de produse contrafăcute reprezintă o soluție ingenioasă, întrucât procentul europenilor intervievați care consideră cumpărarea de produse
contrafăcute drept o achiziție inteligentă, de natură să mențină puterea
de cumpărare a unei persoane, a scăzut comparativ cu anul 2013 (30%).

Crește confuzia între conținut legal și ilegal
În timp ce utilizarea surselor legale a crescut, în aceeași măsură a crescut
și conștientizarea legalității conținutului online; cu toate acestea, se pare
că a crescut ambiguitatea în ceea ce reprezintă o ofertă legală sau ilegală.
Aproximativ 24 % din europenii chestionați au fost întrebați dacă o sursă
este legală sau nu, fiind înregistrată o creștere de 5 puncte comparativ
cu studiul din 2013, și 4 % din europenii chestionați afirmă că au făcut
cercetări pentru a verifica dacă o sursă este legală sau nu, înregistrânduse o creștere de 2 puncte.

În ceea ce privește considerarea achizițiilor de produse contrafăcute ca
modalitate de păstrare a puterii de cumpărare și ca mijloc de a protesta
împotriva economiei dictate de piață, tinerii și meseriașii sunt mai susceptibili

Novacul afumat din Țara Bârsei
devine al patrulea produs românesc
protejat la nivel european
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat la începutul lunii martie curent, decizia de
înregistrare a denumirii în Registrul denumirilor
de origine protejate si al indicațiilor geografice
protejate pentru produsul „Novac afumat din
Țara Bârsei” ca produs de Indicație Geografică
Protejată (IGP).
Novacul afumat din Ţara Bârsei este al patrulea
produs românesc protejat oficial la nivelul Uniunii
Europene, după „Telemeaua de Ibăneşti”, „Magiunul
de Topoloveni” şi „Salamul de Sibiu”.
„Specia de peste novac este crescută în aria geografică
Țara Bârsei, mai exact în iazurile, lacurile și heleșteiele
din lunca Oltului. Această specie se deosebește de
novacul crescut în alte zone ale țării prin faptul că
ajunge la greutatea pentru procesare într-o perioadă mai lungă de timp (3 ani, în comparație cu 2 ani
pentru novacul crescut în zonele de câmpie). 
Datorită condițiilor de mediu, a temperaturilor
scăzute pentru o perioadă de timp mai lungă pe
parcursul anului, cantitatea de grăsime este redusă
la jumătate față de novacul crescut la șes. 
Nr. 3.2017

Surse: https://euipo.europa.eu/…/observ…/
news/-/action/view/3507934
http://cursdeguvernare.ro

Procesarea se face tot in arealul geografic delimitat, după rețeta locală de afumare. Pestele novac
este prelucrat sub forma de fileuri, afumate la cald
cu rumeguș de esență tare (fag) pentru o aromă
unică, metoda tradițională de afumare din aria
geografică Țara Bârsei. 
Anul trecut, „Telemeaua de Ibăneşti” şi „Salamul de
Sibiu” au fost certificate la nivel european. „Magiunul
de Topoloveni” a fost înregistrat la nivelul UE în
2011, iar de atunci şi până în 2016 nu a mai primit
protecţia europeană niciun alt produs românesc.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din
România (MADR) precizează că încă două produse,
respectiv „Cârnații de Pleșcoi” și „Scrumbia de Dunăre
afumată”, se află pe circuit la Comisia Europeană în
vederea obținerii protecției la nivel european pentru
sistemul de calitate Indicație Geografica Protejată. 
Recunoaşterea ca produs tradiţional dă dreptul
fabricanţilor din România să primească bani de
la UE pentru promovarea produselor în afara
graniţelor ţării.
Potrivit datelor MADR din 2016, la nivel mondial
erau garantate 1.427 de produse tradiţionale, din
care 1.404 din Uniunea Europeană. Cele mai multe produse protejate sunt din Italia (296), Franţa
(243), Spania (205), Portugalia (139), Grecia (106) şi
Germania (96). 

Sursa: www.publika.md,
www.hotnews.ro
Notă: Republica Moldova, începând cu data de 18 octombrie
2016, a obținut protecția pe teritoriul UE 4 indicaţii geografice
care desemnează trei zone vitivinicole ale Republicii Moldova:
Valul lui Traian, Codru, Ştefan Vodă dar şi indicaţia geografică
Divin, care va fi utilizată pentru produsul „rachiu de vin învechit”
fabricat pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Anterior, a fost asigurată protecția pe teritoriul UE pentru două
denumiri de origine ale Republicii Moldova: Ciumai și Romănești.
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Pokémon Go: Jocul de realitate
augmentată testează proprietatea
intelectuală
dr. Andres GUADAMUZ, lector superior în
dreptul proprietății intelectuale,
Universitatea din Sussex, Marea Britanie
Pokémon Go este un joc video pentru telefoanele inteligente „smartphone”, apărut în
vara anului 2016, şi se bazează pe „augmented reality”, o tehnologie care integrează
elementele virtuale în lumea reală pentru a
crea interacţiune între utilizator şi aplicaţie.
Jocul a fost fondat de către Niantic Labs, fiind o dezvoltare a unei aplicaţii anterioare a
Companiei „The Pokemon”, o colaborare între
firmele japoneze de jocuri video „Nintendo”,
„Game Freak” şi „Creatures”. Franciza a fost
creată în 1995, sub forma unor jocuri video
pentru Game Boy, o consolă video portabilă
fabricată de „Nintendo”. Jocurile erau centrate în jurul unor creaturi virtuale numite
„Pokemon”, pe care „antrenorii de pokemoni”
puteau să le prindă, să le antreneze şi să participe în lupte împotriva altora, într-o formă
de activitate sportivă.
Astfel, jocul Pokémon Go de la lansarea sa, a avut
cca 500 mil de descărcări și un număr impresionant de utilizatori activi, devenind, peste noapte,
cel mai popular joc mobil din istorie. Dincolo
de succesul său ca aplicație, jocul marchează
o piatră de hotar în istoria tehnologiei în care
acesta este primul exemplu de masă cu succes
a realității augmentate - o tehnologie care combină „obiecte reale și virtuale într-un mediu real”.
Despre jocul Pokémon Go: Jocul este asemănător unei căutări de comori. După ce utilizatorii
descarcă aplicaţia, aceştia folosesc coordonatele geolocaţiei în care se află şi camera foto
a telefonului pentru a captura monştrii virtuali
numiți „Pokémoni”, care apar în locurile reale din
împrejurimi. Jocul are, de asemenea, „Pokestops”
și „gyms” – locurile în care utilizatorii jocului îşi
pot antrena Pokemonii. De exemplu, se ştie că
monştrii trăiesc lângă râuri, lacuri sau oceane.
Monştrii capturaţi pot fi folosiţi în bătăliile cu
alţi utilizatori.
Elementul de etichetare a jocului a determinat
o serie de întrebări juridice interesante cu privire
la rolul de realitate augmentată. Niantic, dezvoltatorul jocului, folosește o combinație de date
din hărțile de la Google Maps și tag-uri generate
de utilizator colectate de la un joc de realitate
augmentată apărut mai devreme numit „Ingress”.
Aceste date sunt utilizate pentru a identifica
punctele reale de viață, fie o stație sau o sală de
sport. Până în prezent, multe dintre problemele
juridice care decurg din joc au centrat în jurul
vieții private, dar ridică, de asemenea, o serie
de aspecte interesante legate de proprietatea
intelectuală (IP). De exemplu, jocul se bazează pe
conținutul generat de utilizator pentru a popula
„Pok” – lumea cu locații și puncte de interes,
dar cine este proprietarul acelui conținut? Și
mai important, dacă indivizii dețin vreun drept
asupra spatiilor virtuale?
Cine este proprietarul conținutului?
Așa cum s-a subliniat mai sus, geolocația este o
parte integrantă a jocului Pokémon Go. Jucătorii
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caută monștri Pokémoni în lumea reală, folosind
hărți ale împrejurimilor lor imediate și tag-ul
locației și puncte de interes specifice. Dar cine
deține aceste date? Deși nu este indicat în mod
clar în documentația Pokémon Go, aceste hărți
par a fi generate folosind datele din Google Maps.
Dincolo de proprietatea cartografierii de date, un
interes mai mare este cine deține toate aceste
date valoroase, inclusiv imaginile și toponimele
care fac parte integrantă din joc. Cei mai mulți
comentatori sunt de acord că inițial „Niantic” a
colectat datele pentru „Ingress”, care preceda
Pokémon Go. „Ingress” este un joc geo-locație,
futurist în cazul în care jucătorii preiau portaluri
într-o altă dimensiune. Aceste portaluri sunt
aceleași puncte de interes utilizate în Pokémon
Go. Unele site-uri chiar sugerează că jucătorii
care doresc o nouă sală de sport cu sediul în
locația lor, pur și simplu depun o cerere prin
intermediul portalului Ingress. Portalurile de
date pot fi destul de detaliate, și pot include un
nume de loc, coordonatele GPS și o imagine a
locației. Din nou, întrebarea este: cine deține
aceste date online?
Astfel, în timp ce jucătorii păstrează toate
drepturile de autor în materialele pe care
le încarcă, le acordă companiei „Niantic” o
licență neexclusivă pentru acel conținut, și
mai important, ele permit companiei Niantic
să elaboreze lucrări derivate din acel conținut,
și chiar la sublicențiere la alți utilizatori. Prin
includerea acestei clauze în termenii săi de
serviciu, Niantic a fost în măsură să includă
mii și mii de fotografii generate de utilizator
în Pokémon Go fără a plăti niciun ban pentru
cei care le-au oferit. De asemenea, se explică
de ce Niantic a fost în măsură să folosească
acest conținut în noile sale programe.

Dreptul de proprietate asupra spațiilor
virtuale
Dincolo de problema proprietății datelor cu caracter personal, problema locațiilor etichetate în
joc ca „Gyms” sau „Pokestop-uri”, ar putea avea,
de asemenea, implicații juridice importante. De
exemplu, ce se întâmplă dacă cineva are obiecții
ca proprietatea lor privată să fie etichetată ca o
zonă de antrenament în joc? Acesta a fost cazul
atunci când locuința unui web designer din
SUA, Boon Sheridan a fost etichetată, fără voia
sa, în Pokémon Go. Dl Sheridan locuiește într-o
casă veche din Massachusetts, SUA, care acum
40 de ani fusese biserică. Deoarece locația sa
a fost marcată ca biserică într-o bază de date
veche, s-a decis că locuința sa e una dintre sălile
importante de antrenament în joc. Astfel, un
număr mare de vizitatori au început a se roti în
jurul casei dl Sheridan. El și-a exprimat frustrarea
pe Twitter, spunând: „Nu am drepturi atunci
când vine vorba de o locație virtuală impusă pe
mine? Mediul de afaceri are așteptări, dar aceasta
este casa mea”. Experiența sa ridică o întrebare
importantă cu privire la drepturile cetățenilor
simpli în lumea virtuală.
În afară de problemele juridice referitoare la viața
privată, protecția datelor cu caracter personal și
încălcarea drepturilor, pot apărea, de asemenea,
aspecte legate de drepturile la datele deținute
într-o bază de date cu privire la drepturile de
proprietate a unui individ.
Conținutul de baze de date poate fi protejat
prin legea drepturilor de autor ca operă literară.
În Marea Britanie, de exemplu, Actul din 1988
(secțiunea 3A) privind drepturile de autor, desene
și brevete definește o bază de date ca o colecție
www.agepi.gov.md
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de lucrări independente care „sunt aranjate într-un
mod sistematic sau metodic” și „sunt accesibile
în mod individual prin mijloace electronice sau
de altă natură”. În alte jurisdicții, protecția bazelor
de date este un drept sui generis pentru colecțiile
de date. De exemplu, directiva bazei de date
a Uniunii Europene creează un drept exclusiv
pentru producătorii de baze de date, în cazul în
care „au existat investiții substanțiale în obținerea,
verificarea sau prezentarea conținutului bazei de
date”. Cu toate acestea, drepturile de autor asupra
bazelor de date și dreptul colecțiilor de date sui
generis aparține creatorului bazei de date și nu
acoperă interesul pe care proprietarul spațiului
fizic îl poate avea asupra datelor stocate pe un
anumit obiect sau locație.
Valoarea comercială a datelor
Astăzi, acest lucru poate suna nu ca o problemă,
ci ca o realitate augmentată a câștigurilor pe
baza datelor ce se conțin într-o bază de date
despre unele afaceri, iar acestea pot deveni
foarte valoroase, precum și orice denaturare
ar putea pune în pericol reputația unei afaceri.
Valoarea comercială a acestor date este deja evidentă. De exemplu, Niantic Labs. a intrat recent
într-un acord cu Compania „Starbucks” pentru
miile de restaurante din SUA pentru ca acestea
să fie etichetate ca Pokestop în jocul Pokémon
Go. Alte companii urmăresc acest exemplu, cum
ar fi companiile de telefonie mobilă „Sprint” și
„Radio Shack”, de asemenea, doresc să devină
puncte de interes în joc.
Dezvoltatorii jocului ar putea să le ofere retailerilor și restaurantelor posibilitatea să fie sponsori
Pokemon Go, ceea ce i-ar putea stimula pe
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oameni să intre în diverse spații comerciale
pentru a captura personaje Pokemon.
Aceste evoluții fac aluzie la un viitor în cazul în
care spațiile virtuale vor avea o valoare comercială considerabilă. Ele dau, de asemenea, unele
indicații cu privire la tipurile de probleme care ar
putea apărea atunci, când acest lucru se întâmplă.
Imaginați-vă cazul în care casa ta este etichetată
într-o bază de date la nivel mondial, fără permisiunea ta, sau o bază de date sensibilă din punct
de vedere comercial în cazul în care afacerea
personală este identificată cu date incorecte
sau depășite, care nu sunt corespunzătoare și nu
puteți intra în contact cu dezvoltatorii; sau mai
rău, îi contactați, dar refuză să acționeze. Astfel
de probleme sunt susceptibile de a agrava și
mai mult prin lansarea inevitabilă a platformelor
suplimentare de conținut generat de utilizator,
care ar putea crește potențialul pentru abuzul
de interese unor terțe părți.
În timp ce astfel de preocupări nu încalcă în
mod direct drepturile de proprietate intelectuală, reputația de afaceri este una dintre valorile
protejate de PI prin mărci comerciale. În prezent,
Niantic oferă oamenilor șansa de a evidenția orice
probleme cu o locație, făcând posibilă pentru
a rezolva multe dintre problemele potențiale
de date asociate cu realitatea augmentată.
Dar Pokémon Go – este doar începutul. Este
dovada conceptului unei tehnologii, care va
avea consecințe mai grave. Succesul sălbatic
al jocurilor bazate pe locație pot da naștere
la o hoardă de astfel de jocuri, așa că este de
așteptat ca o nouă generație de jocuri cu aplicații
de realitate augmentată va lovi magazinele de
aplicații în curând.

Potențialul de realitate augmentată
Potențialul de realitate augmentată merge
bine dincolo de jocuri, și ne putem aștepta ca
multe aplicații viitoare vor fi construite pe baza
„geo-tagging”. Posibilitatea de inovație în acest
domeniu, este uimitoare în domenii, cum ar fi
tehnologia „gadgeturilor ușor de purtat” (wearable), display-uri auto și dispozitive inteligente
(Internet of Things Devices).
Pentru a evita problemele de acest tip pe viitor,
trebuie să ne gândim la posibilele modalități de
a ajuta companiile și persoanele fizice prin a-și
proteja datelor lor. Ceva asemănător cu drepturile morale, care permit creatorului să dicteze
utilizarea non-economică a unei opere, legile
drepturilor de autor ar putea fi de ajutor conform acordurilor existente. În special, informații
de gestionare a drepturilor, un element introdus
prin Tratatul OMPI privind dreptul de autor din
1996, ar putea oferi un cadru, deoarece protejează
informațiile despre autor și drepturile deținute
asupra unei opere.
Istoria ne arată că dreptul de proprietate intelectuală se schimbă ca răspuns la evoluția
tehnologică. Jocuri ca Pokémon Go oferă o
bucățică de formă lucrurilor viitoare și sunt mai
probabil, pentru a testa flexibilitatea legilor de
PI pe viitor.
Sursa: http://www.wipo.int/wipo_
magazine/en/2017/01/article_0005.html
Traducere și adaptare Svetlana TACU,
specialist (redactor), Secția Editură, AGEPI
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Seminarul Regional privind dreptul de autor și gestiunea colectivă
În perioada 1-4 martie 2017, la Kiev, Ucraina s-a desfășurat „Seminarul Regional în
domeniul dreptului de autor și gestiunii colective” organizat de către Organizația
Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) în cooperare cu Serviciul de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală din Ucraina (SIPSU).
Lucrările seminarului au fost deschise de către Antonina Malysh, președinte în exercițiu al
SIPSU, care a salutat prezența mai multor reprezentanți ai organizațiilor de gestiune colectivă din diferite țări, dar și prezența reprezentanților oficiilor de proprietate intelectuală
din regiune.
De asemenea, în luarea sa de cuvânt, dna Anita Huss-Ekerhult, consilier, Secția Infrastructura
Dreptului de Autor, OMPI, a accentuat importanța organizării workshopului, care vine în
asigurarea schimbului de experiență în ceea ce privește cele mai bune practici în domeniul
dreptului de autor și gestiunii colective.
Din partea Republicii Moldova la seminar a participat Eugeniu Rusu, specialist Secția
gestiune colectivă, AGEPI, care a prezentat Raportul „Transparență, responsabilitate și
bună guvernare în gestiunea colectivă”, fiind prezentat sistemul de gestiune colectivă
din Republica Moldova, cu indicarea succintă a atribuțiilor AGEPI și acțiunilor întreprinse
pe parcursul anului 2016 în vederea creării unui sistem funcțional al gestiunii colective a
drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe.
Reprezentanții Confederației Internaționale a Societăților de Autori și Compozitori (CISAC)
și ai Federației Internaționale a Organizațiilor Dreptului de Reproducere (IFFRO), Mitko
Chatalbashev, Director Regional în Europa (Budapesta) al CISAC și Samantha Holman, director executiv al Agenției Irlandeze de Licențiere a Dreptului de Autor (ICLA) au solicitat
unele detalii cu privire la abrogarea deciziilor de avizare ale Asociației „Drepturi de Autor
și Conexe” (AsDAC) și Asociației Obștești „ReproMold” (ReproMold), reieșind din faptul că
acestea sunt membre a CISAC (AsDAC) și respectiv a IFFRO (ReproMold). Astfel, au fost
expuse motivele pentru care AGEPI, în rezultatul efectuării controalelor generale anuale
a activității organizațiilor de gestiune colectivă, a emis deciziile respective (nerespectarea
obligaţiilor legale de a prezenta AGEPI documentele indispensabile pentru a verifica corespunderea activităţii organizaţiei cu prevederile legale, lipsa capacității de gestionare pe
principii colective a drepturilor patrimoniale încredințate în gestiune, exercitarea atribuțiilor,
drepturilor și obligațiilor prin intermediul unei alte organizații etc.), în replică, reprezentanții
CISAC și IFFRO au menționat că vor discuta problemele expuse cu AsDAC și ReproMold,
inclusiv luând în considerare și posibilitatea colaborării cu alte organizații de gestiune colectivă din Republica Moldova.
În cadrul workshop-ului au mai fost puse în discuție subiecte precum:
DDscanarea filmelor vechi și stocarea acestora pe un server, proiect prezentat de către
Dmitro Kolesnikov, președintele Asociației „Gestiunea Drepturilor Audiovizuale” (ARMAUcraina), menționând că în cadrul proiectului, care se află în derulare deja, a început
colaborarea cu regizorul și producătorul de filme Valeriu Jereghi, manifestând totodată
și intenția de colaborare și cu AGEPI în acest sens;
DDcombaterea pirateriei prin acțiuni de informare a publicului, raport prezentat de către
Igor Mykhaylov, director adjunct al Asociației „Anti-Piraterie” din Ucraina (UAPA), care
s-a arătat interesat să colaboreze cu AGEPI în domeniul dat, menționând importanța
colaborării cu țările învecinate pentru diminuarea fenomenului pirateriei;
DDsistemul de gestiune colectivă online, comunicare prezentată de către Vitaii Vorotnikov,
președintele asociației „Serviciul Autorilor Ucraineni”, acesta fiind de acord să furnizeze informații privind modalitatea de exercitare online a atribuțiilor unei organizații de
gestiune colectivă (încheierea contractelor de licență, colectarea/distribuirea/achitarea
remunerației);
DDreprezentanții CISAC au prezentat baza de date a operelor dreptului de autor și/sau
conexe CIS-NET, accesibilă doar membrilor săi;
DDbaza de date „WISE” a fost prezentată de către reprezentanții IFFRO și conține doar
operele vizuale, însă această bază nu este funcțională în prezent, pe motiv că nu cuprinde toate operele;
DDprzentarea Codului Standard Internațional de Înregistrare (ISRC) de către Leva Platpere,
consilier juridic al Federației Internaționale pentru Industria Fonografică (IFPI). Codul
permite ca înregistrările (operele muzicale) să fie identificate în mod unic și permanent.
Totodată, ISRC ajută la evitarea ambiguității și simplifică gestionarea drepturilor atunci
când înregistrările sunt utilizate în diferite formate, canale de distribuție sau produse.
ISRC rămâne un punct fix de referință atunci când înregistrarea este utilizată în diferite
servicii, la nivel transfrontalier, sau sub diferite oferte de licențiere.
Concluzie: Organizarea și desfășurarea seminarului a avut ca scop realizarea unui schimb
eficient de informații și bune practici între instituțiile/structurile participante, oferind, astfel,
acestora posibilitatea de colaborare în domeniul dreptului de autor și gestiunii colective.
Eugeniu RUSU,
specialist, Direcția drept de autor, Secția gestiunea colectivă, AGEPI
Imagini la: https://goo.gl/Yekhva
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Mesajele ascunse din spatele logo-urilor unor companii celebre!
Prezentăm câteva exemple de logo-uri a marilor companii IT şi platforme online care au mesaje ascunse, potrivit Go4it:
AMAZON

VAIO

WIKIPEDIA

Există puţine persoane care au navigat pe
Internet fără să fi dat peste logo-ul Amazon.
Acesta nu pare deosebit, dar mica săgeată
galbenă pe care o conţine are un mesaj. Pentru
mulţi oameni pare un zâmbet, care indică servicii de calitate şi clienţi mulţumiţi. Dar, la o
privire mai atentă se observă că săgeata uneşte
literele „a” şi „z” din logo, indicând diversitatea
mare de produse existente în cel mai mare
magazin online din lume.

Deşi nu mai aparţine companiei Sony, logo-ul
VAIO este cunoscut de foarte mulţi pasionaţi de
tehnologie. Acesta a fost realizat pe ideea simbiozei dintre tehnologia digitală şi cea analogică,
folosind V şi A pentru a reprezenta valul care
reprezintă semnalul analog. I şi O reprezintă
valorile „1” şi „0” din sistemul binar.

Wikipedia este cea mai mare enciclopedie
online din lume. Sfera incompletă din logo-ul
său arată că mai este mult de lucru până când
enciclopedia va include toate cunoştinţele
existente în lume. Mai pe înţelesul tuturor, este
un „şantier în lucru”, iar lucrul nu se va termina
niciodată.
www.realitatea.net

Hidrogen transformat în metal:
Experimentul care ar putea revoluţiona ştiinţa şi modul
în care explorăm spaţiul

care au fost folosite pentru a zdrobi
hidrogenul lichid la o temperatură
mult sub punctul de îngheţ. 

Oamenii de ştiinţă de la
Universitatea Harvard au reuşit
să creeze o mică cantitate din
cel mai rar şi, eventual, cel mai
valoros material de pe planetă.
Este vorba despre hidrogenul
convertit în metal, un act uimitor
al alchimiei moderne, transmite
„The Independent”.

Oamenii de ştiinţă au explicat că
pentru reuşita experimentului cantitatea de presiune necesară a
fost imensă, și este mult mai mare
decât cea care se află în centrul
Pământului. 

visul lor, odată cu reuşita experţilor
de Harvard, pare să prindă contur. 

Profesorul Isaac Silvera, care a făcut
descoperirea alături de dr. Ranga
Dias, a declarat: „Acesta este Sfântul
Graal al fizicii de înaltă presiune”.

Potrivit revistei „Science”, hidrogenul
metalic ar putea revoluționa întreaga
tehnologie, prin crearea unor calculatoare super-rapide, trenuri pe
levitaţie şi vehicule ultra-eficiente.
Teoretic, aproape orice ce implică
electricitate poate fi perfecţionat
astfel în mod uimitor. De asemenea,
omenirea ar putea explora cosmic
într-un fel în care n-a mai fost posibil
până la acest moment.

„Este primul eşantion de hidrogen
metalic obţinut vreodată pe Pământ,
iar atunci când te uiţi la acesta, te uiţi
la ceva care nu a mai existat niciodată până acum”, a explicat savantul.

Cu toate acestea, optimismul oamenilor de ştiinţă este temperat
de îngrijorarea că acest metal s-ar
putea dovedi instabil la presiuni şi
temperaturi normale.

Timp de aproape 100 de ani, cercetătorii au visat să transforme hidrogenul într-un metal, iar acum

În prezent, mica mostră de hidrogen metalic poate fi văzută doar
prin intermediul a două diamante,
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Eşantionul de metal a rămas prins
în „capcană” în această aderenţă
uimitoare, dar pe viitor cercetătorii
au în plan să scadă uşor presiunea
la care este ţinut.
Potrivit unor teorii, hidrogenul metalic ar trebui să rămână stabil şi la
temperatura camerei, o predicţie pe
care profesorul Silvera o consideră
crucială: „Aceasta înseamnă că, dacă
presiunea scade, hidrogenul va
rămâne metalic, similar cu modul
în care diamantele se formează din
grafit sub presiune şi căldură intensă,
dar rămân tot diamante atunci când
presiunea şi căldura dispar”.

Hidrogenul metalic poate transforma
dramatic modul în care s-ar putea
explora sistemul solar, oferind o
formă de combustibil de aproape
patru ori mai puternic decât ce s-a
descoperit până acum.
„Este nevoie de o cantitate foarte
mare de energie pentru a face hidrogen metalic”, a atras atenţia Isaac
Silvera. „Şi dacă-l convertiţi înapoi
la hidrogen molecular, toată acea
energie este eliberată, aşa că ar putea fi cel mai puternic propulsor de
rachetă cunoscut. Astfel, s-ar putea
explora cu uşurinţă şi alte planete”,
a adăugat el. 
„S-ar putea trimite rachete pe orbită
cu o singură treaptă, comparativ cu
două, şi masa obiectelor trimise în
spaţiu ar putea fi mult mai mare,
ceea ce este important”, a subliniat
savantul.
Sursa: www.mediafax.ro
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Ce este Internet of Things?
Internetul este omniprezent în viața noastră. Începând de la PC-uri, smartphone-uri, tablete,
console de jocuri până la televizoare și set top-box-uri.
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale
apare conceptul de „Internet of Things” preconizând că viitorul aparține acestor dispozitive
de zi cu zi, dotate cu senzori. Conectate între
ele pentru a lucra împreună, a înțelege ceea ce
facem, și automat pentru a ne face viața mai
ușoară. Desigur, suntem în măsura să le controlam prin intermediul smartphone-ului sau
tabletei și la un moment dat sigur vom dispune
și de control vocal.
Dar dincolo de acest concept bine intenționat
care ne permite o interconectivitate cu obiectele din jurul nostru, ce este de fapt Internet
of Things (IoT)?

Alt exemplu ar fi un dulap inteligent care vă poate
ajuta să gestionați hainele cu memento-uri și să
vă înștiințeze că ar trebui să pui haine la spălat
(ex: „Ai două tricouri curate în stânga. Ar trebui
să pornești mașina de spălat”).
Acest concept de Internet of Thing se pretează
la idei fantastice. Imaginați-vă cum ar fi ca atunci
când plecați într-un concediu, locuința dumneavoastră să intre în modul vacanță, iluminând casa
uneori pentru a da impresia că e cineva acasă,
astfel îndepărtând hoții. 

IoT cuprinde toate dispozitivele care pot detecta
aspecte ale lumii reale cum ar fi: temperatura,
lumina, prezența sau absența unor persoane sau
obiecte etc. IoT colectează aceste informații și pe
baza acestora acționează. Dispozitivele inteligente
folosesc tehnologia Internet prin Wi-fi pentru a
comunica între ele, sau uneori direct prin Cloud.
În mod ideal, punctul de acces central îl deține
utilizatorul, prin intermediul smartphone-ului,
tabletei sau a laptopului oriunde ar fi.
Aceste descrieri sunt destul de abstracte, tocmai
de aceea prezentăm câteva exemple concrete.

Conectarea dispozitiv-la-dispozitiv creează sute
de alte posibilități. Senzorii de mișcare din jurul
casei detectează oamenii din jurul ei, pornesc
și opresc lumina sau închid și deschid jaluzele.
Un set de senzori din dormitor ar putea porni
discret televizorul, să deschidă jaluzelele și să
pornească espressorul de cafea pentru un început de dimineață în forță.
Seria de posibilități poate continua dar să nu
uitam că există deja dispozitive bazate pe acest
concept.

Un frigider inteligent care poate citi codul de
bare al produselor puse în interiorul acestuia,
ține evidența acestora și în momentul în care
acestea sunt aproape de epuizare, avertizează
proprietarul sau pune automat o comandă
pentru ce este nevoie. Se sincronizează și cu
agenda personală și în cazul în care, sâmbăta
seara vizionați un film cu prietenii știe că e nevoie
de mai multe băuturi sau alimente.

2. Priza inteligentă wireless de la Orvibo: Grație
acestui dispozitiv nu va mai trebui să-ți faci griji
că ai uitat să oprești ceva când ai plecat. Acesta
rămâne mereu conectat la rețeaua de wi-fi pentru
a-ți oferi posibilitatea de a programa pornirea sau
oprirea unui dispozitiv electronic prin folosirea
smartphone-ului, oriunde te-ai afla.

3. Bec LED PlayBulb de la MiPow: Cu ajutorul
acestui bec LED inteligent poți să economisești
bani în timp ce te delectezi. Asculți muzica preferată la acest dispozitiv, în timp ce poți regla
intensitatea și culoarea luminii ambientale cu
ajutorul smartphone-ului tău. Fiind un bec LED
consumul energiei electrice este nesemnificativ.

4. Sistemul de securitate inteligent
iSmartAlarm reprezintă un pas înainte în siguranța
locuinței proprii. Este un sistem ce nu necesită
experiență și autorizația de instalare a unei
persoane calificate , el funcționând cu ajutorul
conexiunii de Internet din cadrul locuinței tale.
Se sincronizează foarte ușor cu smartphone-ul
tău și te ține la curent prin notificări, mesaje,
e-mailuri dacă sistemul de securitate detectează
o posibilă infracțiune. Componentele acestui
sistem sunt: Cube (unitatea centrală), senzorii
de mișcare, senzorii de contact (pentru uși și
ferestre), camera de supraveghere cu posibilitatea
de control la distanța de 3600 și telecomanda
pentru un control rapid al întregului sistem.

1. Telecomanda inteligentă wireless de la
Orvibo este un dispozitiv cu ajutorul căruia,
prin intermediul smartphone-ului, poți controla
televizorul, combina muzicala, home cinema-ul,
iluminatul, aerul condiționat și alte dispozitive
inteligente.

Acestea sunt o serie de dispozitive bazate pe
acest concept și sigur se vor mai lansa, IDC
(International Data Corporation) anticipând 200
de miliarde de dispozitive interconectate până
în 2021, din care 30 de miliarde fiind autonome.
Sursa: https://www.quickmobile.ro/
blog/ce-este-internet-of-things
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UE a acordat 2 mil de euro pentru proiectul
„Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”
Un proiect în valoare de două milioane de euro, finanţat de Uniunea
Europeană şi intitulat „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în
Republica Moldova, a fost lansat pe
22 martie la Chişinău. Proiectul va
fi implementat de către Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI), și are drept obiectiv general eficientizarea implementării şi
aplicării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova.
La eveniment a participat Secretarul
General adjunct al Guvernului
Republicii Moldova, reprezentantul Delegaţiei Uniunii Europene la
Chișinău, reprezentanți ai instituţiilor
beneficiare ale proiectului, ai sistemului
judecătoresc, ai instituțiilor de cercetare
și dezvoltare, ai societății civile. De asemenea, au fost prezenți Ambasadorul
Ungariei în Republica Moldova, Mátyás
Szilágyi, și Ambasadoarea Italiei în
Republica Moldova, Valeria Biagiotti.
În deschiderea Conferinței, Directorul
general al AGEPI, Octavian Apostol, a
menționat că acest proiect va contribui atât la eficientizarea interacțiunii
organelor de ocrotire a drepturilor
de proprietate intelectuală, cât și la
îmbunătățirea mediului de afaceri,
disciplinarea agenților economici și
a consumatorilor, și îmbunătățirea
imaginii investiționale a Republicii
Moldova. „AGEPI, în calitate de organ
beneficiar, va depune tot efortul în
vederea realizării cu succes a acestor scopuri ambițioase”, a subliniat
Octavian Apostol.
Reprezentantul delegaţiei Uniunii
Europene în Republica Moldova,
Mindaugas Kacerauskis, a declarat că
proiectul este destinat instituțiilor care
au directă legătură cu implementarea
capitolului 9 din Acordul de Asociere
dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană, care se referă la domeniul
proprietății intelectuale. „Schimbul
de informații între instituții reprezintă factorul cheie al acestui proiect”,
a adăugat Mindaugas Kacerauskis.
Valentin Guznac, Secretar general
adjunct al Guvernului Republicii
Moldova, a precizat că implementarea proiectului va contribui la
îmbunătățirea cadrului legislativ în
domeniul proprietății intelectuale,
va consolida comunicarea și schimbul de informații între instituții cu
responsabilități în domeniu și va
dezvolta sistemul de protecție și
valorificare a indicațiilor geografice
în Republica Moldova. „Ținând cont
de faptul că obiectivul proiectului
are o acoperire exhaustivă asupra

Nr. 3.2017

întregului sistem de proprietății intelectuale, la realizarea acestuia suntem
dispuși să contribuim, la solicitare,
prin acordarea suportului necesar în
vederea obținerii unui impact sporit
al activităților AGEPI și a unui nivel
înalt al recomandărilor experților UE”,
a subliniat Valentin Guznac.
Directorul de proiect din partea liderului de Consorțiu, Archidata SRL,
Andreea Comșa, a menționat că proiectul are un obiectiv foarte important
în ceea ce privește îmbunătățirea
cadrului legal în domeniul proprietății
intelectuale. „Țin să vă asigur atât din
partea Consorțiului, cât și din partea
echipei de proiect că vom depune
toate eforturile necesare pentru ca
acest proiect să-și atingă obiectivele
cu succes”, a încheiat Andreea Comșa.
În continuare, experții internaționali,
Ioannis Sidiropoulos și Yuriy Kapitsa,
au făcut o prezentare a proiectului,
axându-se pe principalele componente și activități menite să contribuie
la realizarea obiectivelor specifice
ale acestuia.
Proiectul de asistență tehnică „Suport
pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”
în Republica Moldova este finanţat
de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format
din companiile „Archidata” SRL (Italia),
„European Profiles” S.A. (Grecia) și
„Business and Strategies in Europe”
S.A. (Belgia), având o durată de 2
ani, și urmează a fi finalizat în luna
noiembrie 2018.
Proiectul este structurat în 6 componente care se referă la 3 direcții cheie:
realizarea programului de schimbare
culturală în domeniul proprietății
intelectuale, dezvoltarea unui sistem
informatic pentru facilitarea schimbului
de informații între autoritățile competente de implementarea legislației de
proprietate intelectuală și dezvoltarea
sistemului de indicații geografice.
Beneficiar al proiectului este Agenția de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
având drept parteneri co-beneficiari
Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor
Interne, Procuratura Generală, Serviciul
Vamal și Agenția pentru Protecția
Consumatorilor. În același timp,
activitățile proiectului vizează toate
părțile interesate, inclusiv organizaţiile
guvernamentale şi neguvernamentale, sistemul judecătoresc, instituțiile
de cercetare și dezvoltare, sectorul
antreprenorial și societatea civilă.
www.agepi.md,
www.moldpres.md
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Studiul „Indexul Global al Inovației”, discutat în cadrul
unei videoconferințe AGEPI-OMPI

modul în care procesul de inovare este măsurat și înțeles, promovând
o viziune largă privind inovarea aplicabilă economiilor dezvoltate și
emergente deopotrivă.

Pe 7 martie curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) a organizat o videoconferință cu reprezentanții Organizației
Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), dedicată prezentării
Studiului „Indexul Global al Inovației/2016 ”.

IGI-2016 reprezintă clasamentul capacităților de inovare a 128 de țări și
economii, realizată în baza a 82 de indicatori, grupați în 7 seturi care se
referă la calitatea instituțiilor, capitalului uman, infrastructurii, complexității
pieței, structurii afacerilor, producției de tehnologie și producției creative.
Ediția menționată se remarcă prin faptul, că analizează impactul politicilor
orientate spre inovare asupra creșterii și dezvoltării economice.

La eveniment au participat specialiști ai AGEPI, dar și reprezentanți ai
instituțiilor din Republica Moldova, care au tangență cu studii statistice
și economice în domeniul activității inovaționale și proprietății intelectuale, și anume Biroul Național de Statistică, Agenția pentru Inovare și
Transfer Tehnologic, Institutul Național de Cercetări Economice, Consiliul
Național pentru Acreditare și Atestare și Institutul Dezvoltării Societății
Informaționale al AȘM.
Videoconferința, care a conectat Chișinăul și Geneva, a fost organizată
cu scopul de a realiza, în baza rezultatelor Studiului „Indexul Global al
Inovației/2016 ”, un schimb de opinii privind cercetările statistice și economice în domeniul inovării și proprietății intelectuale și a indicatorilor
statistici examinați în acest scop, dar și a tendințelor de dezvoltare inovativă a țărilor participante la procesul de evaluare.
Indexul Global al Inovației (IGI), ajuns la cea de-a 9-a ediție, este realizat
anual de renumita Școală Internațională de Afaceri INSEAD, Universitatea
americană Cornell în colaborare cu OMPI, cu scopul de a îmbunătăți
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Clasamentul anului 2016 este condus de economiile tradițional inovatoare,
printre primii cinci regăsindu-se Elveția (1), Suedia (2), Marea Britanie (3),
SUA (4) și Finlanda (5). Dintre statele post-socialiste cel mai sus clasată
este Estonia (24), urmată la câteva poziții de Cehia (27). Potrivit studiului,
Republica Moldova s-a plasat pe locul 46 din 128 de țări, acumulând 38,40
de puncte din 100, fiind urmată de Croația (47) și România (48).
Scorul pe care îl are Republica Moldova în Indexul Global al Inovației ne
dă speranța unei dezvoltări economice bazate pe inovare și creativitate, iar participanții la videoconferință au încercat să identifice punctele
forte și slabe ale Republicii Moldova în domeniul inovațional, calitatea
datelor ce reflectă situația din Moldova și posibilele căi de îmbunătățire
ale procesului de colectare a acestora.
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