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I. Actualităţi din domeniul PI
Acord de colaborare între Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală și Academia de Științe a Moldovei
Pe 26 mai curent, Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, și Președintele Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (AȘM), Gheorghe Duca, au semnat un Acord de
colaborare în domeniul protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale.

La rândul său, Președintele AȘM, Gheorghe Duca, a subliniat importanța
semnării unui atare Acord, punctând câteva aspecte esențiale care ar sta
la baza realizării prevederilor din respectivul Acord și care ar oferi beneficii,
în primul rând cercetătorului. În contextul reformelor care se prefigurează,
președintele AȘM a insistat asupra participării într-un sistem unic de cerceEvenimentul a avut loc în cadrul şedinţei comune a Consiliului Suprem tare și inovare, inclusiv a instituțiilor de cercetare, universităților, societății
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică și AGEPI, care s-a desfășurat la AȘM. civile, antreprenorialului și, nu în ultimul rând, AGEPI, fără participarea
căreia este dificil a proteja inovațiile. Un alt aspect de care s-a arătat preDocumentul are drept scop sporirea capacităților instituțiilor din sfera ocupat președintele Gh. Duca vizează înregistrarea tuturor rezultatelor
cercetare-dezvoltare privind protecția și managementul proprietății științifice pe suport digital, cu promovarea ulterioară prin bursa invențiilor,
intelectuale. Direcțiile prioritare de colaborare stipulate în Acord prevăd inovațiilor și ideilor generate de către societate. Președintele AȘM a subconjugarea eforturilor în vederea realizării acțiunilor orientate spre im- liniat și importanța protejării invențiilor savanților autohtoni măcar în
plementarea strategiilor naționale în domeniile proprietății intelectuale spațiul european, dacă în spațiul internațional, deocamdată, nu e posibil.
și cercetării-dezvoltării; elaborarea în comun a proiectelor de programe
privind dezvoltarea sistemului național de proprietate intelectuală și De asemenea, în cadrul ședinței, Directorul general adjunct al AGEPI,
înaintarea acestora Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, altor Svetlana Munteanu și Prim-vicepreşedintele AȘM, Ion Tighineanu, au
organizații internaționale; promovarea intereselor cercetătorilor, inventa- prezentat informații succinte privind cooperarea dintre cele două instituții
torilor și titularilor naționali ai obiectelor de proprietate intelectuală etc. pe parcursul ultimilor ani.
Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a menționat că, în pre- Totodată, în cadrul întrevederii au fost expuse mai multe propuneri de
zent, este incontestabil rolul fundamental al proprietăţii intelectuale în colaborare, printre care editarea în comun a unei cărți despre inventacrearea unui mediu favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, tori precum și despre invenţiile create şi protejate pe teritoriul Republicii
pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Octavian Apostol Moldova.
și-a exprimat speranța că semnarea acestui Acord va intensifica relaţiile
de cooperare în vederea promovării şi diseminării cunoştinţelor privind
Sursa: www.agepi.gov.md, www.asm.md
proprietatea intelectuală în rândul cercetătorilor și inventatorilor din
Republica Moldova.
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Fără taxe la eliberarea certificatelor!
Înregistrarea produselor cu indicație
geografică și denumire de origine
va fi simplificată.

cu obținerea autorizației emise de autoritatea
competentă desemnată de către Guvern, cu
funcții de gestionare și control a produselor
desemnate cu IG, DO și STG, la demonstrarea
faptului că producătorul respectă condițiile prescrise de caietul de sarcini. Certificatul privind
dreptul de utilizare a IG, DO și STG va fi eliberat
la solicitare, fără achitarea taxelor. Totodată, o
denumire înregistrată ca STG poate fi utilizată de
orice operator care comercializează un produs ce
este conform cu caietul de sarcini corespunzător.

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aprobate, va fi obligatorie înregistrarea utilizatorilor
IG și DO în Registrele deținute de AGEPI, în baza
informațiilor furnizate de către Autoritățile competente desemnate de către Guvern.

Procedura de eliberare de către Agenția de
Proiectul are drept scop armonizarea legislației
stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
naționale cu regulamentele europene și de
a certificatelor privind dreptul de utilizare a
delimitare a funcțiilor de gestionare și control
indicației geografice (IG), denumirii de origine
a producerii de funcțiile de înregistrare și pro(DO) și specialității tradiționale garantate (STG)
tejare a IG.
va fi simplificată. În acest sens, Parlamentul a
votat pe 13 mai curent, în lectură finală, modi- Astfel, a fost introdusă derogarea, pentru vinurile Legea privind protecția indicațiilor geografice,
ficarea și completarea Legii privind protecția și produsele vinicole, cu privire la admiterea denumirilor de origine și specialităților tradiționale
indicațiilor geografice, denumirilor de origine transformării materiei prime în vin cu IG sau garantate va intra în vigoare la data publicării în
și specialităților tradiționale garantate.
DO dincolo de aria geografica delimitată, cu Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
condiția prescrierii acestei posibilități în caieConform estimărilor, implementarea proiectului tul de sarcini și sub supravegherea Autorității AGEPI depune toate eforturile pentru promovarea
de Lege va reduce cheltuielile agenților economici competente desemnate de către Guvern, cu produselor cu indicații geografice și denumiri
pentru înregistrarea produselor cu IG, DO și STG. funții de gestionare și control a produselor de origine precum și pentru încurajarea procu IG și DO. Această derogare a fost nece- ducătorilor autohtoni de a înregistra produsele
Urmare a intrării în vigoare a noilor modificări sară în vederea excluderii barierelor în calea cu IG și DO.
legislative, dreptul de utilizare a indicațiilor re- desfășurării activității de întreprinzător în
Sursa: www.realitatea.md/
www.agepi.gov.md
spective va fi obținut de către producător odată sectorul vitivinicol.

AGEPI a promovat produsele cu indicaţii geografice în cadrul Zilei Europei la Chișinău
Pe 14 mai curent, la Chișinău,
Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI) a participat
alături de Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării Europene și
alte autorități publice din țară la
celebrarea Zilei Europei 2016, în
cadrul Orășelului European.

Evenimentul a fost organizat de
către Delegația Uniunii Europene
în Republica Moldova. Inaugurarea sărbătorii a avut loc în scuarul
Europei, iar toate manifestările au
fost organizate în Grădina Publică
„Ștefan cel Mare”.

În cadrul Orășelului European, AGEPI
a participat cu un stand comun cu
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare la care au fost prezentate produse autohtone cu indicaţii
geografice din Republica Moldova.
Astfel, vizitatorii Orășelului European
au avut posibilitatea de a degusta și
chiar să cumpere Brânza de Popească, Dulceața din petale de trandafir
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de Călărași, Ceaiurile din
plante de Zăbriceni, Rachiu
de caise de Nimoreni și Agriș
de Mărinici.
Standul AGEPI a fost vizitat
de Președintele Republicii
Moldova, Nicolae Timofti,
Pirkka Tapiola, şeful delegaţiei UE în Moldova, Pavel Filip,
Prim-ministrul Republicii
Moldova și Andrian Candu,
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova.
Cu această ocazie, Directorul general
al AGEPI, Octavian Apostol, a oferit
oficialilor câte un coș cu produse
autohtone cu indicații geografice
și denumiri de origine.
Oficialii au apreciat eforturile depuse
de AGEPI în promovarea produselor
fabricate în Republica Moldova.
Un punct de atracție al vizitatorilor
a fost roboțelul NAO, dar și câteva
lucrări creative și invenții ale elevilor
premiați de către AGEPI, în cadrul
concursului Cel mai bun elev inovator „Genius”, ediția a IX-a.
De asemenea, la cortul Agenției de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, specialiștii AGEPI au familiarizat
vizitatorii cu activitățile instituției, au
diseminat materiale informative și
promoționale elaborate de către
Agenție cu suportul partenerilor
europeni și au oferit informații despre
proiectele realizate de către AGEPI,
cu asistența UE.
Totodată, la standul AGEPI a fost
promovat sistemul de validare a
brevetelor europene pe teritoriul
Republicii Moldova, urmare intrării

eficient de protecție a drepturilor
de proprietate intelectuală similar
celui european.

în vigoare la 1 noiembrie 2015 a
Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Organizaţia Europeană de
Brevete privind validarea brevetelor
europene, semnat la Munchen în
octombrie 2013.

Amintim că, la 11 aprilie curent, Directorul general al AGEPI, Octavian
Apostol, a semnat, din numele Republicii Moldova, la sediul OMPI, Actul
de le Geneva al Aranjamentului de
la Lisabona privind înregistrarea
internațională a denumirilor de
origine și a indicațiilor geografice,
adoptat la 20 mai 2015. Semnarea
acestui Act va facilita înregistrarea internațională a indicațiilor
geografice.
În fiecare an, Ziua Europei este
marcată pe 9 mai și celebrăm ziua

Astfel, în conformitate cu
prevederile Acordului, începând cu 1 noiembrie 2015,
solicitanții străini pot să-și
valideze cererile de brevet
european și brevetele europene pe teritoriul țării
noastre, acestea beneficiind de aceleași drepturi și
protecție legală ca și brevetele naționale eliberate în
Republica Moldova.
AGEPI, în calitate de instituție publică responsabilă de promovarea
intereselor Republicii Moldova în
cadrul organizațiilor internaționale
în domeniu, are drept obiectiv prioritar integrarea sistemului național
de proprietate intelectuală în cel
internațional și european.
La momentul intrării Republicii Moldova în familia statelor europene,
AGEPI va fi pe deplin integrată în
sistemul european de proprietate
intelectuală, asigurând un nivel

istorică în care a fost pronunțată
declarația Schuman. În cadrul
unui discurs ținut la Paris, în 1950,
ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman,
propunea stabilirea unei noi forme
de cooperare politică în Europa,
care să înlăture pentru totdeauna
posibilitatea izbucnirii unui nou
război între națiunile Europei.
Această zi este considerată drept
data inițierii integrării europene.
www.agepi.gov.md
www.agepi.gov.md
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Fashion show marca „DIN INIMĂ”
Seria evenimentelor devenite tradiționale
sub brandul „DIN INIMĂ”, care se desfășoară în
fiecare toamnă și primăvară, a fost completată
anul curent cu o nouă prezentare dedicată
ținutelor de vară – Fashion Soiree marca
„Din ♥ branduri de Moldova”.
La 7 iunie curent colecțiile brandurilor autohtone sub umbrela „Branduri DIN INIMĂ”, care
dau tonul verii, au fost prezentate la Chișinău,
pentru prima dată în aer liber. Evenimentul a
fost organizat de Asociația Patronală a Industriei
Ușoare din Moldova (APIUS), cu susținerea partenerului strategic, Proiectul de Competitivitate
al USAID Moldova.
Evenimentul a reunit sub același brand, „DIN INIMĂ”, colecțiile de vară de la 11 mărci autohtone:
Georgette, Ionel, Julia Allert, Creme Brulee, Katea
Gri, Divero, L’ame de femme, Ludmila Storojuc, Eho,
Alina Bradu și Vivi Art Boutique. Și la această ediție
colecțiile designerilor au fost promovate de persoane publice din diferite domenii, care au pășit
pe podium cu piese vestimentare, încălțăminte
și accesorii 100% autohtone.
Scopul evenimentului este de a promova brandurile autohtone și de a dezvolta mândria
consumatorilor moldoveni faţă de articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de
producere locală. Iată ce ne-au mărturisit designerii care și-au prezentat colecțiile în cadrul
ediției de vară:
Olga Garacicun, reprezentanta Fabricii de
confecţii „Ionel”: „Marca „Ionel” este una dintre cele mai respectate mărci moldovenești de
îmbrăcăminte, care de șapte decenii îşi menţine
poziţia de top în rândul celor mai cunoscute

companii din industria modei autohtone. Actualmente, întreprinderea produce și vinde haine
de stil clasic sub trei branduri proprii: „Giovanni
Primo” şi Ionel” – pentru bărbați și „Bella Prima”
şi „Ionel” – pentru dame. Compania produce
haine pentru branduri de renume, cum ar fi:
„Gerry Weber”, „Villa Vasari Gold”, „Luisa Spagnioli”,
„Tommy Hilfiger”, „Hackett London”, „Tabacchi”,
„Oviesse”, „Trussardi” ș.a. Am participat la lansarea Campaniei „Din Inimă” din anul 2012 și țin
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să remarc că prezentările de modă sub marca
„Din Inimă” unde creatorii autohtoni îşi etalează
ţinutele, au adus un plus de imagine pentru
industria de confecții și textile din țara noastră,
schimbând percepţia calităţii produselor fabricate în Moldova peste hotare”.

piele, cum ar fi centurile sau gențile. Materialele cu care lucrează designerii sunt cumpărate
din Franţa, Spania şi Italia. „Produsul nostru
este foarte individual, noi lucrăm la comandă

Creatoarea de modă Ludmila Storojuc, cu
marca sub același nume, a prezentat o fabuloasă
colecție de seară pentru doamne: „Colaborez
cu proiectul „Din Inimă” de peste doi ani și am
participat la mai multe show-uri de modă sub și facem lucrări personalizate. Fashion show-ul
egida acestui proiect. Aceasta m-a ajutat să-mi „Din Inimă” este o oportunitate unică de ieşire
stabilesc noi contacte de colaborare, deoarece la rampă pentru designerii autohtoni, deoarece
în Moldova nu sunt prea multe perspective de este un eveniment de mare amploare şi cu un
afirmare în acest sens. Eu, chiar aș recomanda impact de imagine foarte bun”.
tinerilor designeri, începători, să adere la acest
proiect, care promovează designerii autohtoni Olga Coțman, designerul mărcii „L’Ame de
și oferă multe perspective de afirmare. De una Femme” a specificat că marca a fost creată de
singură este greu să participi la prezentări de către compania „Premiera Dona” cu suportul
modă, și chiar neinteresant, pe când împreună proiectului USAID CEED II. Este o marcă înregiscu alte branduri aduni și un public mai nume- trată din anul 2012. Filosofia mărcii corespunde
ros. În general, eu îi admir pe toți creatorii care denumirii sale. În traducere „L’Ame de Femme”
au adus ceva inedit în domeniul vestimentar. înseamnă suflet de femeie. Dna Coțman Olga,
Intenționez să depun cerere de înregistrare a a ținut să precizeze că prezentarea colecțiilor
mărcii la AGEPI”.
în cadrul proiectului „Din Inimă Fashion Walk”
constituie o oportunitate de promovare a
„Julia Allert” – un brand foarte îndrăzneț care
s-a lansat pe piața RM în anul 2006, ce combină
cu ușurință stilul clasic și elegant, a prezentat
o colecție capsulară (din engl. Capsule collection) pentru doamne moderne, care combină creațiilor proprii, deoarece într-o țară mică prefuncționalitatea și eleganța cu linii simple și cum Republica Moldova este greu să te lansezi
design îndrăzneț. „Sper mult ca oamenii noștri singur pe piață, cu atât mai mult cu cât consusă aibă o atitudine de mândrie față de hainele matorii sunt deja obișnuiți să procure articole
„made in Moldova. Mă bucur nespus de apariția de vestimentație, încălţăminte şi accesorii de
Campaniei „Din Inimă”, la care particip de câțiva la producători străini, adică mărfuri de import.
ani. Designul presupune multă muncă şi investiţii. Purtând branduri autohtone, putem contribui
Fără susținere nu ajungi nicăieri, de aceea aces- la dezvoltarea antreprenorilor din Republica
te prezentări de modă sunt foarte utile pentru Moldova”.
designeri, aș zice că este singura cale prin care
ne facem publicitate. Pentru a obţine profit din Susțineți producătorii autohtoni prin a le purta
munca mea produc vestimentaţie în serii mici şi creațiile – avem cu ce și trebuie să fim mândri!
limitate, pe care o comercializez într-un magazin
din Chișinău. Materia primă o achiziționez de Campania „Din Inimă. Branduri de Moldova” a fost
peste hotare, deoarece în Moldova este imposibil inițiată în martie 2012 cu susținerea Proiectului
de a găsi stofe de calitate şi furnitură. Am parti- USAID Creșterea Competitivității și Dezvoltacipat și la prezentări de modă de peste hotare, rea Întreprinderilor (CEED II), în parteneriat cu
pentru că piaţa Moldovei nu este dezvoltată în Asociația Patronală din Industria Ușoară (APIUS)
acest sens, iar datorită proiectului „Din inimă” și 12 companii autohtone din industria ușoară,
creaţiile designerilor moldoveni capătă tot mai care au creat mărci de succes pe piața locală.
multă popularitate”.
O mare parte dintre acești producători au fost
asistaţi de proiectul USAID CEED II şi în consoliCreatoarea de modă Alina Bradu, a prezentat darea mărcilor proprii, dezvoltarea abilităților de
o colecție vestimentară sub marca cu același design a colecțiilor și a capacităților de marketnume în stil etno definită prin prospețime, ing. În prezent, proiectul „Din Inimă. Branduri de
finețea broderiilor și un stil deloc pretențios. S-a Moldova” este o platformă pentru promovarea
lansat acum 9 ani, iar astăzi brandul Alinei Bradu a peste 70 de mărci autohtone.
confecționează bluze pentru femei, rochii simple,
dar și pentru evenimente, accesorii pe bază de
Cor. „e-INFO”
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II. Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
Recunoaşterea notorietăţii mărcilor
în Republica Moldova
Mărcile constituie o latură indispensabilă a vieţii
noastre cotidiene. Cunoscute sau mai puţin
cunoscute – mărci de automobile, cereale
pentru micul dejun, blugi, produse cosmetice
şi parfumuri, tehnică, companii, magazine alimentare etc. – acestea sunt plasate și promovate
astfel, încât să fie remarcate, adeseori în mod
simultan, să atragă consumatorul, încercare
ce tinde să evolueze într-o relaţie trainică şi
de lungă durată.
Tot mai frecvent, atât în mass-media, revistele de
profil, cât şi în mediul privat se vorbeşte despre
brandingul de succes, se realizează diverse topuri
ale celor mai cunoscute şi valoroase mărci din
Republica Moldova. Din aceste considerente,
am decis să abordăm în mod detaliat cum are
loc actualmente iniţierea şi derularea procedurii de recunoaştere a notorietăţii unei mărci în
Republica Moldova.
Mărcile notorii reprezintă un obiect de studiu
aparte în cadrul mărcilor de produse şi servicii,
deoarece ele pe de o parte constituie un element
important al patrimoniului oricărei întreprinderi
(pentru promovarea acestora e nevoie de investiţii
considerabile), iar pe de altă parte ajung să fie
atât de cunoscute publicului şi să se bucure de
o asemenea reputaţie încât se consideră necesar
să li se asigure o protecţie lărgită, care ar asigura
evitarea inducerii în eroare a consumatorilor, dar
şi abuzurile de folosire de către alţii a notorietăţii
dobândite de marcă.
În acest context, apare definiția de marcă notorie care reprezintă un semn sau un simbol cu
un grad înalt de distinctivitate larg cunoscută
în rândul consumatorilor și posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate în
țară sau pe piața mondială.
Reglementări pe plan internaţional şi naţional privind protecţia mărcilor notorii:
Acte normative internaţionale:
• Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 26 martie 1883 (art. 6 bis);
• Recomandări comune referitoare la dispoziţiile
privind protecţia mărcilor notorii, aprobată la
Asambleea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999;
• Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (Acordul
TRIPS) (art. 16, alin. 2, 3).
Acte normative naționale:
În Republica Moldova o marcă poate fi recunoscută ca fiind notorie în temeiul Legii nr.
38-XVI din 29.02. privind protecția mărcilor
conform unei cereri de constatare a notorietăţii sau unei cereri reconvenţionale, depusă
la judecătorie în a cărei jurisdicţie este sediul
Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Durata de protecţie a mărcii notorii
este nelimitată.
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Potrivit Legii privind protecţia mărcilor, marca
notorie este marca larg
cunoscută în Republica
Moldova la data depunerii
unei cereri de înregistrare
de marcă sau la data priorităţii revendicate în cerere,
în cadrul segmentului de
public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora
li se aplică marca, fără a fi
necesară înregistrarea sau
utilizarea mărcii notorii în
Republica Moldova pentru
a fi opusă [art. 2.]. Legea
spune că: drepturile asupra mărcii sunt dobândite
şi protejate pe teritoriul
Republicii Moldova prin:
c) recunoaşterea mărcii Mărci recunoscute notorii în Republica Moldova
ca fiind notorie [art. 3].
Legea mai aminteşte de
mărcile notorii atunci când enumeră şi defineş- notorie, înregistrată/depusă spre înregistrare în
te mărcile anterioare ca fiind mărcile care, la orice alt stat sau ca marca să fie bine cunoscută
data de depozit a cererii de înregistrare a măr- de către publicul larg din Republica Moldova.
cii sau, după caz, la data priorităţii invocate în
sprijinul cererii în conformitate cu art. 36, sunt Notorietatea mărcii trebuie dovedită de titurecunoscute notorii în Republica Moldova în larul ei prin orice mijloc de probă, putând fi
sensul art. 6 bis din Convenţia de la Paris [art. prezentate documente, cum ar fi cele privind
8. alin. (2) lit. c]. Capitolul III, Secţiunea 11, Con- comercializarea/punerea în vânzare a produstatarea notorietăţii mărcii din Legea privind selor ori prestarea serviciilor sub marca notoriu
protecţia mărcilor, reglementează procedura de cunoscută, importul sau exportul produselor
constatare a notorietăţii unei mărci pe teritoriul pe care marca notorie este aplicată, publicitatea
Republicii Moldova. Astfel, în funcție de rezulta- sau reclama produselor şi serviciilor sub marca
tul examinării cererii de constatare a notorietăţii notoriu cunoscută în R. Moldova.
mărcii se adoptă o hotărâre privind constatarea
notorietăţii sau respingerea cererii.
Hotărârea judecătorească – scopul final al
procesului. În funcţie de rezultatul examinării
Criteriile de constatare a notorietăţii mărcii cererii de constatare a notorietăţii mărcii, instanţa
pe teritoriul Republicii Moldova.
de judecată adoptă o hotărâre privind constatarea notorietăţii mărcii sau respingerea cererii
O marcă dobândeşte un caracter de notorie- de constatare a notorietăţii mărcii. Potrivit art.
tate numai în cazul unei utilizări îndelungate 239 CPC RM, hotărârea judecătorească trebuie
şi intensive a acesteia. În urma utilizării marca să fie legală şi întemeiată. De asemenea, este
trebuie să fie:
necesar ca hotărârea judecătorească să fie certă,
necondiţionată, deplină şi să corespundă unei
• recunoscută de către consumatorii actuali şi/ anumite forme procesuale. Examinând aceste
sau cei potenţiali ai produselor şi/sau ai ser- tipuri de acţiuni, instanţa urmează să ţină cont
viciilor pentru care se utilizează ori de către de faptul că notorietatea se recunoaşte pentru
persoanele implicate în asigurarea reţelelor marca real utilizată de producător, în ansamblul
de distribuţie, ori de cercurile de afaceri în ei, dar nu pentru unele elemente ale acesteia, de
care sunt implicate produsele şi/sau serviciile la o dată concretă, pentru produsele şi/sau serpentru care se utilizează marca;
viciile concrete şi pe numele unui titular concret.
• să posede un grad înalt de distinctivitate,
inerentă sau dobândită ca rezultat al utilizării Registrul mărcilor notorii. Sarcina AGEPI se
intensive;
rezumă la aceea ca, din momentul pronunţării
• să fie larg cunoscută pe teritoriul Republicii hotărârii privind constatarea notorietăţii şi deMoldova, inclusiv din publicitate;
venirea acesteia drept irevocabile, în temeiul art.
• să posede valoare comercială, ca rezultat al 327 al. 2 al Legii nr. 38/2008, să înscrie în Registrul
folosirii îndelungate şi intensive în ţară sau pe mărcilor notorii şi să publice în BOPI datele cu
piaţa mondială.
privire la marca notorie.
Cert este faptul că la adoptarea hotărârii de
constatare a notorietăţii unui semn, instanţa de
judecată poate lua în considerare şi alte criterii
relevante pentru o marcă notorie.

La momentul actual, în Registrul mărcilor notorii
sunt înscrise 27 de mărci notorii recunoscute
atât prin intermediul Comisiei de Apel AGEPI
(8), cât şi de către Curtea de Apel Chişinău (17).

Nu pot fi impuse, în calitate de condiţii obligatorii,
cerințele ca marca să fie înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova sau să fie recunoscută

Rodica POPESCU,
șef Secție asistență juridică și
înregistrare contracte, AGEPI

www.agepi.gov.md

Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
Mai puțini „vânători” moldoveni de branduri celebre
Tentația de a înregistra pe piața locală un brand cu renume internațional,
este foarte mare pentru unii afaceriști moldoveni. Totuși după mai
multe eșecuri în instanțele de judecată, aceste cazuri devin mai rare.
Înregistrarea mărcii la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova (AGEPI) îți oferă anumite drepturi, iar cel mai important
este cel de a interzice terților să utilizeze semnul respectiv fără acordul tău.
Marca este semnul utilizat de către un agent economic pentru a-și diferenția
pe piață produsele și serviciile prestate de cele ale concurenților. Ea este
protejată teritorial și în limita produselor și serviciilor pentru care a fost
înregistrată. La înregistrarea mărcilor funcționează principiul primului
venit. Cine primul a depus cerere la AGEPI pentru o anumită marcă, acela
se consideră a fi primul posibil titular al acesteia, chiar dacă poate să nu
fie primul utilizator pe piață.
Înregistrarea și/sau utilizarea unei mărci comerciale, care este populară
peste hotarele țării reprezintă o tentație pentru unii afaceriști, inclusiv cei
din Republica Moldova. Ei speră să obțină beneficii din utilizarea unui
brand cunoscut, dar de obicei mizează ca el să fie răscumpărat, atunci
când compania respectivă va veni pe piața locală. Totuși persoanele
respective se expun riscului ca acest brand să fie anulat sau chiar să
primească o amendă.
Experții din domeniu afirmă că mizează pe faptul că reprezentanții companiei internaționale vor accepta să răscumpere brandul, în cazul când
cheltuielile de judecată sunt mai mari. Totuși, majoritatea companiilor cu
renume internațional preferă să câștige procesul în instanță, descurajând
acest fenomen.
Când se anulează o marcă comercială. Ce înseamnă rea-credința?
În cazul în care există o persoană ce consideră că o anumită înregistrare îi lezează drepturile, care sunt anterioare mărcii înregistrate, aceasta
poate solicita anularea înregistrării mărcii în instanța de judecată. Unul
din motivele de anulare este rea-credința. În cazul în care marca se anulează aceasta nu are efecte din data de depozit, ca și cum nu ar fi existat.
Conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38-XVI din 29 februarie
2008 privind protecția mărcilor, marca se consideră ca fiind înregistrată cu
rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare,
solicitantul ştia sau putea şti că pe piaţa Republicii Moldova se utilizează
o asemenea marcă, cu bună-credinţă, de către altă persoană, pentru
produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca
a fost depusă spre înregistrare ori că sunt promovate sau se negociază
promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare
cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o

PERDUE

asemenea marcă, care este anterioară şi care beneficiază de protecţie şi
se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris
pentru Protecția Proprietății Intelectuale sau la Acordul de instituire a
Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate
se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia.
Topul „vânătorilor” moldoveni de mărci cu renume internațional
În ultimii ani instanțele moldovenești au anulat mai multe mărci comerciale, constatând înregistrarea cu rea-credință. Iată cele mai răsunătoare cazuri: Faberlick, Perdue, Nici, Livestyles, Odeon Tours,
Coral Travel, Fulya, Bovona, Nuby, Mannesmann.
Mărci anulate în perioada 2011-2015 în temeiul art. 21 (1) lit. b.)
pentru rea-credință
anul 2011

anul 2012

anul 2013

anul 2014

anul 2015

25

25

10

4

6

Deciziile instanțelor au descurajat propagarea acestui fenomen. Potrivit datelor oferite de AGEPI, în 2015 au fost anulate
doar 6 mărci comerciale pentru rea-credință, față de 25 în 2011.
Abuz sau rea-credință?
Unele cazuri sunt destul de complicate, astfel în instanță se duce lupta
pentru dreptul de a utiliza marca comercială Fanconi.
Antreprenorul Tureac Alexandru a înregistrat în 2008 marca comercială Fanconi, iar în 2013 el a încheiat cu VasabiCo SRL contractul de
licență a dreptului de utilizare asupra acestei mărci, în schimbul unei
plăţi lunare de $500 USD. Ulterior localul a fost preluat de „Euromusic”
SRL, care a refuzat să achite pentru dreptul de a utiliza acest brand.
Litigiul a ajuns în instanță, iar Tureac Alexandru solicită recuperarea prejudiciului și faptul ca această marcă comercială să nu mai fie utilizată de
„Euromusic” SRL.
Pe de altă parte, Dumitru Oprea, proprietarul întreprinderii „Euromusic”
SRL susține că Alexandru Tureac se ocupă de înregistrarea cu rea-credință
a brandurilor internaționale de renume, pentru a putea solicita bani. Totodată, el încearcă să anuleze această marcă comercială, pe motiv că nu
a fost utilizată timp de cinci ani.
Vlad VASILCOV,

www.agora.md
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III. Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Indicațiile geografice, promovate în cadrul unui seminar
organizat de către EEN Moldova
Pe 13 mai curent, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) a participat la seminarul informativ cu genericul „Standardizarea și plasarea produselor pe piața UE pentru beneficiarii Rețelei
Întreprinderilor Europene din Moldova”.
Evenimentul a fost organizat de către Enterprise Europe Network (EEN)
Moldova în colaborare cu AGEPI, Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic
(AITT), Camera de Comerț și Industrie (CCI), Centrul Proiecte Internaționale
al AȘM, Institutul Național de Standardizare (INS) și Organizația pentru
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
În cadrul seminarului, Natalia Mogol, Șef adjunct Direcție mărci și design
industrial AGEPI, a familiarizat participanții, reprezentanți ai asociațiilor
de producători, asociațiilor agricole și întreprinderilor producătoare
din Republica Moldova, cu rolul sistemului de protecție a indicațiilor
geografice în promovarea produselor cu origine și calitate determinată.

Angajații Agenției pentru Protecția
Consumatorilor, instruiți în
domeniul proprietății intelectuale
În perioada 11–13 mai 2016, Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat un curs de instruire și perfecționare a
cunoștințelor colaboratorilor Agenției pentru
Protecția Consumatorilor (APC) în domeniul
proprietății intelectuale.
Cursul a fost organizat în scopul dezvoltării
abilitaților necesare angajaților APC pentru
asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, în calitate de
agenți constatatori ai încălcărilor în domeniul
proprietății intelectuale.
Lecțiile s-au desfășurat atât la sediul APC, cât și
al AGEPI. În cadrul cursului, specialiștii AGEPI au
familiarizat participanţii cu aspecte teoretice
și practice privind cadrul normativ-legislativ
național și internațional în domeniul protecției
obiectelor de proprietate industrială, și anume
a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale,
invențiilor, indicaţiilor geografice, denumirilor
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate,
soiurilor de plante, precum și protecției dreptului
de autor şi drepturilor conexe. De asemenea,
specialiștii AGEPI au vorbit și despre mijloacele
de asigurare a respectării drepturilor de propri-
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De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate principiile de
funcționare și serviciile Rețelei EEN Moldova, importanța standardelor în
plasarea produselor pe piață. Participanții au avut ocazia să facă cunoștință
și cu oportunitățile de finanțare ale IMM-urilor în cadrul Orizont 2020
dar și a altor programe de asistență accesibile pentru întreprinderile din
Republica Moldova, precum Proiectul Băncii Mondiale de Ameliorare a
Competitivității.
Seminarul în cauză este primul dintr-o serie de 4 evenimente dedicate
indicatorilor geografici, planificate a fi organizate în cadrul Proiectului
Business-INN-Moldova, care are drept obiectiv principal oferirea suportului specializat pentru îmbunătățirea calității afacerilor și promovarea
IMM-urilor locale pe piața Uniunii Europene prin rețeaua EEN Moldova.
Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de sprijin a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Europa care oferă suport firmelor locale
pentru internaționalizarea afacerilor prin oferirea de consultanță pentru
încurajarea comerțului exterior, identificarea de noi piețe de desfacere
a produselor/serviciilor, stabilirea de contacte cu potențiali parteneri
pentru a dezvolta împreună noi afaceri sau tehnologii, contractarea de
finanțatori pentru idei de afaceri, invenții și inovații.

etate intelectuală și aspectele economice ale
proprietății intelectuale.
A treia zi a cursului de instruire a avut loc la sediul
AGEPI și a cuprins prezentări ale bazelor de date
și resurselor informaționale AGEPI în domeniul
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale,
indicaţiilor geografice precum și a brevetelor
de invenție și soiurilor de plante.
Prezent la încheierea cursului de instruire, Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa,
a subliniat importanța colaborării între cele
două instituții privind protecția și respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală.
Colaboratorii APC s-au arătat mulțumiți de
informațiile prezentate de către specialiștii AGEPI,
menționând că vor utiliza cunoștințele acumulate
în exercitarea atribuțiilor de serviciu și vor avea
grijă să disemineze informația și prezentările și
colegilor din teritoriu.
În final, Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa, a înmânat participanților certificate
de absolvire a cursului de instruire „Protecția
proprietății intelectuale în Republica Moldova.
Aspecte practice”.
www.agepi.gov.md

www.agepi.gov.md

Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire
Conferința informațională în domeniul brevetelor
„PATLIB–2016”
În perioada 3-4 mai, reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au participat la Conferința informațională
în domeniul brevetelor cu genericul „PATLIB–2016”, care a avut loc la
Helsinki, Finlanda.
Organizată tradițional de către Oficiul European de Brevete (OEB), ediția
curentă a Conferinței s-a desfășurat cu suportul Oficiului de Brevete
și Înregistrare din Finlanda și a fost dedicată reprezentanților oficiilor
naționale de brevete ale statelor membre OEB, precum și reprezentanților
centrelor de informare în domeniul brevetelor, care sunt adesea denumite „centre PATLIB”.
Evenimentul a reunit peste 200 de participanți din 37 de țări, inclusiv și
reprezentanți ai țărilor care nu sunt state membre ale Organizației Europene
de Brevete, așa precum Cuba, Georgia, Muntengru și Republica Moldova.
Conferința a fost deschisă de către Benoît Battistelli, Președintele OEB,
care a remarcat prezența impunătoare a participanților și a precizat că
OEB acordă o mare importanță pentru susținerea rețelei PATLIB, care
servește atât interesului public, cât și a sistemului de brevete european
prin promovarea unui climat favorabil pentru inovare. În calitate de punct
de contact pentru firme și inventatori la nivel local, centrele PATLIB joacă
un rol crucial în furnizarea informațiilor și serviciilor referitoare la brevete,
a mai adăugat Președintele OEB.

sprijin vizează extinderea gamei și calitatea serviciilor oferite utilizatorilor
prin instruire și instrumente acordate personalului PATLIB.
În prezent, există peste 300 de centre de informare în domeniul brevetelor
răspândite la nivel regional în cadrul statelor membre ale OEB. Centrele
PATLIB oferă acces la informațiile legate de brevete și aspectele conexe.
Angajații centrelor sunt familiarizați cu activitatea industrială și economică
și oferă servicii antreprenorilor, IMM-urilor, inventatorilor individuali, dar
și studenților. Centrele PATLIB pot oferi, de asemenea, asistență practică
cu privire la alte drepturi de proprietate intelectuală.

La rândul său, Rauni Hagman, Director General al Oficiului Finlandez de
Brevete și Înregistrare, gazda acestui eveniment, a evidențiat importanța
informației de brevet pentru promovarea inovațiilor și dezvoltarea economică a țărilor.
Programul conferinței a cuprins sesiuni plenare cu participarea raportorilor internaționali, dar și mici ateliere de informare cu tematici diverse:
necesitatea acordurilor de cooperare ca mijloc de sporire a calității și a
vizibilității centrelor PATLIB, rolul consultațiilor acordate inventatorilor,
serviciile PATLIB orientate spre susținerea finanțării inovării, crearea unui
mediu de succes prin vizualizarea și evaluarea activelor intangibile în
cadrul organizațiilor bazate pe cunoștințe etc.
OEB sprijină centrele PATLIB prin intermediul Oficiilor naționale de proprietate intelectuală în cadrul cooperării cu cele 38 de state membre. Acest

Câștigătorii Concursului Național
Cel mai bun elev inovator „GENIUS”
Pe 14 mai curent, la Liceul Academiei de Științe
a Moldovei, s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție
a Concursului Național Cel mai bun elev inovator
„Genius”, unde s-au reunit cei mai ingenioși și
creativi elevi din țară.
La festivitatea de desemnare a laureaților concursului au participat conducerea Academiei
de Științe (AȘM), Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Agenției pentru
Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), oficiali
din partea ministerelor Educației, Tineretului și
Sportului, Mediului, reprezentanți ai comunității
academice și universitare, mediului de afaceri,
profesori, studenți, elevi și părinți.
Invitatul special și oaspetele de onoare al evenimentului a fost prim-ministrul Republicii
Moldova Pavel Filip.
Manifestarea a fost inaugurată de președintele
AȘM, acad. Gheorghe Duca, care a salutat tinerii
inovatori, dorindu-le succese și i-a îndemnat să
persevereze în continuare, pentru că țara are
nevoie de idei, talente, cunoștințe.
Nr. 4.2016

www.agepi.gov.md

După inaugurare, oaspeții de onoare dar și
membrii juriului au vizitat expoziția. După examinarea și evaluarea lucrărilor expuse la standuri, juriul a stabilit învingătorii ediției a IX-a
a concursului, pentru cele mai originale şi
creative lucrări.
Astfel, deținătorii Premiului Mare au fost
desemnați Dmitrii Guzun și Nicolae Muntean,
Liceul Teoretic „Constantin Stere” și Colegiul
Tehnic Agricol din or. Soroca, pentru lucrarea
„Utilizarea surselor de energie regenerabilă farfuria Stirling”.
Premiul a fost înmânat de prim-ministrul Pavel
Filip, care a felicitat învingătorii, îndemnând
elevii să fie creativi şi inovativi, deoarece aplicarea inovațiilor, a noilor tehnologii va spori
competitivitatea și dezvoltarea economică a
Republicii Moldova.
Locul II a revenit următorilor concurenți: Dan
Butmalai, Liceul Academiei de Științe, clasa a
a XI-a, cu lucrarea „Mașină de dezamorsare a
minelor v2.0”; Ile Albot, Anastasia Vutcariov,
Liceul Teoretic cu profil real „Mihai Marinciuc”
mun. Chișinău, lucrarea „Utilizarea deșeurilor de
producere în timpul creșterii ciupercilor”.

Pe locul III s-au clasat Denis Zubic, Gimnaziul
„Grigore Vieru”, satul Sărata Veche, r-nul Fălești,
lucrarea „Securitatea bancnotei. Accesibilitate
pentru persoanele oarbe”; Denis Guja, Colegiul
Politehnic Chișinău, lucrarea „Generator de
energie” și Briciaru Lucian, clasa a X-a, Liceul Academiei de Științe a Moldovei, lucrarea
„Smart BOX”.
Premiul pentru cel mai activ raion a fost acordat raionului Soroca, iar premiul pentru cel
mai activ liceu a fost obținut de Liceul Teoretic
„Universul”, mun. Chişinău.
Câștigătorii concursului au primit diplome de
participare, cadouri, cărți și premii băneşti.
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În scopul susținerii și stimulării creativității
tinerilor inventatori, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a participat
în calitate de partener la organizarea și
desfășurarea concursului și a menționat 3
din cele mai aplicabile și utile inovații, prezentate la concurs. Astfel, Directorul general
al AGEPI, Octavian Apostol a înmânat Cupa
AGEPI, însoțită de diploma de mențiune și un
premiu bănesc, elevului Ion Cerempei, de la
Liceul Teoretic „George Călinescu” din mun.
Chișinău pentru lucrarea „Motor cu ardere
externă”.
Premiul AGEPI de încurajare a creativității
inovaționale a ajuns la Petrașco Sandu și Zatie
Petru, elevi ai Liceului AȘM pentru lucrarea
„ECO-Lampa”. Derenov Vadim, elev al Gimnaziului „Grigore Vieru” din satul Vasilcău a primit
diploma de mențiune AGEPI și un premiu bănesc
pentru ciclul de lucrări „Culegător de fructe” și
„Secător Hidraulic”.

AGEPI a participat la Saloanele de
inventică de la Iași și Timișoara
În perioada 19–21 mai curent, la Iași, România, s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a
Expoziției Europene a Creativităţii şi Inovării
„EUROINVENT-2016”.
Expoziția a fost organizată de Forumul Inventatorilor
Români, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”,
Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă
„Europe Direct” Iași și Universitatea „Al. I. Cuza”, sub
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La concurs au participat 118 concurenți, cu
vârste cuprinse între 7 și 19 ani, reprezentând 32 de instituții de învățământ din țară.
În cadrul concursului au fost expuse 116 lucrări din diverse domenii, inclusiv: tehnologii
informaționale, agricultură, sănătate, mecanică,
energie regenerabilă, robotică, creativitate etc.
Concursul a fost organizat și susținut de Academia
de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Agenția

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenția
pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Ministerul
Educației, Universitatea și Liceul Academiei de
Științe a Moldovei. Competiția a avut drept scop
susţinerea, promovarea și dezvoltarea capacităţilor
inovative şi creative în rândul tinerilor.
Sursa: www.asm.md, www.agepi.gov.md

egida Federației Internaționale a Asociațiilor de
Inventatori (International Federation of Inventors’
Associations - IFIA) și Asociațiilor Mondiale de
Invenții și Proprietate Intelectuală (World Invention Intellectual Property Associations -WIIPA).

În cuvântul de salut, Directorul general al AGEPI
a mulțumit Forului Inventatorilor Români pentru
invitație și a felicitat organizatorii pentru faptul
că de la ediție la ediție, expoziția a crescut în
amploare și recunoaștere.

În cadrul expoziției au fost prezentate 560 de
invenţii şi teme de cercetare, din 43 de ţări.

De asemenea, Octavian Apostol a îndemnat
inventatorii să beneficieze de prevederile sistemului de validare și să obțină protecția asupra
cererilor sau brevetelor europene și pe teritoriul
Republicii Moldova, având în vedere că la finele
anului trecut, mai exact la 1 noiembrie, a intrat
în vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii

La ceremonia de deschidere a evenimentului
a fost prezent și Directorul general al Agenției
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI),
Octavian Apostol.

www.agepi.gov.md
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Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete
privind validarea brevetelor europene. Astfel,
în conformitate cu prevederile Acordului, începând cu 1 noiembrie 2015, inventatorii pot
să-și valideze cererile de brevet european și
brevetele europene pe teritoriul țării noastre,
beneficiind de aceleași drepturi și protecție
legală ca și brevetele naționale eliberate în
Republica Moldova.
AGEPI a participat și în acest an la Expoziția
Europeană a Creativităţii şi Inovării cu un stand
informațional. Specialiștii AGEPI au oferit consultații
privind aspectele teoretice și practice de protecție
a obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, sursele de informare în domeniul
dat și au distribuit materiale promoționale atât
expozanților, cât și vizitatorilor.
De asemenea, la ediția actuală a EUROINVENT,
comunitatea inventatorilor din Republica Moldova a avut o prezență semnificativă, printre
participanți regăsindu-se inventatori din cadrul
universităților și instituțiilor de cercetare, cum ar
fi Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a
Plantelor, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Grădina Botanică (Institut) a AȘM, precum și
reprezentanți ai Universității de Stat de Medicină
și Farmacie „N. Testemițanu”, Centrului Național

Științifico-Practic de Medicină Urgentă, Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, Agenției pentru
Inovare și Transfer Tehnologic etc.
Cele peste 90 de lucrări prezentate de inventatorii
și cercetătorii din Republica Moldova s-au bucurat
de o înaltă apreciere a Juriului, fiind distinse cu
50 medalii de aur, 20 medalii de argint, 8 – de
bronz și 2 premii speciale.
De asemenea, doi ingineri moldoveni, studenți
la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice din Iași „Gh. Asachi”, au luat premiul întâi la
EUROINVENT pentru Mașina AVAI - un concept
de mașină special adaptată pentru prietenul lor
aflat în scaunul din rotile. 

Marele trofeu al expoziției i-a fost acordat lui
Marcus Răzvan de la Corneliu Group – Cluj,
pentru încărcătorul de smartphone care încarcă
bateria telefonului prin regenerarea energiei
înconjurătoare.
Tradițional, AGEPI a selectat și a menționat cu
distincții trei dintre cele mai interesante invenții
prezentate în cadrul expoziției. Astfel, medaliile
AGEPI au fost acordate Asociației inventatorilor și
raționalizatorilor din Polonia, Companiei „Vowda
Organic Cosmetics” din Thailanda și „Continental
Automotive” România SRL.

În perioada 25-27 mai 2016, la Timișoara, România, a avut loc ediția
II-a a Salonului Internaţional de Invenții și Inovații „TRAIAN VUIA”. Evenimentul, co-finanţat de Consiliul Judeţean Timiş, a fost organizat de
Societatea Inventatorilor din Banat.
AGEPI a participat la Salon cu un stand informativ în cadrul căruia au fost
oferite informații și consultații despre sistemul național de proprietate
intelectuală, promovând totodată și sistemul de validare a brevetelor
europene pe teritoriul Republicii Moldova.
Sute de vizitatori curioşi au venit să admire produsele şi serviciile prezentate
de inventatori din 12 țări, printre care Norvegia, Serbia, Croația, Ucraina,
Turcia, Irak, China, Republica Moldova etc. În total, în cadrul salonului, au
fost expuse peste 200 de invenții din domenii precum mecanică, motoare,
mașini, utilaje, procedee industriale, securitate, materiale și echipamente
comerciale, industriale și de birou, agricultură, zootehnie etc.
Republica Moldova a fost reprezentată la Salonul „TRAIAN VUIA”, de cca
60 de lucrări științifice ale inventatorilor și cercetătorilor de la Universitatea
de Stat din Republica Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină
Veterinară, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Institutul de Genetică,
Fiziologie și Protecția Plantelor al AȘM, Grădina Botanică (Institut) a AȘM,
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM și Institutul de Cercetări Științifice în Agricultură din Tiraspol.
Lucrările prezentate de inventatorii și cercetătorii din Republica Moldova
s-au bucurat de o înaltă apreciere a Juriului, fiind distinse cu 28 medalii
de aur, 16 medalii de argint, 15 medalii de bronz, 4 premii de excelență
și 2 premii speciale.
Nr. 4.2016

AGEPI, la rândul său, a selectat și a menționat cu distincții și diplome
cele mai interesante invenții prezentate în cadrul salonului. Totodată,
Agenția a fost distinsă cu diplomă de excelență pentru susținerea inventicii românești și pentru promovarea Salonului Internaţional de Invenții
și Inovații „TRAIAN VUIA” din Timișoara.
www.agepi.gov.md
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IV. Promotorii proprietății intelectuale
Academicianul Valeriu RUDIC, inventatorul BioR-ului
Valeriu Rudic (născut la 18 februarie 1947, s. Talmaza, r-nul Ştefan
Vodă) academician, profesor universitar, director al Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei,
tehnicii şi producţiei, Om Emerit al Republicii Moldova. Medalia de Aur
a OMPI „Inventator Remarcabil” i-a fost decernată în 1996.
În anii 90 ai secolului trecut, academicianul Valeriu Rudic inaugura în sfera
cercetărilor biotehnologice fundamentale și aplicative o direcţie ştiinţifică
nouă. Savantul îşi propunea să elaboreze modele noi de sinteză orientată a
substanțelor biologic active cu efecte sanogene și de producere în condiţii
controlate a biomasei cianobacteriei Arthrospira (Spirulina platensis) cu un
conţinut biochimic prognozat. Inventarea noilor modele de extragere şi
separare din biomasa de spirulină, în îmbinare cu metode şi procedee
biochimice de fracţionare a principiilor bioactive şi de purificare a lor, a
finalizat prin elaborarea şi punerea în aplicare a schemelor tehnologice
integrate de obţinere a unui preparat biologic nou, cu structură complexă
şi impact sporit, BioR®. Profilul și complianța terapeutică a BioR®-ului sunt
determinate de complexitatea mecanismelor şi efectelor lor (acţiune
antioxidantă, citoprotectoare, antiinflamatoare, imunomodulatoare, antivirală, hepatoprotectoare, normolipemiantă, antiaterogenă), confirmate
de multiple cercetări biomedicale, toxicologice și clinice.
Contribuţia savantului Valeriu Rudic la evoluţia cercetărilor biotehnologice şi la diversificarea practicii medicinale este incontestabilă. Pe bază de
BioR®, prin aplicarea tehnicilor farmacologice moderne, au fost elaborate,
înregistrate și incluse în multiple scheme de profilaxie și tratament un
şir de produse farmaceutice noi: BioR® soluţie injectabilă 0,5 % și BioR®
capsule 5,0 mg (patologii ale ficatului, pancreasului); BioR® supozitoare
10,0 mg (disfuncții ale sistemului reproducător masculin); BioR® ovule 5,0
mg (afecțiuni ginecologice); BioR® gel 1%, Levobior unguent și Angenol
gel (patologii oro-maxilo-faciale).

terapeutice de generaţie nouă. Ele sunt competitive în profilaxia, tratarea
şi combaterea stărilor patologice ale organismului. Compuşii activi biologic din diverse surse non-convenţionale, între care se află cianobacteriile
şi microalgele, constituie subiectul a numeroase studii cu o vastă arie
de cercetare: de la biotehnologie medicală şi farmaceutică la medicină
experimentală şi clinică.

Recent, tot pe bază de BioR®, au fost dezvoltate, înregistrate și introduse
în fabricație noi produse igienice, cum sunt, bunăoară, BioR® spray nazal
(pentru igiena cavității nazale) și BioR® spray buco-faringian (pentru igiena
cavității buco-faringiene). În Republica Moldova și România au fost înregistrate noi suplimente alimentare Imunobior® (care conține polizaharide
sulfatate și zinc incorporat) și Aterobior® (care conține fosfolipide și seleniu
incorporat). Aceste suplimente alimentare au acțiune antioxidantă depurativă şi intervin în reglarea unor funcții metabolice, normalizează funcția
de protecție a organismului. Complexitatea mecanismelor de acţiune,
accesibilitatea înaltă şi implicarea nemijlocită în procesele metabolice
dereglate, reducerea sau lipsa efectelor adverse, originea inofensivă şi
non-toxică, sunt criteriile care, întrunite, asigură promovarea remediilor

Ciclurile de lucrări prezentate de Valeriu Rudic la saloanele internaţionale
de inventică de la Bruxelles, Belgia („EUREKA”, 1993-2010), Geneva, Elveţia
(„PALEXPO”, 1996-2013), Pittsburgh, SUA („INPEX”, 1996-2005), Casablanca,
Maroc (1996-1998), Sofia, Bulgaria (1996-1997), Iaşi, România (1994-2013),
Bucureşti, România (1997-2011), Manila, Filipine (1998), Moscova, Rusia
(„ARHIMEDE”, 2001-2011), Suzhou, China (2008), Seul, Coreea (2009-2010),
Bangkok, Thailanda (2008), Kao-Suing, Taiwan (2013) au fost menţionate
cu 190 de medalii de aur, 83 de argint, 30 de bronz, precum şi cu 26 de
premii speciale.
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Acad. Valeriu Rudic a publicat circa 1200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 26 de
monografii şi lucrări didactice, este autorul a circa 300 de invenţii brevetate.

www.asm.md

www.agepi.gov.md

V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
Săptămâna proprietății intlectuale
la Casablanca, Maroc
În perioada 13-18 mai 2016 la Casablanca, Maroc,
s-au desfășurat o serie de evenimente consacrate aniversării de 100 de ani ai proprietății
industriale în Maroc. În cadrul săptămânii PI
au fost organizate:
•
•
•
•
•

13 Mai - Forul proprietății industriale;
14 Mai - Ziua semnelor distinctive;
16 Mai - Ziua brevetelor și inovării;
17 Mai - Ziua designului;
18 Mai - Ziua asigurării respectării drepturilor.

Forul proprietății industriale a convocat responsabili de rang înalt din cadrul oficiilor de
proprietate intelectuală (PI) din Franța, Spania,
Arabia Saudită, China, Japonia, reprezentanți ai
OAPI, oaspeți din diverse țări. Republica Moldova
a fost reprezentată la eveniment de către Ala
Gușan, șef Direcție Brevete, AGEPI.
Lucrările Forului au fost deschise de către Directorul General al OMPI Francis Gurry. Cuvinte de
salut au rostit, de asemenea, ministrul industriei
și comerțului din Maroc, ministrul educației din
Cote d’Ivoire ș.a. A fost organizat un panel de
discuții cu genericul „Proprietatea industrială în
secolul XXI - pârghie pentru dezvoltarea economiilor în creștere”.
În cadrul reuniunii a avut loc semnarea Memorandumului de înțelegere dintre OMPI, Institutul
Național de PI din Franța (INPI) și Oficiul de PI din
Maroc (OMPIC) privind instituirea unui program
de instruire a consilierilor în domeniul PI, fiind
decernate și primele certificatele de finisare a
cursului de instruire, dezvoltat de către OMPI,
Institutul Național de PI din Franța și OMPIC.
În conformitate cu programul evenimenelor,
au fost organizate două platforme de discuții
despre rolul strategiilor naționale de proprietate
industrială în dezvoltarea economică și managementul proprietății industriale la întreprinderi.
Un concurs cu genericul „Mărcile marocane
depășesc frontierele”, s-a desfășurat la sediul
OMPIC, transmis în direct la un post TV marocan.
În cadrul Zilei semnelor distinctive au fost organizate panele de discuții privind mijloacele
juridice de protecție a mărcilor, indicațiilor
geografice și numelor de domen, precum și
privind strategiile de valorificare a semnelor
distinctive, fiind prezentate exemple de succes
de protecție și valorificare a OPI.
Au urmat prezentări și rapoarte din partea șefului
Comisiei de etichetare din cadrul Ministerului
Agriculturii, care se ocupă de controlul și certificarea produselor agricole și colaborează cu
OMPIC în cadrul procedurii de înregistrare a
indicațiilor geografice; din partea șefului Direcției
de calitate și cercetare a Ministerului de Artizanat
și economiei sociale, care a prezentat rezultatele
activității privind realizarea Strategiei naționale
Nr. 4.2016

referitoare la artizanat și elaborarea normativelor
referitoare la produsele de artizanat și certificarea
produselor de artizanat. Recent, a fost adoptată
Legea privind semnele distinctive a produselor
de artizanat, care va permite ca produsele de
artizanat certificate și înregistrate în calitate de
mărci colective să fie înregistrate automat în calitate de indicații geografice; din partea Agenției
pentru dezvoltarea agricolă, care a prezentat
rezultatele implementării Strategiei de dezvoltare și comercializare a produselor agricole, în
ceea ce privește activitățile privind verificarea,
standardizarea și promovarea produselor agricole
în țară și peste hotare.
În cadrul Zilei brevetelor și inovării, la care a participat și Președintele OEB Benoît Battistelli, a
avut loc procedura de semnare a programului
de examinare accelerată (PPH) între Oficiul
de PI din Maroc (OMPIC) și Oficiul Spaniol de
Brevete și Mărci (OEPM). În continuare, s-a
desfășurat un panel de discuții privind valorificarea brevetelor și transferul tehnologic,
la care au participat reprezentanți ai oficiilor
de PI, instituțiilor de învățământ, cercetare și
dezvoltare, antreprenori, inventatori.
La OMPIC a avut loc o expoziție a invențiilor
brevetate, întitulată „Piața brevetelor”, la care
inventatorii și-au expus de la tribună invențiile
sale, cu scopul de a găsi persoane interesate
în promovarea și implementarea acestora, cu
prezentarea succintă a acestora în fața publicului prezent.
În cadrul Zilei designului au fost organizate
panele privind sistemele legale de protecție și
de valorificare a designului și privind modelele
de dezvoltare a firmelor cu design creativ.
De asemenea, a avut loc ceremonia de decernare
a câștigătorilor concursului „Africa Design Award
2016” și un fashion show cu tema: „Africa-Maroc:
un mix de culturi”.
Totodată, pe parcursul zilei a fost organizată o
masă rotundă privind Sistemul de Brevete fiind
puse în discuție aspectele legale privind sistemul
de validare a brevetelor europene, istoricul și
rezultatele implementării sistemului de validare
în Maroc și Moldova, precum și perspectivele
pentru implementarea sistemului în Tunisia,
OAPI și alte țări.
Conform datelor prezentate, în perioada care
a precedat intrarea în vigoare a sistemului de
validare în Maroc, a fost modificată legislația
referitoare la brevete, în 2014 fiind introdusă
examinarea de fond a cererilor privind criteriile
de brevetabilitate, au fost angajați examinatori
instruiți în cadrul OEB la diverse cursuri de formare.
Pentru informare: Numărul de cereri pentru
brevete de invenție recepționate în 2015 la
Oficiul de PI din Maroc a constituit 1021, din
care 797 de cereri PCT, care vin cu raport de
documentare internațională, și 224 de cereri
naționale, pentru care examinatorii întocmesc
raport de documentare cu opinie scrisă privind

brevetabilitatea. Dintre solicitanții naționali,
Universitățile au depus 109 cereri, Centrele de
cercetare - 31, întreprinderile -14 și persoanele
fizice - 70 de cereri. De la intrarea în vigoare a
Acordului de validare, la 1 martie 2015 până în
1 mai 2016, pentru validarea în Maroc au fost
achitate 52 de taxe de validare, 15 - 2015 și 37 2016. Deocamdată niciun brevet european nu
a fost validat în Maroc.
În cadrul întrevederilor cu dl Pascal Phlix, reprezentantul OEB, au fost discutate perspectivele
colaborării AGEPI și OEB pentru implementarea
prevederilor Acordului de validare, în particular
acțiunile incluse în proiectul Acordului de colaborare AGEPI-OEB (pentru bienala 2016-2017).
Astfel, s-a discutat posibilitatea includerii în planul
comun de acțiuni pentru anul 2016 organizarea
unei instruiri din partea experților OEB a examinatorilor AGEPI în domeniul efectuării cercetării
de brevet și elaborării raportului de documentare
cu opinie privind brevetabilitatea.
Concluzii:
• În scopul sporirii eficienței implementării
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Organizația Europeană de Brevete privind
validarea brevetelor europene (Acord de Validare) este necesară informarea solicitanților și
mandatarilor străini despre posibilitățile aplicării procedurii de validare pentru obținerea
protecției invențiilor în Republica Moldova
în cadrul unui număr cât mai larg de evenimente din străinătate, la care vor participa
reprezentanți ai AGEPI, cu implicarea OEB, în
măsura posibilității. De asemenea, o altă modalitate ar putea fi informarea asociațiilor de
mandatari din străinătate despre posibilitățile
utilizării procedurii de validare în Moldova,
în special în cazul solicitanților interesați de
protecția invențiilor în România, reieșind din
comunitatea lingvistică dintre Moldova și
România
• Luând în considerare experiența vastă a OMPIC,
care a încheiat un Acord de examinare accelerată
a cererilor între OMPIC și Oficiul de PI din
Spania, este oportună semnarea unui Acord
similar între AGEPI și OSIM.
Ala GUȘAN,
șef Direcție Brevete, AGEPI
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Seminarul Internațional în
domeniul Proprietății Intelectuale
și Resurselor Genetice,
(Geneva, Elveția)
În perioada 26-27 mai 2016, la Geneva, a
avut loc Seminarul Internațional în domeniul
Proprietății Intelectuale și Resurselor Genetice organizat de către Organizația Mondială a
Proprietății Intelectuale (OMPI).
La eveniment au participat delegați ai statelor
membre ale OMPI, inclusiv Republica Moldova, precum și reprezentanți ai organizațiilor
naționale și internaționale cu statut de observator la Comitetul interguvernamental pentru
Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice,
Cunoștințe Tradiționale și Folclor (Comitet IGC).
Republica Moldova a fost reprezentată de către
Rodica Popescu, șef secție Asistență juridică și
înregistrare contracte, AGEPI.
Seminarul a fost deschis de către Directorul
General al OMPI, Francis Gurry, care a salutat
participanții și a evidențiat importanța și actualitatea tematicilor ce au fost puse în discuție în
cadrul evenimentului.
Astfel, seminarul a fost divizat în 4 mese rotunde,
care s-au axat pe discutarea subiectelor precum
proprietatea intelectuală și resursele genetice:

Comitetul Permanent al OMPI
privind dreptul de autor
și drepturile conexe
În perioada 9-13 mai 2016 la sediul Organizaţiei
Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI),
Geneva, Elveţia, avut loc cea de-a 32-a sesiune a Comitetului Permanent al OMPI privind
Dreptul de Autor și Drepturile Conexe (SCCR).
Republica Moldova a fost reprezentată de către:
Lilia Vermeiuc, șef Secție înregistrare și expertiză,
Direcția drept de autor, Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Pe agenda sesiunii Comitetului SCCR au fost
incluse subiecte de un real interes, aflate de
foarte mulți ani în dezbatere, respectiv: protecţia organismelor de radiodifuziune; excepţii
și limitări ale dreptului de autor pentru instituţii
de învăţământ şi de cercetare şi persoane cu
alte dizabilităţi; excepţii și limitări ale dreptului
de autor pentru biblioteci şi arhive.
Cea de-a 32-a sesiune a SCCR a fost prezidată, la
fel ca ultimele sesiuni, de Martin Moscoso (Peru),
atmosfera fiind una destul de relaxată, în pofida
divergențelor de opinie pe toate subiectele de
discuție (Tratatul privind protecția organismelor
de radiodifuziune, excepții și limitări și ale dreptului de autor, propuneri de noi subiecte și planul
viitoarelor activități formulat de Președintele
comitetului).
Deși tema Tratatului referitor la protecția organismelor de radiodifuziune se discută de 15 ani,
au rezultat în continuare divergențe pe toate
subiectele, atât între statele dezvoltate (UE, SUA,
Japonia), cât și între statele în curs de dezvoltare.
De exemplu, UE dorește protejarea semnalului
emis de organismele de radiodifuziune inclusiv
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legătura cu instrumente internaționale relevante;
obiective relative proprietății intelectuale și resurselor genetice; cerințe de dezvăluire relative
resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale
asociate și baze de date și alte măsuri defensive
referitoare la resursele genetice și cunoștințele
tradiționale asociate.
Unii raportori au accentuat faptul că sistemul
actual de protecție a proprietății intelectuale
trebuie regândit, astfel încât resursele genetice
(RG), cunoştinţele tradiţionale (CT) şi expresiile
culturale tradiționale/folclor (ECT/F), obiecte
ale tezaurului cultural fie a unei națiuni, fie a
unei comunități locale indigene să fie protejat
corespunzător prin intermediul unui instrument
juridic internațional, conferindu-le statutul de
obiecte netradiţionale ale proprietăţii intelectuale.
Raportorul din China a menționat că datorită
biodiversității foarte mari, statul acordă o mare
atenție protecției acesteia și consideră că doar
crearea unei baze de date ar putea fi insuficientă pentru protecția RG, statele urmând să
se gândească și la alte măsuri defensive ce ar
putea fi întreprinse, cum ar fi cerința obligatorie
de dezvăluire.
Reprezentanta Oficiului de Stat pentru Invenții
și Mărci din România (OSIM) a făcut o prezentare cu genericul „Cerințe de dezvăluire relative
resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale

asociate”, menționând că în legea invențiilor a
României lipsește norma cu privire la dezvăluirea, dar există prevederea conform căreia dacă
o invenție se referă la material biologic trebuie
sa fie indicată sursa de proveniență.
Așa cum în România sunt peste 3600 soiuri de
plante, având o bogată experiență în fitologie
și în domeniul plantelor medicinale, Oficiul
a recepționat o serie de cereri de protecție,
solicitanții indică proveniența. Cerința dezvăluirii trebuie aplicată doar brevetelor și trebuie
să fie benevolă dar nu obligatorie, consideră
reprezentanta OSIM.
www.agepi.gov.md

pe Internet, în timp ce Japonia preferă ca această
protecție să fie opțională. SUA a propus protejarea
opțională a societăților de difuziune prin cablu și
a fost sprijinită de Brazilia, în timp ce UE dorește
ca protejarea acestor societăți să fie obligatorie.
În plus, UE dorește recunoașterea dreptului
organismelor de radiodifuziune de a pune la
dispoziție emisiunile la ora și locul preferat de
public, dar statele în curs de dezvoltare consideră
că acest drept depășește protecția propriu-zisă
a semnalului emis de aceste organisme.
În ceea ce privește poziția Republicii Moldova,
este acordată în continuare prioritate protecţiei
organismelor de radiodifuziune. Ţinând seama
de progresele realizate pe textul aflat în negociere în cadrul SCCR, convocarea unei Conferinţe
Diplomatice ar trebui să reprezinte următorul
pas. Întotdeauna Republica Moldova alături de
Grupul UE şi Grupul regional al statelor centraleuropene şi baltice (CEBS) au susţinut interesul
lor în favoarea adoptării unui Tratat în domeniul
protecţiei organismelor de radiodifuziune şi au
subliniat necesitatea ca blocajul negocierilor, ce
trenează de ani de zile, să fie depăşit.
Referitor la subiectul excepţii și limitări, în special
cele care vizează chestiuni sensibile, precum
activităţile educaţionale, bibliotecile şi arhivele,
ori accesul la materialele/conţinuturile protejate
prin drept de autor al persoanelor cu dizabilităţi,
în accepțiunea țării noastre și a Grupurilor din
cadrul OMPI, excepțiile și limitările reprezintă
expresia unor demersuri rezonabile destinate
facilitării şi sporirii accesului la educaţie, cultură
şi cunoştinţe. În aceeaşi măsură însă, aceste excepţii și limitări trebuie percepute drept garanţii
de stabilire a unui raport echilibrat între regimul
de tratament al operelor protejate prin drept de
autor şi asigurarea accesului la cultură şi cunoştinţe – ca drepturi fundamentale ale omului. Astfel,
Republica Moldova, ca şi celelalte state membre

ale UE, susţine necesitatea evitării adoptării unui
instrument juridic cu putere obligatorie (Tratat
internaţional în domeniul excepţiilor și limitărilor,
iar Tratatul de la Marrakech, adoptat din motive
umanitare, trebuie să rămână un exemplu unic).
Comitetul a discutat Propunerea Grupului de țări
din America Latină și Caraibe (GRULAC) privind
dreptul de autor în mediul digital, înaintată la
precedenta reuniune a Comitetului SCCR.
Cu toate că, statele membre au recunoscut
importanța subiectului, reacțiile au fost în continuare precaute, UE făcând referire și la recenta
conferință a OMPI privind Conținutul Digital în
Piața Globală. Deși tema ca atare este considerată
binevenită, fiind cât se poate de actuală, există
rezerve din partea UE și a SUA, întrucât nu este
încă clar obiectivul GRULAC. În plus, toate statele,
inclusiv cele din GRULAC, doresc ca timpul alocat
dezbaterilor privind protecția organismelor de
radiodifuziune, respectiv excepțiile și limitările
să nu fie diminuat la viitoarele sesiuni.
Datorită pozițiilor și divergenţelor existente între statele membre OMPI, se poate aprecia că
www.agepi.gov.md
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negocierile privind activitatea Comitetului SCCR
care vor avea loc în cadrul celei de-a 33-a sesiuni
vor fi deosebit de dificile, Grupurile B, CEBS și UE
continuând să susţină necesitatea apariției unui
tratat în ceea ce privește protecția organismelor
de radiodifuziune și instrumente neobligatorii
la nivel internațional în legătură cu excepțiile și
limitările ale dreptului de autor. Pe de cealaltă
parte, se preconizează că o parte din statele
membre ale Grupului GRULAC, susținute și de
alte state în curs de dezvoltare din alte grupuri,
vor încerca să blocheze demersul către un tratat în materie de organisme de radiodifuziune
pentru a încerca să forţeze statele dezvoltate
să accepte instrumente juridice internaţionale
obligatorii în domeniul limitelor şi excepţiilor.
De notat este și poziția Grupului African, care
cel puțin la nivel declarativ, pe parcursul celei
de-a 32-a sesiuni a Comitetului SCCR a susținut
necesitatea tratatului privind protecția organismelor de radiodifuziune, inclusiv organizarea
unei sesiuni extraordinare în acest sens.	

Lilia VERMEIUC,
șef Secție înregistrare și expertiză,
Direcția Drept de Autor, AGEPI

Renumita piesă „Happy Birthday to
You!” a intrat în domeniul public
Piesa Happy Birthday to You a primit titlul de
cea mai celebră piesă din lume. Cu siguranță,
ar fi greu de găsit măcar o singură persoană
care nu ar fi îngânat sau auzit această piesă
de zeci sau dacă nu sute de ori.
Dar, este posibil să nu cunoașteți faptul că
pe parcursul a zeci de ani compania Warner/
Chappell Music împreună cu afiliatul acesteia, compania Summy-Birchard Inc., au încasat
din redevențe milioane de dolari de la mii de
companii și persoane fizice pentru dreptul
de a interpreta sau difuza melodia în filme,
emisiuni și seriale TV, videoclipuri muzicale și
multe altele, în calitate de titulari a drepturilor
de autor asupra operei, care datează din 1935.
Recurs colectiv împotriva companiei
Warner/Chappell
Procedura a fost iniţiată în 2013, în cadrul unui
recurs colectiv („class action”) al unui grup de
artişti şi realizatori muzicali, care au solicitat
rambursarea unor plăţi în valoare de mai multe
milioane de dolari efectuate de-a lungul anilor
pentru utilizarea cântecului. Acțiunea a fost intentată împotriva companiei Warner/Chappell
care deținea drepturile asupra melodiei în cauză.

dreptului de autor asupra unei cărți de cântece
întitulată Song Stories for the Kindergarten, cesionată acestuia de către autorii cărții, surorile
Mildred și Patty Hill, în schimbul unui procent
din vânzările cărţii.

Unul dintre reclamanți, grupul „Good Morning to You Productions Corp.”, căruia i-a fost
solicitată taxa de licență în mărime de 1.500
de dolari pentru dreptul de a folosi cântecul
într-un film documentar realizat despre acest
cântec, a fost profund decepționat. Asemenea cazuri au fost consolidate într-un recurs
colectiv, solicitându-se o hotărâre declarativă
care să ateste nulitatea drepturilor companiei
Warner asupra melodiei Happy Birthday to You,
precum și rambursarea unor plăți efectuate
de către toți membrii recursului colectiv pe
parcursul celor trei ani anteriori procesului.

Una dintre melodiile acestei colecții, și anume
Good Morning to You, includea renumita melodie Happy Birthday to You, versurile originale
ale acesteia fiind următoarele: „Good morning
to you, Good morning to you, Good morning
dear children, Good morning to all”. În 1921,
după decesul compozitoarei Mildred, a treia
soră Jessica Hill a depus o cerere de reînnoire
a acestui drept. Prin urmare, drepturile asupra
melodiei Happy Birthday a expirat în 1949, la
sfârșitul perioadei de reînnoire de 28 de ani,
în conformitate cu Legea privind dreptul de
autor în vigoare la momentul respectiv.

Pe urmele titularului dreptului de autor

Drepturile de autor revendicate se referă
doar la versuri

Stabilirea calității de autor reprezintă
o provocare

Atât grupul Warner, cât şi reclamanţii din acest
proces au fost de acord cu faptul că melodia

Niciuna dintre părți nu a fost în măsură să stabilească cu certitudine cine a fost autorul versurilor

Controversata istorie a melodiei Happy Birthday
to You a început în 1893, atunci când Clayton
Summy a depus o cerere de înregistrare a
Nr. 4.2016

popularului cântec, cunoscut mai întâi cu titlul
„Good Morning To You”, a intrat în domeniul
public în urmă cu multe decenii. Însă grupul
Warner afirmă că încă deţine drepturile asupra
versurilor de la „Happy Birthday”, pe baza unui
certificat de autor din 1935. Astfel, Compania
Warner/Chappell susţine că deţine drepturile
de autor pe care le-a achiziţionat în 1988 de la
compania înfiinţată de Clayton Summy.
În conformitate cu Legea privind drepturile de
autor din SUA, versurile și muzica aceluiași cântec
pot fi deținute, protejate prin dreptul de autor
și aplicate în mod separat. În general, autorul
versurilor deține dreptul asupra acestei opere
din momentul creării ei (excepție poate face o
operă creată pentru închiriere, în cazul în care
angajatorul deține drepturile de autor asupra
operelor create de către angajații săi.
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Happy Birthday to You. În 1901 și apoi în 1909,
diferite publicații menționau cântecul Happy
Birthday, fiind cântat de către copii în cadrul
întrunirilor școlare, însă nu includeau toate versurile cântecului, și nici nu menționau textierul
acestora. Prima publicare a tuturor versurilor s-a
produs într-o carte dedicată profesorilor începători, publicată și protejată prin drept de autor în
1911. Cartea menționa faptul că cântecul Happy
Birthday avea aceeași melodie ca și cântecul
Good Morning publicat pentru prima dată în
Song Stories, dar nu menționa nici o persoană
în calitate de autor al cuvintelor din Happy Birthday. De-a lungul următoarelor două decenii alte
cărți de cântece au fost publicate și protejate
prin drept de autor, printre care se regăsea și
cântecul Happy Birthday cu toate versurile, dar
fără referire la vreun autor al acestor versuri.
La începutul anilor 1930, cântecul Happy Birthday
era utilizat în mai multe filme artistice, iar în anul
1933 a fost interpretat în piesa As Thousands Cheer.
În anul 1934, Jessica Hill a acționat în judecată
producătorii piesei As Thousands Cheer pentru
încălcarea drepturilor de autor asupra melodiei,
dar nu și pentru încălcarea drepturilor de autor
asupra versurilor cântecului Happy Birthday.
Mai degrabă, acțiunea ei se limita la pretinsa
încălcare a drepturilor de autor asupra melodiei
Good Morning care a fost utilizată pentru versurile cântecului Happy Birthday. Revendicarea
companiei Warner/Chappell precum că Patty Hill
a scris versurile cântecului Happy Birthday a fost
motivată prin depunerea unei declarații de către
aceasta, prin care confirma faptul că versurile
cântecului Happy Birthday îi aparțin și au fost

Vizită de lucru la Oficiul Român
pentru Drepturile de Autor
În perioada 24-27 mai curent, o delegație a
Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) a efectuat
o vizită de lucru în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor și conexe la sediul
Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
(ORDA), București, România.

scrise aproximativ în aceeași perioadă când au
fost scrise versurile cântecului Good Morning.
În timp ce au existat dovezi precum că altcineva
ar fi compus aceste versuri, decizia instanței de
judecată a fost în favoarea autoarei Patty Hill.
În 1935, compania Clayton F. Summy (succesorul
Clayton Summy) a înregistrat drepturile de autor
pentru două opere intitulate Happy Birthday to
You. Compania Warner/Chappell își motivează
revendicarea drepturilor de autor asupra versurilor Happy Birthday prin depozitul cu numărul
de înregistrare E51990, susținând că Patty Hill
a scris versurile cântecului Happy Birthday în
jurul anilor 1900, apoi, în 1935 surorile Hill au
cesionat companiei Summy Co drepturile de
autor asupra versurilor.
Reclamanții contestă fiecare parte semnificativă
a acestei proceduri. Aceștia contestă faptul că
Patty Hill este textierul acestui renumit cântec.
Potrivit lor, chiar dacă ea a fost autorul acestor
versuri, fie ea și-a abandonat drepturile sale
de autor, fie le-a pierdut din cauza răspândirii
publice a versurilor. Și, în final, ei afirmă că orice
drepturi de autor pe care Patty Hill le-ar fi deținut
asupra versurilor din Happy Birthday nu au fost
transmise în mod eficient companiei Summy Co.
Care este hotărârea Curții

În cele din urmă, judecătorul King a decis că nu
există dovezi credibile sau suficiente pentru a
constata transmiterea drepturilor de autor asupra
versurilor companiei Summy Co de către surorile
Hill, ceea ce înseamnă că grupul Warner/Chappell
nu posedă drepturile de autor asupra versurilor
cântecului Happy Birthday to you.
La rândul său, compania Warner/Chappell a depus o moțiune solicitând Curții să revină asupra
acestei decizii, afirmând că judecătorul King nu
a acordat depozitului cu numărul de înregistrare
E51990 suficientă prezumție de validitate, astfel
examinând greșit contractele de transmitere a
drepturilor încheiate între compania Summy și
surorile Hill.
Pentru a pune capăt acestui proces, în februarie
2016, conform unui Acord care a fost încheiat în
cadrul procedurii judiciare, compania Warner/
Chappell urmează să achite 14 milioane de dolari
reclamanților pentru taxele de licență pe care le-a
colectat de-a lungul anilor pentru reproducerea
şi interpretarea în public a acestui cântec. Astfel,
de acum înainte, cântecul „Happy Birthday To
You” aparţine domeniului public şi că reproducerea sau utilizarea sa sunt libere de drepturi.
Sursa: http://www.wipo.int/wipo_
magazine/en/2016/01/article_0009.html

La 23 martie 2015 părțile s-au prezentat pentru
prima dată în fața judecătorului King pentru a-și
argumenta pozițiile. Curtea a dispus ca ulterior
părțile să depună observații suplimentare, iar o
altă audiere să aibă loc la data de 29 iulie 2015.

Traducere și adaptare: Olga BUCURESCU,
Specialist cat. III, Secția cooperare
internațională și integrare europeană, AGEPI

De asemenea, au fost analizate propunerile de
modificare a Legii privind dreptul de autor și
drepturile conexe, în special ce ține nemijlocit
de procedura de avizare a OGC-urilor, obligațiile
de bază a acestora precum și necesitatea introducerii unor sancțiuni pentru administratorii
acestor organizații.

cooperare în domeniul dreptului de autor și a
drepturilor conexe dintre AGEPI și ORDA, convenindu-se pentru organizarea și altor întruniri
de acest gen.

Ca urmare vizitei de lucru realizate, s-a accentuat
încă odată necesitatea consolidării relațiilor de

Victoria PLEȘCA,
specialist cat. II, Secția Gestiunea
Colectivă, Direcția drept de autor, AGEPI

Delegația AGEPI a fost reprezentată de: Lilia Vermeiuc, sef Secție Înregistrare și expertiză, Victoria
Plesca, Eugeniu Rusu, specialiști din cadrul Secției
Gestiunea colectivă, Direcția drept de autor.
În cadrul vizitei de lucru au fost analizate mai
multe probleme actuale în domeniul dreptului
de autor și a drepturilor conexe, în special cele
ce țin de identificarea unor soluții în domeniul
sistemului de gestiune colective a acestora.
S-au discutat aspecte importante ce țin de
competența autorităților publice din România și Republica Moldova în relația cu organizațiile de gestiune colectivă (OGC). Astfel, reprezentanții AGEPI
au fost familiarizați cu procedura operațională
de efectuare a controalelor generale anuale și
cele speciale la OGC-uri, și anume: modalitatea
de notificare a OGC-urilor, efectuarea propriu-zisă
a controalelor, definitivarea actului de control
cu includerea recomandărilor și sancțiunilor în
cazul iregularităților depistate. Au mai fost discutate aspecte ce țin de colectarea și repartizarea
remunerațiilor de autor, relațiile dintre OGC-uri
și utilizatorii dreptului de autor și a drepturilor
conexe, soluționarea litigiilor în domeniu.
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Mozaic din domeniul PI
Istoria unor mărci celebre. Marca „Gerovital”
„Nu se moare de bătrânețe, ci de boală”. Aceasta era convingerea
profesorului doctor Ana Aslan, care a ajutat-o să pună la punct
produsele cu marca „Gerovital”. O marcă de trei ori unică în lume:
a promovat o nouă știință, geriatria, a impus înființarea primului
Institut de geriatrie și a devenit celebră fără nici un fel de campanie
publicitară. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat ulterior
modul de organizare a institutului pentru toate institutele similare,
din întreaga lume.
În 1952, Ana Aslan a preparat vitamina H3, un produs a cărui formulă avea
la bază procaina, cunoscută până atunci doar ca anestezic local. Ana Aslan a studiat modul în care procaina putea fi folosită în lupta împotriva
îmbătrânirii şi a găsit compoziţia care să valorifice efectele acesteia asupra
frumuseţii. Conceptul Gerovital H3 a fost introdus pentru prima dată în 1957,
la Verona, în Italia, cu ocazia Congresului Internaţional de Gerontologie.
Curând, nouă formulă anti-îmbătrânire a fost încredinţată de către celebra cercetătoare companiei „Farmec” din Cluj-Napoca, pentru a începe
producţia unor creme cosmetice antirid, în serie. În anul 1967, a fost
realizată prima cremă Gerovital H3 în laboratoarele „Farmec”. Crema nu
doar regenera epiderma, dar reuşea să menţină procesele metabolice
specifice pielii tinere, la persoanele în vârstă.
Ana Aslan, cea care a încredinţat drepturile de producţie a cremelor
Gerovital fabricii „Farmec” din Cluj Napoca și a fost mulţi ani consilierul
ştiinţific al companiei, este în continuare patronul său spiritual. Produsele
Gerovital H3 şi sigla companiei sunt marcate cu semnătura sa.
În 2008 „Farmec” își consolidează marca Gerovital prin achiziționarea
drepturilor deţinute asupra ei de către compania „Gerovital Cosmetics”.
Prin acțiunea sa, complexul anti-îmbătrânire GH3, conținând Acid Hialuronic, Extract de castraveți și Vitamina E, aduce pielea matură cât mai
aproape de modul de funcționare al pielii tinere.
„Marca Gerovital a fost înregistrată în 140 de țări. Dar marca fără
metoda Ana Aslan este lipsită conținut. Ceea ce aduce mari prejudicii

institutului“, este de părere doctorul Maria Georgescu. De fapt, aici este
secretul: produsul Gerovital trebuie administrat respectând metoda Anei
Aslan. Nu se știe cine a conceput ambalajele produselor purtând marca
Gerovital, dar cu siguranță a avut o idee formidabilă. Medicamentele
Gerovital sunt garantate de semnătura olografă a prof. dr. Ana Aslan.
O marcă celebră în întreaga lume
Marca Gerovital a adus României venituri imense. În anii când granițele
erau închise, în România veneau, într-o discreție desăvârșită, reputate
personalități din toate colțurile lumii, cu scopul de a beneficia de principiile miraculoase ale mărcii Gerovital. De Gaulle, Tito, Hrusciov, J.F. Kenedy,
Marcos, Indira Ghandi, Golda Mayer, Sucharno, Imelda Marcos, Marlene
Dietrich, Frank Sinatra, Charlie Chaplin, Claudia Cardinale sunt doar o
parte dintre cei care au urmat tratamentul geriatric după metoda Aslan.
Potrivit legislației României din perioada 1947-1989, dreptul asupra
mărcii Gerovital a aparținut institutului și statului. Înainte de 1989, OSIM
a făcut ce i s-a dictat, iar după 1989, cei 12 directori care s-au succedat
la conducere Institutului „Ana Aslan“ nu prea au avut timpul necesar să
rezolve problema proprietății asupra mărcilor Gerovital. Aceeași soartă
are și Aslavital, un alt produs farmaceutic pus la punct de profesorul Aslan. In prezent, medicamentele Gerovital și Aslavital sunt în proprietatea
Sicomed, cremele sunt produse de două fabrici de cosmetice: „Gerovital
Cosmetics“ și „Farmec“ Cluj.
Sursa: http://jurnalul.ro
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1 mai 1839

S-a născut Louis Marie Hilaire Bernigaut, conte de Chardonnet, chimist francez care a descoperit mătasea artificială, pe care a prezentat-o în 1885 și a cărei producție pe scară largă a început-o în 1892.

1 mai 1803

S-a născut Justus von Liebig, chimistul german care a inventat cloroformul, primul gaz adormitor
folosit de medici în cursul operațiilor.

4 mai 1941

S-a născut (la Parcova, Edineţ) Valentin Gudumac, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Laborator Central de Cercetări Ştiinţifice, „Om Emerit” al Republicii Moldova, deţinător al
Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”. Este autor a 25 invenţii şi coautor a peste 120 de
invenţii, majoritatea dintre acestea fiind implementate în sistemul Ministerului Sănătăţii (laboratoarele de diagnostic clinic ale instituţiilor curativo-practice), complexul agroindustrial, procesul
didactico-ştiinţific al USMF „N. Testemiţanu”.

7 mai 1909

S-a născut Edwin Herbert Land, fizician american, inventator al aparatului de fotografiat Polaroid (1947).

9 mai 1960

S-a născut (la Roghi, Dubăsari) Nicolae Taran, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar,
„Om Emerit” al Republicii Moldova, deţinător al Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”.
N. Taran este autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 30 de invenţii brevetate şi implementate
în Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina.

10 mai 1788

S-a născut fizicianul francez Jean Louis Fresnel, descoperitorul fenomenului de polarizare a luminii și
inventator al lentilelor biconcave.

28 mai 1738

S-a născut Joseph Ignace Guillotin, medic francez și revoluționar care a inventat dispozitivul de decapitare denumit ghilotina.

28 mai 1946

S-a născut (la Baraboi, Edineţ) Aurelian Gulea, academician, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor
universitar, şef catedră chimie anorganică a USM, „Om Emerit” al Republicii Moldova, deţinător al Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”. Este deţinător a cca 50 de brevete de invenţie în domeniul
sintezei dirijate a combinaţiilor coordinative şi a substanţelor element-proteice.

17

Mozaic din domeniul PI
În România a fost inventată mașina
care se încarcă la priză, se conduce
cu un joystick şi verifică starea de
sănătate a şoferului
Cum ar fi să ai o mașină pe care să nu o alimentezi cu benzină ori motorină, ci doar să îi
încarci bateriile, la priză, iar în loc de volan să
ai un „joystick” ce controlează viteza, frânarea
și accelerarea? Ei bine, Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu (ULBS), prin intermediul Departamentului Protecţia Proprietăţii Intelectuale şi al Centrului PatLib din Sibiu, susţinut
de Oficiul European de Brevete din München
şi de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din
România (OSIM), s-a gândit să inventeze un
automobil electric personal individual, invenţie
cu care a participat, recent, la cea de-a 44-a
ediție a Salonului Internaționale de Invenții
de la Geneva, din Elveția. De aici, s-a întors
cu o medalie de aur obţinută la clasa P și cu
Premiul Special oferit de Juriul internaţional
din partea Agenției de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova.
Încă din anul 2007, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prezintă la Salonul de inventică
de la Geneva mai multe invenții brevetate. În
competiție, ULBS s-a înscris, până acum, cu turbine, respectiv dispozitive ce se așează pe apă
și produc energie electrică pentru o casă sau
instituție, un scaun ergonomic pentru birou, o
celulă fotovoltaică cu halogen și cu un sistem
electric de propulsie pentru bicicletă.  Acestea
sunt, însă, numai o parte din proiectele ULBS.
Starea de sănătate a șoferului, verificată
de mașină
Pentru ediția din acest an, ULBS a pregătit un
automobil electric personal individual, adică o
mașină cu un singur loc.
„Este un mijloc de transport economic, 100%
electric. Asigură confort similar cu automobilele
clasice, iar noutatea constă în faptul că are o caroserie construită din jumătate de ovoid. Este,
practic, un ou tăiat în două, pe diagonala lungă.
Șasiul este eliptic, are patru roți, iar fiecare roată
are un motor propriu, de 2KW. Nu are volan, se
conduce cu „joystick”, prin intermediul căruia se
reglează viteza, frânarea și accelerarea”, spune
profesorul universitar Mihail Aurel Țîțu, care a
realizat proiectul împreună cu echipa sa: Constantin Oprean, Ioan Bondrea, Ion Mărginean,
Ștefan Țîțu, Alexandru Marcel Moldovan și Adrian
Bogorin-Predescu.

te imagini sunt corelate cu modul în care este
condus autovehiculul. În acest fel, șoferul este
alertat dacă este prea obosit pentru a conduce.
Mașina cântărește 250 kg fără baterii, iar cu baterii
ajunge la 400 kg. Aceasta poate transporta în jur
de 180 de kilograme și prinde o viteză maximă
de 50 km/ oră.

Mașina inventată are un tablou de comandă, de
unde se semnalizează, se reglează clima şi multe
alte facilităţi importante. Totodată, automobilul
ULBS monitorizează și starea de sănătate a celui
care îl conduce. Așadar, parametri precum pulsul,
tensiunea arterială și temperatura corporală pot fi
monitorizați, șoferul fiind alertat dacă o problemă
de natură medicală apare în timpul condusului.
De asemenea, o camera de filmat monitorizează
mișcările globilor oculari, precum și mișcările
pleoapelor, iar cu ajutorul unui software aces-

Menirea inventatorului
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„Este foarte interesant și costul. La 100 km parcurși,
plătești maxim șase lei (românești). Sperăm să
fie gata la anul, dar aici este vorba de bani. Prototipurile costă mai mult, în general, iar acestea
pot ajunge la 6.000 euro”, mai spune prof. univ.
Mihail Aurel Țîțu.

„Dorința noastră, a celor care ne desfășurăm activitatea la Departamentul Protecția Proprietății
Intelectuale și în cadrul Centrului PatLib din Sibiu,
este de a atrage cât mai mulți reprezentanți
ai mediului de afaceri, pentru că inventatorii
inventează, dar cei care transpun invențiile
lor pe piață sunt, de fapt, oamenii de afaceri.
Inventatorul nu trebuie să țină invenția într-un
sertar. Pentru a transfera tehnologia respectivă

pe piață, trebuie să existe un centru de transfer
tehnologic, pentru ca invenția să ajungă pe piață.
Nu este vina inventatorului că invențiile nu se
vând. ULBS face eforturi de la mic la mare, se
investește în tot ce înseamnă invenții brevetabile,
dar și în alte drepturi de proprietate intelectuală.
Așteptăm și alte programe, proiecte, oportunități
de finanțare inclusiv sponsorizări și susțineri”, mai
adaugă profesorul universitar Mihail Aurel Ţîţu.
Omologată la RAR
În cazul în care va găsi susținere, atât materială
cât și logistică, invenția ULBS va fi omologată
de Registrul Auto Român.„Participăm din 2007
la acest Salon Internațional de Invenții de la
Geneva. De fiecare dată ne preocupă ierarhia
valorilor, analiza valorii, astfel încât studenții noștri
să fie de calitate şi să promovăm ULBS în lume”,
încheie profesorul universitar Mihail Aurel Țîţu.
www.tribuna.ro

www.agepi.gov.md
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Concursul „Ingineria sistemelor microelectronice –
Sergiu Rădăuțan”, 2016
Pe 13 mai 2016 la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a avut loc
Concursul studenţesc internaţional cu genericul „Ingineria Sistemelor
Microelectronice”, consacrat aniversării a 90-a de la naşterea academicianului Sergiu Rădăuţan – o bună încercare pentru viitorii ingineri
de a-şi manifesta ingeniozitatea şi străduinţa.
Acest eveniment deosebit din istoria UTM, devenit o frumoasă tradiţie și
ajuns deja la a șasea ediție, a fost organizat de Catedra microelectronică
şi inginerie biomedicală, găzduit de Facultatea Calculatoare, Informatică
şi Microelectronică și susținut financiar de către Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai UTM, Societatea de Inginerie Biomedicală din
Moldova, Compania „StarNet” SRL, Compania „AFN” SRL, ÎTŞ „Informbusiness”, ÎCS „Micrologic Design Automation” SRL, ÎM Uzina „TOPAZ”
SA, „AROBS Software” SRL, Societatea comercială „Silicon Service” SRL,
România, Compania „Mobilservice”, România, Compania „Mecatronics
Inovation Center”, România.
Concursul a decurs în două etape. În cadrul primei etape, participanţii
și-au prezentat proiectele în formă orală timp de 10 minute cu demonstrări în Power Point, iar la etapa a doua, au demonstrat funcţionalităţile
dispozitivelor şi aplicaţiilor practice. Toți participanții s-au ales cu diplome
de participare, cu o experiență inovațională de neuitat și cu noi prieteni,
iar conform deciziei unui juriu competent, lucrările studenților au fost
menționate cu medalii de aur, diplome și premii după cum urmează:
Locul I, Medalia de aur
• Maimescu Ștefan, UTM – „Detector de gaz multisenzor”. Premiul I
acordat de UTM;
• Gheorghiţanu Ionuţ, Fuior Robert, Postolache Nicoleta, Harabari Victor,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, România – „Sistem de monitorizare a pacienţilor cu transmisie a datelor”. Premiul I
acordat de Compania „StarNet” SRL.

În continuare prezentăm un articol despre Robotul multifuncțional
al lui Butnari Nicolae și Parascan Dumitru.
Butnari Nicolae și colegul său de grupă, Dumitru Parascan, sunt
studenți în anul III la Facultatea de Microelectronică și Nanotehnologie,
Universitatea Tehnică a Moldovei. La cele două dispozitive-miracol
băieții au lucrat mai bine de jumătate de an și încă nu le-au finalizat.
„După cum știți, mașinile cotidiene nu pot parca lateral, însă această
primă mașină este dotată cu roți speciale, care îți permit să mergi în
orice direcție. Ele se numesc roți mecano și au fost inventate în anii ‘70
de către un suedez. Cele de față au fost modelate și realizate cu ajutorul
unei imprimante 3D în clubul Ingineresc MicroLab, organizat de către un
profesor de-al nostru”, povestește entuziasmat Nicolae. 
Din spusele tânărului, acest tip de mașini este utilizat în prezent în depozitele industriale și militare. Cu ajutorul acestora, se pot muta cu lejeritate
rezervele de produse.
Cel de-al doilea dispozitiv este încă mai sofisticat și reprezintă un smart
car (din eng., mașină inteligentă). „Mașina este dotată cu GPS, senzori
ultrasunet, senzori infraroșu ce permit detectarea obstacolelor dinaintea
ei. Senzorii infraroșu pot, de asemenea, distinge diferența de culori de
pe suprafața pe care circulă. Dacă în această cameră podeaua ar fi albă
și am proiecta pe ea o linie neagră, mașina ar putea să o urmeze fără
intervenția omului”, explică Nicolae.
Nicolae este entuziasmat de vestea că în viitorul apropiat va fi lansat
un atelier în apropierea UTM. Acest spațiu de lucru va fi dedicat tuturor
creatorilor și va fi dotat cu echipamente de ultimă oră, datorită susținerii
financiare oferite de Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova.
„Cunoștințele comunității reprezintă un mare beneficiu al acestui atelier.
În perioada în care am dezvoltat dispozitivele eram doar eu, colegul meu
și profesorul, care nu putea întotdeauna să ne ghideze. Comunicând cu
alți creatori, vom afla informația mai rapid, vom găsi soluții mai ușor”, se
arată convins Nicolae. Tânărul știe că doar încercând să faci un anumit
obiect, reușești să înveți cu adevărat.

Locul II, Medalia de argint
• Jurat Andrian, UTM – „Robot balansor pentru testarea senzorilor de
stabilizare a nanosateliților”. Premiul II acordat de UTM;
• Țărnă Cristina, Cozonac Ana-Maria, UTM – „Stimulator electric multicanal”. Premiul II acordat de Compania „StarNet” SRL.
Locul III, Medalia de bronz
• Butnari Nicolae, Parascan Dumitru, UTM – „Robot multifuncțional”.
Premiul III acordat de UTM;
• Postolache Nicoleta, Harabari Victor, Gherghiţanu Ionuţ, Fuior Robert,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi – „Determinarea
nivelului de stres la persoane care desfăşoară activităţi cu risc ridicat”.
Premiul Companiei „AROBS Software” SRL.
• Ersh Serghei, Universitatea de Stat de Radioelectronică și Informatică
Republica Belarusi – „Sistem de dirijare fără contact prin mijloace tehnicoinformaţionale”. Premiul Companiei SC „Silicon Service” SRL, România.
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Sursa: www.utm.md, www.diez.md, www.agora.md
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AGEPI NEWS
AGEPI, instituția de stat cu cea mai rapidă
ascensiune pe social media
Strategia de comunicare și promovare implementată
de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) de la începutul anului curent începe să dea
primele rezultate. Potrivit datelor publicate pe pagina topbrands.md, pagina de pe facebook a AGEPI
are o crește de 12 mii de fani, doar în ultima lună.
Rezultatul este unul impresionant, mai ales că în
luna decembrie a anului trecut, numărul de fani ai
paginii facebook AGEPI nu depășea 1500 de persoane.
Acum, cu aproape 36 de mii de fani, AGEPI este prima printre instituțiile
guvernamentale care dețin pagini facebook, depășind Ministerul Apărării
Naționale, principalul concurent, care înregistrează puțin peste 34 de mii
și chiar înaintea foarte popularei pagini a Ambasadei Statelor Unite ale
Americii în Republica Moldova, ajunsă la 35 de mii.

Vom continua, ținta sezonului de toamnă fiind să creștem până la 75 mii
de fani. Ne propunem nu doar să scrie 75.000 în dreptul paginii, ci să
comunicăm eficient cu un număr cât mai mare dintre aceștia. Gestionarea corectă în social media implică să ai un feed back corect din partea
clienților, sau al solicitanților, în cazul nostru, ca să înțelegi cum evoluează
piața, care sunt tendințele”, a menționat O. Apostol.

Octavian Apostol, Director general al AGEPI, a precizat că acest rezultat
este consecința directă a strategiei de promovare prin social media. Au
fost plasate frecvent informații, proprii sau preluate din surse specializate, din domeniul proprietății intelectuale, respectiv: filmulețe diverse cu
invenții utile sau amuzante, concursuri cu premii în cărți și bilete la spectacole, iar mai nou transmisiuni live de la evenimente, fie ele seminarii de
specialitate sau apariții la radio/TV.

Potrivit site-ului specializat topbrands.md, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova este pe locul 1 printre instituțiile
de stat și pe locul 58 în clasamentul general, care include și pagini ale
personalităților politice și artistice.

„Scopul este să creștem vizibilitatea agenției, implicit a domeniului de
proprietate intelectuală, urmărind să atragem tineri cu potențial inventiv
și companii interesate să își protejeze drepturile în Republica Moldova.

Sursa: http://deschide.md
Feacebook/AGEPI

Potrivit unor studii recente, 1 din 4 companii vor ieși de pe piață, în 2016, din
cauza lipsei de interes sau a gestionării eronate a rețelelor de social media.
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