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Carlà s Dreams a câștigat în 2016 peste 40 de mii de lei

Problematica proprietății intelectuale, dezbătută  
în cadrul Simpozionului „Lecturi AGEPI”

Domeniul proprietății intelectuale, promovat în cadrul  
Zilei Europei la Chișinăustr. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2025

mun. Chișinău, R.Moldova
e-mail: office@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md

Secvenţă din cadrul manifestărilor organizate cu ocazia  
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale-2017 (Centrul Comercial MallDova)



I.  Actualități din domeniul PI
•	 Ședinţa Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
•	 Înregistrarea produselor cu IG, DO și STG va fi simplificată  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
•	 Delegaţia Comisiei Europene, în vizită de lucru la AGEPI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
•	 Compania Tucano Coffee solicită în instanţă anularea unei mărci comerciale pentru a-și proteja 

propriul produs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
•	AGEPI și OSIM vor implementa un program pilot de accelerare a procedeului de brevetare   .  .  .  .  .  .  . 5

II.  Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
•	 Moldova, somată de Comisia Europeană din cauza vinului spumant Prosecco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
•	  „Sputnik Moldova” primește refuz de înregistrare a brandului   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
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I . Actualităţi din domeniul PI

Ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea 
Intelectuală

Pe 2 mai curent, a avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea 
Intelectuală (CNPI). La ședință au participat reprezentanții organelor 
centrale de specialitate ale administrației publice, organelor de drept 
şi de control, responsabile pentru protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală, precum şi reprezentanți ai organizațiilor necomerciale 
din domeniul proprietății intelectuale, membri ai CNPI, inclusiv și 
specialiști din cadrul acestora.

În cadrul ședinţei au fost examinate subiecte axate pe consolidarea și 
dezvoltarea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale .

O atenţie sporită a fost acordată examinării și aprobării Raportului de 
monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de acţiuni pentru 
anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2016), 
prezentat de către Octavian Apostol, Directorul general al Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) .

De asemenea, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului 
Vamal, Procuraturii Generale, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor au 
prezentat informaţii referitoare la situaţia actuală înregistrată în domeniul 
asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova, dar și propuneri constructive în acest sens .

O prioritate pentru membrii Comisiei a constituit și abordarea, în cadrul 
ședinţei, a acţiunilor întreprinse de către autorităţi în vederea dezvol-
tării sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine și specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova, 
precum și progresele înregistrate la acest capitol . În acest context, 
Octavian Apostol a subliniat necesitatea consolidării și dezvoltării în 
continuare a sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice, denu-
mirilor de origine și specialităţilor tradiţionale garantate, fapt susţinut 
și de reprezentanţii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 
și Ministerului Culturii .

O atenţie deosebită a fost acordată și sistemului de gestiune a dreptu-
rilor de autor și conexe în Republica Moldova, fiind prezentat modul de 
funcţionare a sistemului, precum și evoluţiile înregistrate în acest domeniu, 
urmare a acţiunilor întreprinse de AGEPI .

Totodată, membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la implementarea 
Proiectului de asistenţă tehnică ”Suport pentru asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)” în Republica Moldova, pre-
cum și referitor la desfășurarea Concursului ”Marca comercială a anului 
2016” organizat de către AGEPI în cooperare cu Camera de Comerţ și 
Industrie a Republicii Moldova .

Mai multe informaţii despre Comisia Naţională pentru Proprietatea 
Intelectuală pot fi accesate la adresa: http://agepi .gov .md/ro/services/
comisia-naţională-de-pi .

Înregistrarea produselor cu indicații geografice, 
denumiri de origine și specialități tradiționale 
garantate va fi simplificată

Mecanismul de înregistrare a 
indicațiilor geografice, a denumi-
rilor de origine, și a specialităților 
tradiționale garantate (STG), dar 
și eliberarea certificatelor pentru 
dreptul de utilizare va fi modi-
ficat. Un proiect în acest sens a 
fost propus de Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală 
și a fost aprobat pe 24 mai curent 
de către Guvern. 

Potrivit proiectului, în prezent, în 
Republica Moldova, domeniul 
indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine protejate și specialităţilor 
tradiţionale garantate, a înregistrat 
o evoluţie ascendentă, fiind de-
terminată de interesul crescut al 
consumatorilor pentru produsele 

cu un nivel înalt garantat de calitate . 
Acest fapt a generat necesitatea 
consolidării cadrului normativ pen-
tru asigurarea unui nivel înalt de 
protecţie a obiectelor de proprietate 
intelectuală ca indicaţii geografice 
sau denumiri de origine .

În luna mai a anului trecut, a fost 
modificată Legea nr. 66/XVI din 
27.03.2008  privind protecţia 
indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine și specialităţilor tradiţionale 
garantate, iar cele mai importante 
modificări au fost axate pe simplifi-
carea procedurilor pe care urmează 
să le parcurgă producătorul autoh-
ton, care doresc să beneficieze de 
avantajele oferite de sistemul de 
protecţie . 
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Actualități din domeniul PI

Delegația Comisiei Europene, în vizită de lucru la AGEPI

Atunci când s-a modificat legislaţia 
s-a exclus acordarea de către AGEPI 
a dreptului de utilizarea a unei 
indicaţii geografice sau denumiri 
de origine protejate de o perioadă 
de 10 ani, cu posibilitatea reînnoirii 
acesteia sau de câte ori este necesar . 
Și asta pentru că dreptul de utili-
zare a denumirii de origine sau a 
indicaţiei geografice este obţinut și 
menţinut doar pentru perioada în 
care se respectă condiţiile prevăzute 
în caietul de sarcini pentru produsul 
respectiv . Din aceste motive se pro-
pune completarea Regulamentului 
cu norme ce reglementeză 

procedura de depunere, exami-
nare a cererii privind acordarea 
dreptului de utilizare și luare la 
evidenţă în calitate de producător al 
produsului cu denumire de origine 
sau indicaţie geografică de către 
autorităţile competente . La rândul 
său, AGEPI va înscrie informaţia în 
registrele naţionale .

Dreptul de utilizare a indicației 
geografice și denumirii de 
origine

Potrivit modificărilor propuse la 
Regulament (proiectul vizează 

modificarea a 74 de norme din 
totalul de 233 de norme ale 
Regulamentului și includerea a 
26 de norme suplimentare), pentru 
a dobândi dreptul de utilizare a 
unei denumiri de origine proteja-
te sau a unei indicaţii geografice 
protejate, persoanele fizice sau 
juridice, în aria geografică re-
spectivă, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:
•	 să fie membru al grupului 

(asociaţiei) de producători care a 
solicitat înregistrarea denumirii de 
origine sau a indicaţiei geografice; 

•	 să fie atestat de către grupul 
(asociaţia) de producători din 
care face parte referitor la cores-
punderea sa cerinţelor din caietul 
de sarcini în ceea ce privește 
indicaţia geografică protejată sau 
denumirea de origine protejată 
pentru care dorește să dobân-
dească dreptul de utilizare .

Prin modificările propuse sunt 
stabilite și norme pentru proce-
durile de înregistrare a cererilor 
internaţionale .

Autor: Dumitriţa Ciuvaga,
http://www.bizlaw.md 

Pe 6 aprilie curent, la Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc 
vizita de lucru a delegației Comisiei Europene, 
condusă de Petros Sourmelis, Șef Unitate pe 
aspecte de comerț privind politica de vecină-
tate UE, Comisia Europeană.

Scopul vizitei a fost discutarea respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova, în special a protecţiei indicaţiilor geo-
grafice în contextul implementării Acordului de 
Asociere RM-UE .

Principalul subiect al întrevederii a constituit 
implementarea angajamentelor Republicii 
Moldova în domeniul proprietăţii intelectuale 
în contextul Acordului de Asociere .

Un alt subiect a fost cel legat de asigurarea 
respectării indicaţiilor geografice protejate în 
virtutea Acordului de Asociere, în special cu 
referire la asigurarea protecţiei denumirii de 
origine controlată Prosecco .

Amintim că, denumirea de origine controlată 
Prosecco beneficiază pe teritoriul Republicii 
Moldova de protecţie atât în virtutea Acordului de 
Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica 
Moldova, cât și în conformitate cu Aranjamentul 
de la Lisabona privind protecţia denumirilor 
de origine și înregistrarea lor internaţională, 
aranjament la care Republica Moldova este 
parte . Această denumire este, de asemenea, 
utilizată de către o companie din Republica 
Moldova pentru marcarea unor vinuri produse 
în Republica Moldova .

Conducerea AGEPI a informat delegaţia UE des-
pre acţiunile întreprinse de Agenţie, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare şi alte auto-
rităţi în vederea asigurării protecţiei indicaţiilor 
geografice ale UE pe teritoriul Republicii Moldova 
şi a dat asigurări că va depune toate eforturile 
necesare în vederea asigurării respectării dreptului 
la protecţia indicaţiilor geografice ale produse-
lor europene pe teritoriul Republicii Moldova, 
inclusiv în instanţele judecătoreşti naţionale .

Părţile au realizat un schimb de opinii vizavi de 
acţiunile pe care autorităţile din Republica Moldova 
urmează să le întreprindă în vederea îmbunătăţirii 
sistemului de asigurare a respectării drepturilor 
de PI în Republica Moldova, așteptările faţă de 
susţinerea din partea structurilor europene dar 
și rolul titularilor de drepturi în implementarea 
drepturilor sale pe teritoriul Republicii Moldova .

La final, părţile au convenit asupra continuă-
rii unui dialog constructiv, inclusiv în cadrul 
reuniunii Comitetului de Asociere RM-UE în 
configuraţia Comerţ a cărui co-președinte din 
partea UE este Petros Sourmelis, cât și în cadrul 
reuniunii Subcomitetului RM-UE  pentru Indicaţii 
Geografice, prezidat de Directorul general al 
AGEPI . De menţionat că, următoarea reuniune a 
Subcomitetului RM-UE  pentru Indicaţii Geografice 
va fi găzduită de AGEPI, în luna octombrie 2017 .

www.agepi.gov.md 
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Actualități din domeniul PI

Compania Tucano Coffee solicită în instanță anularea unei 
mărci comerciale pentru a-și proteja prpriul produs 

Compania Tucano Coffee vrea să-și protejeze un produs de al său. 
Astfel, a depus o cerere de chemare în judecată în care solicită de-
căderea din drepturi la o marcă comercială a unui om de afaceri din 
Republica Moldova. 

Omul de afaceri Gabriel Ceban și-a înregistrat marca comercială Frozzy 
în 2008 pentru clasele de produse 29, 30, 31, 32 și 35 .

Compania Tucano Coffee susţine că întreprinderea Cetigan SRL, al cărei 
fondator este Gabriel Ceban, nu a utilizat efectiv această marcă comerci-
ală pe parcursul ultimilor cinci ani . În plus, pe 1 februarie curent a expirat 
termenul de valabilitate a acestei mărci .

Cu aceste argumente Tucano Coffee a depus o cerere la judecătoria 
Buiucani în care solicită ca Gabriel Cioban să fie decăzut parţial din drep-
turile asupra acestei mărci, și anume pentru clasele de produse 32 (berea, 
apa minerală sau băuturi nealcoolice) și 30 (cafea, ceai) .

Tucano menţionează că a expediat demersuri privitor la utilizarea comer-
cială a brandului Frozzy în ultimii cinci ani, însă nici o instituţie competentă 
a statului nu a confirmat acest fapt . 

Acţiunile respective sunt întreprinse de pentru a proteja marca co-
mercială Fozyccino, care a fost înregistrată la AGEPI de către Tucano 
Coffee în 2016 . 

Fozyccino este o băutură răcoritoare pe bază de cafea asemănătoare 
cu Coffee Frappé .

Conceptul Tucano Cofee a fost lansat în 2011 în Republica Moldova . 
Ulterior, cafeneaua s-a extins în România și Emiratele Arabe Unite . 
Directorul întreprinderii a declarat în 2016 că dorește să creeze în 
următorii trei ani o franciză care să numere cel puţin 300 de cafenele 
în mai multe ţări .

www.agora.md Foto/locals.md

AGEPI și OSIM vor implementa un program pilot de accelerare a procedurii de brevetare

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM) au încheiat un 
Memorandum de înțelegere cu privire la accelerarea procedurii de brevetare.

Documentul a fost semnat de 
către Directorul general al AGEPI, 
Octavian Apostol și Directorul 
general al OSIM, Adriana Aldescu, 
în cadrul unei reuniuni bilaterale 
care a avut loc pe 26 mai curent, 
la București .

Memorandumul va permite celor 
două oficii să utilizeze, în regim de 
reciprocitate, rezultatele examină-
rii cererilor de brevet de invenţie 
depuse la AGEPI sau OSIM, con-
tribuind astfel la micșorarea ter-
menelor de examinare a cererilor 
depuse la cel de-al doilea oficiu 
și creșterea calităţii brevetelor eli-
berate . În rezultat, solicitanţii vor  
 

putea obţine mai rapid brevetele 
de invenţie .

Directorul general al AGEPI, Octavian 
Apostol a menţionat că această 
procedură va permite oficiilor să 
funcţioneze mai eficient şi să bene-
ficieze fiecare de activitatea desfăşu-
rată anterior de către celălalt oficiu 
reducând, în schimb, volumul de 
muncă şi îmbunătăţind calitatea 
brevetelor .

Programul pilot de accelerare a 
procedurii de brevetare pentru 
cererile depuse la AGEPI și OSIM, 
va fi aplicat începând cu data de 1 
septembrie 2017 . 

www.agepi.gov.md 
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Aspecte ale protecției proprietății intelectuale

II . Aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale

Moldova, somată de Comisia Europeană din cauza vinului spumant Prosecco

Decizia unor instanțe moldovenești privind 
anularea pe teritoriul Republicii Moldova a 
celui mai cunoscut brand de spumant din 
Italia a provocat un scandal în Italia. Acest 
caz a intrat în vizorul Comisiei Europene care 
somează autoritățile noastre să respecte acor-
durile internaționale semnate, scrie publicația 
economică Mold-street.com.

Un litigiu din instanţele din Moldova a generat 
revolta producătorilor din Italia . La mijloc este 
dreptul exclusiv la utilizarea mărcii de vin spumant 
„Prosecco”, pentru care se luptă un consorţiu 
italian şi compania unui milionar din Moldova .

Bătălia din instanțe

Pe 3 iunie 2014, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), a înregistrat mărcile comerciale 
Prosecco DOC, Prosecco PDO în favoarea Consorţiului 
italian de tutelă a denumirii de origine controlată 
Proseccco (Consorzio di Tutela della Denominazione 
di Origine Controllata Prosecco), pentru produse 
din clasa 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) .

În anul 2016, sistemul Prosecco (Doc Conegliano 
Valdobbiadene și Asolo) cuprindea 13 .500 produ-
cători, 1 .380 vinării (beciuri) și 300 îmbuteliatori, 
cu o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde de euro . 

Consorţiul italian de producători de vinuri spu-
mante din Italia cuprinde 8159 de întreprinderi 
vinicole din regiunile italiene Treviso, Venezia, 
Vicenza, Padova și Belluno, 269 întreprinderi de 
producere a vinului spumant. Producţia anuală a 
consorţiului este de 200 milioane de sticle. Acest 
spumant este printre cele mai populare la nivel 
mondial și numărul unu în Italia.

Pe 15 octombrie 2014, compania „Bulgari Winery” 
SRL (fondator apare un offshore din Panama) 
ce face parte din grupul Vinimpex al miliona-
rului Nicolai Luţic, s-a adresat la AGEPI pentru a 
înregistra marca comercială „Pronto Prosecco” 
pentru produse din clasa 33 . A primit refuz din 
cauza opoziţiei Consorţiului italian și a coliziei 
cu denumirea geografică Prosecco .

„Bulgari Winery” a decis să conteste această decizie 
în instanţă . Pe 23 mai 2016 judecătoria Râșcani, a 
decis să anuleze marca comercială Prosecco DOC, 
Prosecco PDO, decizie menţinută şi de Curtea de 

Apel Chişinău în hotărârea emisă pe 23 februarie 
2017, şi publicată la începutul lunii aprilie . Prosecco 
reprezintă un spumant italian care se produce 
din struguri din soiul Prosecco, numiţi și Glera . 
Această denumire geografică este protejată pe 
teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a semnării 
a acordului de Asociere cu UE .

Această problemă a fost abordată direct de 
către Comisia Europeană în cadrul reuniunii 
UE-Moldova care a avut loc pe 31 martie cu-
rent . Atunci autorităţile italiene și-au exprimat 
îngrijorarea în privinţa situaţiei care s-a creat în 
cadrul procesului de judecată din R . Moldova .

Comisia Europeană intervine

Cazul a ajuns chiar în vizorul Comisiei Europene . 
„Prosecco este o denumire protejată şi prin acordul 
de asociere UE-Moldova și Comisia Europeană se 
așteaptă ca autorităţile moldovene să întreprindă 
măsurile necesare pentru a asigura o protecţie 
completă“, a relatat agenţia ANSA .

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a de-
clarat pentru ANSA că problema Prosecco „a fost 
tratată în mod direct cu autorităţile moldovenești 
și discutată la ultima ședinţă a Consiliului de 
Asociere UE-Moldova (la 31 martie a .c .), în cursul 
căreia autorităţile italiene și-au exprimat îngrijo-
rarea în privinţa situaţiei care s-a creat în cadrul 
procesului de judecată din R . Moldova .

Povestea a fost prezentată, de asemenea, şi 
în cadrul unor interpelări parlamentare pe 30 
martie din partea eurodeputatului Paolo De 
Castro către comisarul UE pentru comerţ, Cecilia 
Malmstroem .

„Având în vedere flagranta „uzurpare“ a bran-
dului, cum Comisia Europeană intenţionează să 
protejeze marca și execută acordul semnat de 
R . Moldova?” (Acordul între Uniunea Europeană 
şi Republica Moldova cu privire la protecţia 
indicaţiilor geografice ale produselor agricole 
şi alimentare), a întrebat parlamentarul italian 
Paolo De Castro .

Stefano Zanette, președintele sistemului Prosecco 
susţine că din 1 decembrie 2014 până la sfârșitul 
anului 2016 au fost raportate 530 de site-uri, 
firme și reclame neregulate pentru vânzarea 

de vinuri Prosecco false din Germania, Marea 
Britanie, Polonia, Țările de Jos, Austria, Irlanda, 
Elveţia, Croaţia, Danemarca, România și Spania .

Bulgari: La mijloc sunt concurenții străini 

De notat că administraţia „Bulgari Winery” nu 
a comentat acuzaţiile, dar în argumentarea 
depusă la instanţă a susţinut că la mijloc sunt 
concurenţii străini, „care prin diferite metode 
încearcă să blocheze producătorii autohtoni în 
folosirea unor desemnări, ce nu pot fi înregistrate 
în calitate de drept exclusiv, făcându-se referire 
la denumirea Prosecco care este asociată în 
opinia consumatorului cu un produs având la 
originea sa struguri din soiul Prosecco, mai fiind 
numit şi Glera” .

Potrivit reprezentantului Bulgari mar-
ca internaţională nr .1169551 – PROSECCO 
DOC PROSECCO PDO a fost înregistrată contrar 
prevederilor legislaţiei .

„Reclamantul consideră că desemnarea Prosecco 
indică clar la un anumit tip de struguri, şi anume, 
cel utilizat pentru vinificaţie . Mai indică reclamantul 
că soiul de viţă-de-vie „Prosecco” a fost testat pe 
teritoriul Republicii Moldova de către Comisia de 
Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante şi a fost inclus 
în Catalogul Soiurilor de Plante, ediţia anului 2015 
şi 2016”, se menţionează în decizia instanţei de apel .

Comisia Europeană a fost informată referi-
tor la acest conflict și a expediat autorităţilor 
moldovenești o scrisoare prin care era solicitată 
soluţionarea problemei . 

Premierul moldovean Pavel Filip s-a întâlnit la 
Bruxelles cu comisarul Cecilia Malmström . Oficialul 
moldovean a promis foarte sigur că „va fi găsită 
foarte curând o soluţie pe acest caz” .

De notat că vinul „Prosecco” este produs în Italia şi de 
compania cunoscutului vinificator Vasile Drăgan din 
Moldova. (Vasile Drăgan este proprietarul a cinci vinării 
și a celei mai mari reţele de magazine din Moldova, 
din anul 2013 a preluat vinăria Contarini din Italia, 
care deţine o cotă substanţială pe piaţa spumantelor 
din Italia – sursa: https://www.mold-street.com).

https://agrobiznes.md/moldova-somata-
de-comisia-europeana-din-cauza-

vinului-spumant-prosecco.html

Regiunile italiene unde se produce vinul spumant Prosecco
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Aspecte ale protecției proprietății intelectuale

„Sputnik Moldova” primește refuz de înregistrare  
a brandului

Reprezentanții agenției de știri „Sputnik din Moldova” au primit refuz 
de la AGEPI și două instanțe de judecată privind înregistrarea mărcii 
comerciale „Sputnik”. În motivare se indică faptul că protecția acestei 
mărci ar putea induce în eroare consumatorii.

În noiembrie 2014, reprezentantul agenţiei de știri Sputnik, Svetlana 
Cojocaru, a depus o cerere pentru înregistrarea mărcii comerciale „Sputnik” 
pentru serviciile de radiodifuziune din clasa 38 .

AGEPI a refuzat protecţia juridică a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova, 
din cauza faptului că este compusă exclusiv dintr-un semn lipsit de caracter 
distinctiv „Sputnik” (în traducere din limba rusă „satelit") – satelit artificial 
dotat cu echipament special care face posibilă realizarea unor canale de 
telecomunicaţii, folosite în cercetarea știinţifică, navigaţie, comunicaţii, 
difuziunea programelor de televiziune etc . Astfel, înregistrarea acestei 
mărci comerciale ar putea induce consumatorul în eroare .

Svetlana Cojocaru nu a renunţat și s-a adresat în instanţa de judecată, 
solicitând anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 25 fe-
bruarie 2016 și obligarea instituţiei să înregistreze marca Sputnik pentru 
serviciile din clasa 38 .

Acţiunea a fost examinată de judecătoria Râșcani care a emis pe 16 sep-
tembrie 2016 hotărârea prin care a respins ca nefondată cererea de che-
mare în judecată, constatând legalitatea și temeinicia hotărârii Comisiei 
de Contestaţii AGEPI .

Instanța de judecată a dispus că AGEPI a constatat corect motivele 
absolute de refuz ca fiind întemeiate în privința mărcii „Sputnik”, în 
temeiul art. 7(1) b) din Legea nr. 38/2008 conform căruia: „Se refuză 
înregistrarea mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv”, în temeiul 
art. 7 (1) c) din Legea nr. 38/2008 conform căruia: „Se refuză înregistra-
rea mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi 
în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, 
valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării 
serviciului, alte caracteristici ale acestora” și în temeiul art. 7 (1) g) din 
Legea nr. 38/2008 conform căruia: „Se refuză înregistrarea mărcilor 
care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea 
geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului”.

Hotărârea judecătoriei Râșcani a fost contestată la Curtea de Apel Chișinău . 
Totuși, la 4 aprilie curent instanţa a respins ca nefondat apelul declarat 
de Cojocaru Svetlana și a menţinut hotărârea anterioară .

Agenţia de știri multimedia „Sputnik" a lansat unui portal de știri în 
Moldova în limba română și rusă, în mai 2015 . Portalul de știri aparţine 
grupului media rus „Sputnik News", controlat de Rusia . Compania mai 
deţine și un post de radio, care transmite în diapazonul FM pe teritoriul 
Republicii Moldova .

Serviciul multimedia internaţional „Sputnik" a fost lansat pe 10 noiembrie 
2014, fiind finanţat de stat . Acesta are drept obiectiv să lupte împotriva 
„propagandei agresive“ a Occidentului și să ofere o „interpretare alter-
nativă“ evenimentelor din lume . Grupul media „Sputnik" face parte din 
Rossiya Segodnya, care, în 2013, a încorporat agenţia de presă de stat 
„RIA Novosti" şi reţeaua de radio „Vocea Rusiei", potrivit relatărilor din 
presa internaţională .

În prezent, „Sputnik News" are versiuni în opt limbi, între care engleză, 
abhază, belarusă, germană, spaniolă şi chineză . 

www.agora.md 

Premieră în Moldova: Doar din drepturi de autor, Carlà s Dreams a câștigat în 2016 peste 40 de mii de lei

Cei mai mulți bani din drepturile de autor ale artiștilor în 2016 le-a 
câștigat Carla’s Dreams - 40 de mii de lei. Este pentru prima dată 
când artiștii din Moldova au reușit să câștige sume importante de 
bani din activitatea artistică. Asta după ce, autoritățile și AGEPI 
au reușit să schimbe modalitatea de activitate pe această piață. 

Potrivit lui Octavian Apostol, Directorul general al AGEPI, schimbările au 
făcut ca doar în 2016 să fie colectate 7 milioane de lei pentru dreptu-
rile de autor, un adevărat record, iar pentru anul acesta suma va crește 
considerabil . Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru .

„Drepturile artiștilor gestionate în comun de niște asociaţii care colectează 
bani de la televiziuni, radiouri, discoteci, baruri, restaurante și care în teorie, 
trebuie să împartă aceste sume cu autorii . Din 2011 acest lucru nu prea 
s-a reușit . Partea de colectare le-a reușit, adică s-au colectat foarte mulţi 
bani și nu au ajuns, iar colectorii credeau că AGEPI colectează bani, ceea 
ce nu e corect . AGEPI are doar rolul să monitorizeze ca aceste asociaţii 
să colecteze bani și să-i distribuie . Anul acesta am rușit să realizăm doar 
un colector unic . Erau 5 organizaţii și în momentul în care un colector 
cerea bani, automat apăreau și cele 4 care solicitau, la rîndul lor, bani”,  
a declarat Octavian Apostol .

Astfel, chiar dacă banii se colectau, așa și nu mai ajungeau la artiști, iar 
chiar dacă se făceau plăţi, atunci erau de ordinul sutelor de lei . 

„Alţi artiști primeau anterior sume de o sută de lei . Acum, banii sunt 
gestionaţi de 2 organizaţii: ORDA și Copyright . Anul trecut s-a colectat 
7 milioane, trebuie să înţelegem că doar 30% sunt pentru artiștii noștri, 

restul e pentru cei străini . Acum se pot face plăţi, dar vă daţi seama, îi 
spunem Madonnei, uite ai 300 de lei de la noi, trimite 50 de Euro ca să-ţi 
facem transferul! Potrivit legislaţiei, în fond se ţin banii pentru 3 ani de 
zile timp în care, artiștii primesc notificare că trebuie să-și ridice banii”,  
a adaugat directorul AGEPI .

Octavian Apostol a vorbit și despre cum decurg lucrurile în domeniu în 
ţările din vecinătate și se arată convins că lucrurile vor fi la fel și în Moldova: 
„De exemplu în România, veniturile din drepturi de autor în 2015 erau 
de 57 milioane de Euro! În acel an, Carla’s Dream obţinut doar pentru 6 
luni suma de 15 mii Euro . În Georgia, în trei ani, profiturile au crescut de 
la 100 de mii,  ajungând la 2 milioane de Euro” .

www.unimedia.md 
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Țigările „Astra”, motiv de dispută în instanța  
de judecată dintre Tutun-CTC și o întreprindere  
din Letonia

Întreprinderea de Stat Tutun-CTC a dat în judecată o companie 
din Letonia, care a reușit să înregistreze în Republica Moldova 
o marcă comercială de țigări „Astra”. Anterior, aceeași compa-
nie a reușit să înregistreze în țara noastră marca comercială 
„Chateau Crico”.

Întreprinderea Tutun-CTC a înregistrat din 2005 o marcă comercială 
combinată pentru ţigările ASTRA, fără a include elementului verbal 
„Astra” .

Aceste ţigări fără filtru erau foarte populare în fosta URSS, iar Tutun-CTC 
a continuat să producă sub acest brand și după destrămarea Uniunii 
Sovietice .

Pe 27 februarie 2014 Întreprinderea letonă „Moren Group” SA a depus 
o cerere de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend” care 
a fost acceptată de AGEPI pe 3 noiembrie 2016 după o examinare din 
partea Comisiei de Contestaţii . 

Reprezentanţii Tutun-CTC nu au fost de acord cu similitudinea mărcii 
înregistrate de „Moren Group” și a celei pe care o deţin, astfel că s-au 
adresat în instanţa de judecată împotriva AGEPI și Moren Group, solicitând 
anularea deciziei de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend” .

În urma examinării acestei cauze, Tutun-CTC a reușit să obţină o decizie 
de suspendare a acestei mărci comerciale înregistrate de Moren Group, 
până la etapa în care hotărârea judecătorească va deveni definitivă .

De remarcat că în ultimii ani întreprinderea de stat Tutun-CTC s-a confruntat 
cu probleme financiare din cauza reducerii vânzărilor . Conducerea între-
prinderii susţinea că înrăutăţirea situaţiei financiare a fost condiţionantă 
de majorarea accizelor la ţigări, adoptată de Parlament în 2011, precum 
și concurenţă neloială din partea companiilor care importă ţigări în ţara 
noastră . Acestea ar fi aplicat preţuri de dumping pentru a crește vânză-
rile . În 2016, statul a scos întreprinderea la privatizare, însă nu s-au găsit 
investitori pentru acest activ . 

Întreprinderea „Moren Group” a încercat anterior să înregistreze marca 
de ţigări Astru, însă AGEPI și instanţele de judecată au respins această 
solicitare .

Interesant este faptul că această întreprindere a reușit să înregistreze 
marca comercială „Chateau Crico”, după ce a obţinut o decizie definitivă 
favorabilă la Curtea Supremă de Justiţie . Unii somelieri au remarcat că 
această marcă are un design asemănător cu celebrul brand de șampanie 
„Veuve Clicquot” și există anumite similitudini cu produsele Vinăriei Cricova, 
mai ales în ceea ce privește denumirea . 

Vlad Vasilcov,
http://agora.md

Din imagine se vede ca în Moldova ar fi existat un Chateau Crico, fondat 
tocmai în 1870. 

Un alt produs de la firma din Taraclia: Canti Aist. Produs şi îmbuteliat de 
Bulgari Winery SRL, doar că anul fondării deja e altul: 1877. De altfel, vă rog, 
să atrageţi atenţia: pe aceeaşi etichetă, scris în română (fondat în 1877); în 
engleză (produced by technology ASTI!) şi în italiană (collezione speciale).
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III . Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire

Problematica proprietății intelectuale, dezbătută în 
cadrul Simpozionului „Lecturi AGEPI”

În perioada 19-20 aprilie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), s-a desfășurat Simpozionul anual de proprietate 
intelectuală „Lecturi AGEPI”, ediția a XIX-a. Evenimentul a avut drept 
scop crearea unei platforme de discuții și socializare, care va permite 
schimbul de idei și identificarea noilor perspective pentru gestionarea 
eficientă și eficace a celor mai mari provocări în domeniul de propri-
etate intelectuală.

La Simpozion au participat peste 100 de specialiști atât din domeniul 
proprietăţii intelectuale, cât și reprezentanţi ai instituţiilor și autorităţilor 
publice din domeniul știinţei și inovării, precum și reprezentanţi ai oficii-
lor de proprietate intelectuală din România, Georgia, Federaţia Rusă și a 
Oficiului Eurasiatic de Brevete .

Pe parcursul celor două zile, au fost audiate prezentările a 25 de profesioniști 
în proprietatea intelectuală și domeniile adiacente, care au vizat 4 
domenii-cheie:
•	 Drepturile de proprietate industrială;
•	 Dreptul de autor și drepturile conexe;
•	 Valorificarea și managementul proprietăţii intelectuale; și
•	 Proprietatea intelectuală în mediul on-line .

Discuţiile tematice s-au desfășurat în cadrul a 5 paneluri . Evenimentul a 
demarat cu sesiunea I cu genericul: Evoluţii în domeniul drepturilor de 
proprietate industrială și a cuprins comunicări referitoare la protecţia 
indicaţiilor geografice; extinderea termenului de valabilitate a brevetu-
lui eurasiatic pentru produse medicamentoase; secretul comercial ca  
 

obiect de proprietate industrială și conexiunile și intersecţiile unui brevet 
„războinic” atacat într-un ziar sovietic . 

În cadrul celei de-a doua sesiuni s-au discutat subiecte ce ţin de evoluţiile 
în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe . Au fost prezentate 
comunicări privind proiectarea politicilor și măsurilor de dezvoltare a in-
dustriilor creative în Republica Moldova; dreptul patrimonial al autorului la 
importul operei, precum și despre tatuajul drept obiect al dreptului de autor .

Prima zi a Simpozionului s-a încheiat cu prezentarea comunicărilor referi-
toare la valorificarea şi managementul proprietăţii intelectuale, moștenirea 
drepturilor de proprietate intelectuală, instruirea și pregătirea cadrelor în 
domeniul proprietăţii intelectuale .

În cea de-a doua zi a evenimentului a avut loc o sesiune de nivel înalt, cu 
participarea oaspeţilor de peste hotare și a reprezentanţilor instituţiilor și 
autorităţilor publice din Republica Moldova, care a fost dedicată rolului 
inovaţiilor în dezvoltarea durabilă .

Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol a prezentat comunicarea 
„Proprietatea Intelectuală în  sprijinul inovaţiei”, în care a relevat rolul 
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea inovaţiilor, importanţa asigurării 
unei protecţii solide a drepturilor de proprietate intelectuală, mecanis-
mele de susţinere a activităţii de brevetare/înregistrare a obiectelor de 
PI, inclusiv de susţinere a brevetării în străinătate a invenţiilor și a soiurilor 
de plante create în Republica Moldova . Participanţii la Simpozion au fost, 
de asemenea, informaţi despre activităţile AGEPI în vederea stimulării 
creativităţii și inovaţiei prin diseminarea cunoștinţelor și informaţiilor 

conţinute în documentele de brevet, necesitatea protecţiei  designului 
industrial și altor obiecte de PI, ceea ce permite utilizarea ulterioară a 
acestora prin inovare .

Tot în cadrul sesiunii de nivel înalt au fost prezentate comunicări privind 
activitatea Oficiului de Stat pentru Invenţii și Mărci din România, în spriji-
nul valorificării proprietăţii industriale; promovarea inovaţiilor în Georgia; 
mecanisme de stimulare și finanţare a inovaţiilor în Republica Moldova; 
stimularea implementării inovaţiilor în activitatea IMM prin programul 
PARE 1+1 etc .

Simpozionul s-a încheiat cu prezentarea comunicărilor referitoare la pro-
prietatea intelectuală în mediul on-line .

În finalul evenimentului, administraţia AGEPI a mulţumit tuturor pentru 
participare, atât cu comunicări în cadrul sesiunilor, cât și pentru faptul 
că s-au implicat în dezbateri pe parcursul prezentărilor, încurajându-i 
să continue cercetările și studiile în domeniul proprietăţii intelectuale .

Cele peste 50 de comunicări prezentate la Simpozion vor fi publicate 
într-o culegere specială care va putea fi consultată la bibliotecă și pe 
pagina web AGEPI . 

www.agepi.gov.md 
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AGEPI a participat la Conferința Științifică a Studenților 
și Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparține’’

Pe 27 aprilie 2017, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
(UnAȘM) a organizat Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor 
cu genericul „Viitorul ne aparține’’, ediția a VII-a.

La eveniment au participat studenţii și masteranzii din cadrul UnAȘM, 
precum și de la alte instituţii de învăţământ .

Prezent la eveniment Directorul general al Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, a vorbit participanţilor 
despre importanţa proprietăţii intelectuale și rolul inovării pentru o viaţă 
mai bună .

Cuvinte de felicitare și încurajare pentru a activa în domeniul cercetării 
au adresat participanţilor Vicepreședintele AȘM, Ion Guceac, și Directorul 
Institutului de Chimie al AȘM, Tudor Lupașcu .

În continuare, participanţii la Conferinţă și-au prezentat comunicările în 
cadrul următoarelor ateliere:
•	 Biologie, Biologie Moleculară
•	 Ecologie, Geografie, Știinţe ale Mediului
•	 Matematică și Știinţa Informaţiei
•	 Știinţe Tehnice și Chimice
•	 Știinţe Sociale și Politice
•	 Limbi și Literaturi

Specialiștii AGEPI au diseminat  în rândul participanţilor materiale infor-
mative din domeniul protecţiei  proprietăţii intelectuale .

Participarea AGEPI la Conferinţa Știinţifică a Studenţilor și Masteranzilor cu 
genericul „Viitorul ne aparţine’’ face parte din programul de manifestări 
dedicate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale care se sărbătorește 
anual pe 26 aprilie .

www.agepi.gov.md 

Domeniul proprietății intelectuale, promovat în cadrul 
Zilei Europei la Chișinău

Pe 13 mai curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI) a participat alături de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene precum și alte autorități publice din Republica Moldova 
la celebrarea Zilei Europei 2017, în cadrul Orășelului European. 
Evenimentul a fost organizat de către Delegația Uniunii Europene 
în Republica Moldova și s-a desfășurat în Grădina Publică „Ștefan 
cel Mare și Sfânt”.

AGEPI a fost prezentă în cortul Republicii Moldova, cu informaţii și consultaţii 
în domeniul proprietăţii intelectuale, precum și cu câteva lucrări creati-
ve și invenţii ale studenţilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei . De 
asemenea, AGEPI a organizat un Quiz, iar cei care au răspuns corect la 
întrebări s-au ales cu diverse premii .

În cadrul Orășelului European, vizitatorii au putut găsi corturi cu prezen-
tări ale proiectelor finanţate de UE, unde au putut afla informaţii despre 
asistenţa acordată de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea Republicii 
Moldova .

De asemenea, evenimentul a oferit vizitatorilor posibilitatea de a se bucura 
de cultura și bucătăria europeană și nu numai, prin intermediul prezenţei 
Ambasadelor Statelor Membre ale UE și a ţărilor partenere .

Ziua Europei este marcată anual de către comunitatea europeană şi ţările 
partenere pe 9 mai . Sărbătoarea a fost instituită în memoria ministrului 
Afacerilor Externe al Franţei, Robert Schuman . În cadrul unui discurs ţinut 
la Paris, în 1950, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de 
cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibi-
litatea izbucnirii unui nou război între naţiunile Europei . Această zi este 
considerată drept data iniţierii integrării europene .

www.agepi.gov.md 
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Cel Mai Bun Elev Inovator 2017: Cine sunt câștigătorii  
și cu ce proiecte inovatoare au reușit să impresioneze

Cei mai ingenioși și creativi elevi din Republica Moldova au fost 
premiați în cadrul Concursului național „Cel mai bun elev inovator 
Genius”, ediția a X-a. Într-o comunicare oficială, Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a anunțat câștigătorii acestei ediții.

Astfel, deţinătorii Premiului Mare au fost desemnaţi Dan Butmalai și 
Valentin Vozian, Liceul AȘM, pentru lucrarea „Sistem Centralizat de Drone” .

Locul II a revenit următorilor concurenţi: Eugenia Briciuc și Mihaela 
Ciornenchi, Liceul Teoretic „Gh . Asachi”, or . Ungheni, pentru lucrarea 
Reciclarea deșeurilor animaliere și reziduale ce conţin celuloză „Obţinerea 
biogazului” și Sandu Petrașco, Liceul AȘM, cu lucrarea „Robotul Floarea 
Soarelui” .

Pe locul III s-au clasat Tudor Lap și Dumitru Gâju de la Liceul Teoretic 
„Dante Alighieri”, din Chișinău, cu lucrarea „Purificarea apei de produse 
petroliere”, Rusu Cristian și Boicu Cristian, de la Liceul AȘM, cu lucrarea 
„PiClodu – primul cloud de compresie din lume bazat pe inteligenţă 
artificială” și Boiarin Ilie de la Școala Profesională Nr . 6, Chișinău, pentru 
lucrarea „Traductor de vibraţii” .

Premiul pentru cel mai activ raion a fost acordat raionului Ungheni, iar 
premiul pentru cel mai activ liceu a fost obţinut de Liceul Teoretic „Petre 
Ştefănucă”, din Ialoveni .

Câștigătorii concursului au primit diplome de participare și premii băneşti 
de la organizatori, inclusiv de la AGEPI .

De asemenea, în cadrul ediţiei curente a concursului, la iniţiativa AGEPI, 
în premieră, a fost acordat Trofeul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale . Astfel, Trofeul OMPI a fost decernat lui Ion Cerempei, de la 
Liceul Teoretic „George Călinescu” din municipiul Chișinău pentru lucra-
rea „Motor cu ardere internă în doi timpi” . Trofeul a fost însoţit și de un 
premiu bănesc acordat de AGEPI în valoare de 3 mii de lei .

Ediţia din acest an a Concursului „Cel mai bun elev inovator Genius” a fost 
jubiliară și a întrunit 100 de participanţi, din 36 de instituţii educaţionale 
care au venit din 14 raioane și municipii .

Concursul a fost desfășurat și susţinut de Academia de Știinţe a Moldovei, 
în parteneriat cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenţia 
pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Ministerul Educaţiei, Universitatea 
și Liceul Academiei de Știinţe a Moldovei .

www.diez.md 
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AGEPI susține tinerii creativi

Pe 5 mai curent, Universitatea Tehnică a 
Moldovei (UTM), a organizat Expoziția lucră-
rilor studențești „Creația deschide Universul”, 
ediția a VII-a. Evenimentul a avut loc în incinta 
Centrului de Instruire și Inovații TIC-TEKWILL.

Expoziţia a cuprins exponate în domeniile: de-
sign interior, industrial, vestimentar și poligrafic, 
lucrări din arhitectură și energetică, construcţia 
de mașini și mecanică, TIC, și bioenergetică, 
radioelectronică și telecomunicaţii, construcţii 
civile și transporturi, tehnologii alimentare și 
protecţia mediului etc .

La ceremonia de deschidere a expoziţiei au partici-
pat rectorul UTM, Viorel Bostan, Directorul general 
al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI), Octavian Apostol, precum și reprezentanţi 
ai partenerilor Universităţii Tehnice a Moldovei, cum 
ar fi absolvenţi, directori de instituţii și întreprinderi 
etc . La expoziţie au participat, de asemenea, elevii 
liceelor din municipiul Chișinău, care  s-au familiarizat 
cu creaţiile și inovaţiile studenţilor UTM .

În mesajele de salut adresate participanţilor, 
oaspeţii au remarcat meritele și realizările 

studenţilor al UTM . Directorul general AGEPI, 
Octavian Apostol, a felicitat studenţii pentru 
realizările lor, precum și pentru ingeniozitatea și 
creativitatea de care dau dovadă . De asemenea, 
Octavian Apostol a îndemnat tinerii să dea dovadă 
de multă ambiţie, să aibă curaj, să persevereze 
și să muncească mult, deoarece numai în acest 
mod se pot obţine rezultate frumoase, inclusiv 
pot fi implementate ideile creative .

În continuare, agenda expoziţiei a inclus patru 
lecţii publice și un master-class menite să motiveze 
liceenii și publicul larg să descopere creaţia ingine-
rească și implicaţiile ingineriei în viaţa de zi cu zi .

Expoziţia a inclus și un master-class, în cadrul că-
ruia Victor Bujoreanu, absolvent UTM, a prezentat 
un proces de imprimare 3D, cu o introducere în 
fabricarea digitală și imprimarea 3D .

De asemenea, Grupul local BEST Chișinău, cu 
suportul Universităţii Tehnice a Moldovei, a 
organizat Concursul Rube Goldberg, în cadrul 
căruia echipele au construit câte o mașină Rube 
Goldberg, care, trebuiau să îndeplinească funcţia 
de a întoarce o foaie dintr-o carte . Criteriile de 

jurizare au fost: derularea mașinii fără intervenţiile 
participanţilor, complexitatea mașinii, dar și 
aspectul estetic al mașinii . Scopul competiţiei 
a fost să creeze un mediu competitiv pentru 
student, precum și să-I provoace să-și manifeste 
creativitatea și inventivitatea .

Totodată, agenda expoziţiei a inclus și ceremoniile 
de înmânare a premiilor câștigătorilor Olimpiadei 
Tehnice  Naţionale la matematică, fizică, chimie, 
informatică, arta plastică, Olimpiadei studenţești 
de pictură în ulei „Mișcarea în timp și spaţiu”, 
Concursului „Tânărul creator” (pentru elevii din 
şcoli, licee, colegii), Concursului EBEC Republica 
Moldova-România și Concursului studenţesc de 
mașini Rube Goldberg „RG-UTM 2017” .

Tradiţional, AGEPI a participat cu un stand, în ca-
drul căruia a organizat diseminarea informaţiilor 
privind protecţia proprietăţii intelectuale în 
rândul participanţilor . Totodată, experţii AGEPI 
au participat la jurizarea lucrărilor prezentate la 
Concursul studenţesc de mașini Rube Goldberg 
„RG-UTM 2017”și a menţionat cu diplome și premii 
3 dintre cele mai creative și inovative lucrări ale 
studenţilor Universităţii Tehnice din Moldova .
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V . Proprietatea intelectuală pe mapamond
Seminarul „Prediagnoza Proprietății Intelectuale”

În perioada 20-21 aprilie curent, la Oficiul European de Brevete, Viena, 
Austria și-a desfășurat lucrările seminarul cu genericul „Prediagnoza 
proprietății intelectuale” la care au participat reprezentanți ai oficiilor 
naționale de PI din de 22 țări. 

Lucrările seminarului au fost deschise de către Richard Flammer, Director 
principal pe problemele informaţiei de brevet și Director executiv al 
Academiei Europene de Brevet, care a salutat cordial participanţii și a atras 
atenţia, în mod special, la faptul că serviciul de prediagnoză a proprietăţii 
intelectuale (PDPI) nu trebuie să fie tratat ca un serviciu auxiliar, dar tre-
buie să se regăsească printre funcţiile de bază ale oficiilor de PI – în rând 
cu înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală . 

Istoria apariţiei și regulile de bază pentru prestarea serviciului de predia-
gnoză au fost reflectate în rapoartele colaboratorilor  Institutului  Federal 
de Proprietate Industrială din Franţa (INPI) Valery Comte și Alain Souchard . 

Serviciul de prediagnoză a fost elaborat și lansat de INPI în anul 2004, 
având drept scop promovarea PI şi „educarea” IMM-urilor prin prisma PI . 
În cadrul INPI a fost creat un departament pentru susţinerea IMM-urilor, 
constituit din 22 de centre regionale de PI, în cadrul cărora activau 130 de 
colaboratori, care aveau drept scop oferirea consultaţiilor în domeniul PI și 
a accesului gratis la BD (consultaţii oferite de examinatori și juriști în PI) . În 
acest sens, a fost semnat un contract între INPI și Ministerul Economiei al 
Franţei cu trasarea obiectivelor generale: creşterea gradului de conştien-
tizare a importanţei PI în rândurile IMM-urilor; determinarea modalităţilor 
de abordare și adaptare a serviciului . În Franţa prediagnoza reprezintă și 
o modalitate de susţinere din partea guvernului a sectorului IMM, fiind 
un instrument de subvenţionare a acestora (costul serviciului-maximum 
1500 euro, banii alocaţi de minister prin intermediul INPI) . 

Prediagnoza Proprietăţii Intelectuale (PDPI) este o oportunitate pen-
tru întreprindere de a înţelege necesitatea și de a face cunoștinţă cu 
modalităţile de protecţie a activităţii sale, aplicând PI . Este o provocare 
de a analiza împreună cu specialiștii din domeniul PI problemele ce ţin 
de proprietatea intelectuală la întreprindere . 

Este foarte important ca la prestarea serviciului PDPI întreprinderile să 
fie tratate nu ca solicitanţi ai serviciului, dar ca consumători ai acestuia și 
accentul să nu fie pus pe modalitatea de obţinere a titlului de protecţie, 
dar să fie tălmăcită necesitatea obţinerii acestuia . 

PDPI este o evaluare a portofoliului intelectual al întreprinderii, care in-
clude absolut toate obiectele proprietăţii industriale, dreptului de autor 
și drepturilor conexe . 

În Franţa PDPI a obţinut certificatul ISO 9001 – fapt ce garantează ca-
litatea serviciului pentru clienţi, armonizarea și adaptarea serviciului la 
nivel naţional, şi verificarea gradului de satisfacere a clientului (în urma 
prestării serviciului) . 

Conform ISO etapele de efectuare a prediagnozei sunt următoarele: 

1 . Pregătirea pentru întâlnirea cu conducerea întreprinderii (efectuarea 
documentării ce ţine de activitatea întreprinderii; depistarea portofoliu-
lui OPI deţinute de aceasta, cercetări documentare privind produsele 
elaborate la întreprindere sau serviciile acordate de aceasta, informaţii 
privind firmele concurente, informaţii din Internet referitoare la activita-
tea întreprinderii) . 

2 . Vizita la IMM (prezentarea informaţiilor generale privind PI; importanţa 
protecţiei PI utilizate la întreprindere; riscurile neprotejării PI; analiza 
activităţii întreprinderii din punctul de vedere a proprietăţii intelectuale; 
examinarea obligaţiilor contractuale privind confidenţialitatea informaţiei 
din partea specialiştilor și prezentarea datelor necesare pentru întocmirea 
prediagnozei; prezentarea avantajelor efectuării studiului de prediagnoză 
şi a activităţii oficiului de proprietate industrială; determinarea obiectivelor 
firmei şi a strategiei de protecţie a proprietăţii intelectuale, care trebuie 
să fie în concordanţă cu strategia de dezvoltare; în final semnarea con-
tractului de confidenţialitate) . 

3 . Analiza datelor și elaborarea raportului de prediagnoză care va conţine 
următoarele compartimente: 1 . Introducere (tipul întreprinderii, date con-
firmative privind înregistrarea, cifra de afaceri, numărul de colaboratori, 
date de contact, domeniul de activitate, date privind consumatorii, aria 
geografică a activităţii întreprinderii, date despre competitori cu denumiri și 
OPI înregistrate, date despre parteneri; descrieri a segmentelor de piaţă cu 
depistarea punctelor tari și a riscurilor, obiectivele întreprinderii); 2 . Portofoliul 
PI (cereri OPI, titluri de PI, OPI valabile, gradul de utilizare a acestora; condiţii 
de utilizare a OPI (contracte), necesităţile întreprinderii); 3 . Recomandări 
privind utilizarea OPI, necesitatea utilizării OPI, modalităţi de utilizare a OPI . 

4 . Transmiterea raportului de prediagnoză la verificare către INPI (se verifică 
înainte de livrarea către Întreprindere; în cazul unor observaţii, acestea 
vor fi luate în considerare în versiunea finală a raportului) . 

Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire V. Proprietatea intelectuală pe mapamond
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V. Proprietatea intelectuală pe mapamond

Predarea proprietății intelectuale în instituțiile  
de învățământ, genericul unui Seminar Sub-regional 
organizat la București

5 . Prezentarea raportului de prediagnoză la întreprindere (personal sau prin e-mail) . 

6 . Satisfacerea clientului (după prezentarea raportului se completează 
chestionarul de satisfacţie a întreprinderii privind serviciul de predi-
agnoză oferit) . 

Programul seminarului a cuprins sesiuni plenare cu participarea raporto-
rilor de la OEB – Katarina Kubicek, Oficiul de Brevete din Austria - Christian 
Kögl, Institutul Max Planck Munchen, Germania – prof . Dietmar Harhoff . 
Astfel, a fost menţionat că proprietatea intelectuală și gradul de apreciere 
în rândul managerilor și proprietarilor IMM-urilor sunt încă limitate, de 
aceea este necesar ca întreprinderile să cunoască avantajele potenţiale 
ale PI și să își dezvolte acţiunile prin utilizarea eficientă a PI . În special prof . 
Dietmar Harhoff a specificat că rolul oficiilor naţionale de PI, universităţilor 
și academiilor constă în educarea studenţilor, inginerilor și a managerilor, 
astfel încât să poată găsi un echilibru bun între costuri și beneficii . 

De asemenea, a fost abordat subiectul cu privire la identificarea IMM-
urilor (potenţialilor clienţi), astfel ele pot fi selectate din Registrul Camerei 
de Comerţ din Serbia, Yellow pages, la târguri şi expoziţii, conferinţe și 
seminare . Oficiul promovează serviciul PDPI pe pagina sa web: http://
www .zis .gov .rs/ip-for-business/ip-pre-diagnosis .414 .html; pe canalul 
youtube: https://www .youtube .com/watch?v=oeUwe8krtY4; în presă, 
la posturi TV, fiind elaborate flyere, pliante și alte materiale promoţionale . 

 

De rând cu selectarea întreprinderilor un subiect important este și convin-
gerea acestora de a utiliza serviciul de prediagnoză . Din aceste considerente 
este important de a demonstra necesitatea utilizării şi protecţiei adecvate 
a proprietăţii intelectuale de care dispune întreprinderea . Beneficiile pen-
tru IMM-uri trebuie să fie clare – o creștere mai rapidă, găsirea mai ușoară 
a investitorilor, oportunităţi mai bune pentru export, vânzare și licenţiere . 
Dintre acţiunile pe care le întreprinde Oficiul după prestarea serviciului de 
prediagnoză au fost menţionate: invitarea  reprezentanţilor IMM-urilor (cu 
PDPI completată) la seminare, mese rotunde pe diferite aspecte legate de 
drepturile PI organizate de Centrul de Educaţie și Informare; reprezentanţii 
IMM-urilor sunt invitaţi ca raportori la seminare pentru alte IMM-uri . 

În concluzie a fost menţionat că prediagnoza s-a dovedit a fi un instru-
ment eficient în promovarea proprietăţii intelectuale, unul din obiectivele 
acesteia fiind sporirea interesului IMM-urilor faţă de valorificarea proprietăţii 
intelectuale şi asigurarea unei gestiuni eficiente a acesteia . 

La încheierea seminarului tuturor participanţilor li s-au înmânat certificate . 
Participarea la acest seminar a fost una extrem de utilă - pentru a identifica 
cele mai bune practici și pentru a fi îndrumaţi cu privire la dezvoltarea 
cu succes a serviciului de prediagnoză și evaluarea eficienţei acestuia . 

Adela MIHAI, specialist cat. I,  
Secţia Economie, contabilitate şi audit, AGEPI  

Svetlana LEVIȚCHI, şef Secţie Examinare, Direcţia Brevete, AGEPI

În perioada 9-10 mai 2017, la Universitatea Româno-Americană din 
București, s-a desfășurat Seminarul Sub-regional „Teaching Intellectual 
Property to the Youth” (Predarea Proprietății Intelectuale pentru Tineret). 

Seminarul a fost organizat de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale (OMPI), în  colaborare cu Oficiul Român pentru Drepturile 
de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci (OSIM), Ministerul 
Educaţiei Naţionale (MEN) și Universitatea Româno-Americană . Evenimentul 
a beneficiat de sprijinul direct al Asociaţiei Știinţifice de Dreptul Proprietăţii 
Intelectuale (ASDPI), Universitatea Nicolae Titulescu din București, 
Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual – Patronatul Societăţilor din 
Cinematografie și Televiziune şi Revista Română de Proprietate Intelectuală .

România a fost selectată de către OMPI pentru a găzdui acest eveni-
ment graţie realizărilor obţinute și poziţiei de lider în domeniul predării 
proprietăţii intelectuale, fiind singurul stat din Uniunea Europeană, care 
deţine în prezent o astfel de programă școlară pentru nivel liceal .

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 
și ai societăţii civile care desfășoară activităţi în domeniu, ai mediului aca-
demic și profesori de liceu din România,  precum și experţi internaţionali, 
reprezentanţi ai OMPI, reprezentanţi ai Oficiilor de Proprietate Intelectuală 
din Lituania, Bulgaria, Albania și Republica Moldova .

Fiind al doilea seminar dedicat predării proprietăţii intelectuale, organizat 
în România, evenimentul a avut drept obiective intensificarea eforturilor  
tuturor părţilor interesate pentru implementarea în licee a Programei Școlare 
pentru disciplina opţională Educaţie pentru Drepturile de Proprietate 
Intelectuală, formarea profesorilor care vor realiza pilotarea programei la nivel 
naţional, precum și efectuarea unui schimb de experienţă și bune practici 
în domeniul elaborării materialelor educaţionale aferente . Totodată, pe 
agenda seminarului a fost inclus și subiectul predării domeniului proprietăţii 
intelectuale în universităţi .

Printre subiectele discutate în prima zi a seminarului menţionăm 
prezentarea experienţei internaţionale în domeniul aprobării progra-
melor școlare pentru pregătirea cadrelor în domeniul PI pe exemplul 
UE, Canadei și SUA,  precum și experienţa României în acest domeniu . 
Reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale din România a prezentat 
rezultatele celor doi ani de implementare a Curriculumului la decizia 
școlii pentru liceu . Despre activităţile curriculare și extracuriculare în 
domeniul predării PI în licee au vorbit 3 profesori din București, judeţele  

Prahova și Ilfov, menţionând interesul elevilor pentru acest domeniu și 
sporirea numărului de licee interesate de acest proiect . Reprezentanţii 
OMPI au vorbit despre PI ca instrument de încurajare a inovării și 
creativităţii în rândul tinerilor, asistenţa acordată de OMPI statelor 
membre în diseminarea informaţiei cu privire la PI în rândul tinerelor, 
instrumentele disponibile OMPI etc .   

În cea dea doua zi a seminarului a avut loc un schimb de experienţă privind 
predarea proprietăţii intelectuale pentru tineri cu participarea reprezentanţilor 
oficiilor de PI din Bulgaria Lituania, Albania și Republica Moldova .  

Experienţa Republicii Moldova privind pregătirea cadrelor în domeniul PI a 
fost prezentată de către reprezentanţii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, prezenţi la eveniment . Astfel,  Iurie Badâr, șef secţie Instruire 
și Maria Rojnevschi, șef Direcţie promovare și relaţii externe, au vorbit des-
pre activităţile desfășurate de către AGEPI în domeniul sensibilizării tinerei 
generaţii cu privire la rolul proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea 
economică, socială și culturală a ţării și necesitatea respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală, despre activităţile de suport a creativităţii și 
inovării în rândul tinerei generaţii, precum și despre măsurile întreprinse de 
AGEPI în vederea includerii disciplinei Introducere în Proprietatea Intelectuală 
în programele școlare și suportul Guvernului în acest domeniu .

Reprezentanţii AGEPI au informat participanţii la seminar despre 
aprobarea de către Consiliul Naţional pentru Curriculum și, ulteri-
or, de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, prin ordinul  
nr . 265 din 28 aprilie curent, a Curriculumului pentru disciplina opţională 
Introducere în Proprietatea  Intelectuală,  clasele X-XII, elaborat și prezentat 
de către AGEPI și despre măsurile care urmează a fi realizate în perioada 
imediat  următoare cu privire la pregătirea profesorilor care vor asigura 
predarea acestui curs opţional dar și a materialelor educaţionale în domeniu .

www.agepi.gov.md 
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Comitetul Permanent al OMPI privind Dreptul de Autor și Drepturile Conexe (a 34-a sesiune)

În perioada 01-05 mai 2017, la Geneva, Elveția, s-a desfășurat cea de-a 
34-a sesiune a Comitetului Permanent al Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale (OMPI) privind Dreptul de Autor și Drepturile 
Conexe (SCCR/34). 

Republica Moldova a fost reprezentată la această sesiune de către: Victoria 
Pleșca, specialist coordonator, Dina Antoci, specialist, Secţia gestiunea 
colectivă, Direcţia drept de autor; Marin Cebotari, consilier, Reprezentant 
Permanent adjunct al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU și alte 
organizaţii internaţionale din Geneva .  

Sesiunea a 34-a a SCCR a fost deschisă de către dl Francis Gurry, Director 
general al OMPI, care a salutat participanţii, menţionând că este sigur 
de implicarea și aportul tuturor statelor și a instituţiilor/organizaţiilor în 
atingerea unor rezultate vizibile la finalul sesiunii . 

Ulterior, conform agendei sesiunii, în calitate de președinte al sesiunii a 34-a 
a SCCR a fost ales Daren TANG, director executiv al Oficiului de Proprietate 
Intelectuală din Singapore, iar ca vicepreședinţi – Karol KOSCINSKI, șef al 
Departamentului Media și Proprietate Intelectuală din cadrul Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Naţional al Poloniei și Abdoul Aziz DIENG, consili-
er al Ministerului Culturii și Comunicaţiei din Senegal . Aceștia vor ocupa 
funcţiile până la cea de-a 38-a sesiune a SCCR . 

Totodată, Comitetul a aprobat acreditarea, în calitate de observatori 
ai SCCR, a organizaţiilor neguvernamentale, și anume Reprezentanţa 
Artiștilor Canadieni (CARFAC), Federaţia Italiană a Scriitorilor (FUIS) și 
Asociaţia CONVERGENCE . 

Ținând cont de sensibilitatea subiectelor aflate în dezbatere, pe peri-
oada reuniunii, Grupul CEBS, a organizat zilnic, reuniuni de coordonare 
destinate informării asupra stadiului negocierilor şi armonizării poziţi-
ilor . Totodată, au fost organizate și reuniuni comune cu reprezentanţii 
UE, Grupul B și CEBS .  Conform ordinii de zi au fost puse în discuţie 
următoarele subiecte:

1. Protecția organizațiilor de radiodifuziune:  coordonatorii grupu-
rilor regionale însoţiţi de alţi reprezentanţi ai statelor membre ale grupului 
au avut posibilitatea de a înainta propuneri/completări asupra textului 
consolidat al Tratatului privind protecţia organizaţiilor de radiodifuziune, 
la aspectele ce ţin de definiţii, obiectul protecţiei, drepturile pentru care 
se va acorda protecţie etc .

Textul consolidat al Tratatului cu referire la definiţii, obiectul de protecţie 
și drepturile care urmează a fi protejate (întitulat Revised Consolidated 
Text on Definitions, Object of Protection, and Rights to be Granted) a 
fost elaborat de ex-președintele comitetului, dl Martin MOSCOSO (Peru) . 

Ca și în cadrul sesiunilor anterioare ale SCCR, Grupurile CEBS și UE s-au 
exprimă în favoarea adoptării unui Tratat în domeniul protecţiei organis-
melor de radiodifuziune, expunându-se asupra necesităţii existenţei unor 
mecanisme legale adecvate de protecţie a acestor organisme . 

Cu toate că majoritatea au salutat munca depusă de comitet asupra su-
biectului ce ţine de textul tratatului cu privire la protecţia organizaţiilor 
de radiodifuziune, nu s-a reușit aprobarea textului final al acestuia, 
președintele menţionând că este prematur ca acesta să fie prezentat în 
cadrul Adunării generale a statelor membre ale OMPI, cu propunerea de a 
convoca o conferinţă diplomatică în acest sens . Negocierile vor continua 
în cadrul celei de-a 35-a sesiuni a SCCR din noiembrie 2017 . 

2. Limitări și excepții ale dreptului de autor: UE a susţinut, și de 
această dată, poziţia de a nu adopta un tratat internaţional, în timp ce 
statele în curs de dezvoltare susţin ideea unui document obligatoriu . 

Limitările și excepţiile pentru biblioteci și arhive, instituţii de învăţământ 
și cercetare și pentru persoane cu alte dizabilităţi au fost examinate în 
cadrul sesiunilor plenare . 

Din partea Federaţiei Ruse a parvenit propunerea ca limitările și excepţiile ale 
dreptului de autor  să fie examinate ca un singur subiect, or există alte subiecte 
a căror analiză este mult mai stringentă și merită o atenţie mai deosebită și timp 
mai mult (de ex .: Tratatul cu privire la protecţia organizaţiilor de radiodifuziune) . 

În cadrul Sesiunii comitetului, de asemenea, s-a examinat o prezentare cu privire 
la actualizarea elaborată de profesorul Daniel Seng asupra Studiului privind 
limitările și excepţiile privind drepturile de autor pentru activităţile educaţionale . 

Totodată, Comitetul a audiat o prezentare a studiului de stabilire a obiecti-
velor privind limitările și excepţiile pentru persoanele cu dizabilităţi, altele 
decât cele de vedere, precum și o descriere a chestionarului distribuit 
statelor membre, pentru a se expune asupra unor aspecte ale subiectului . 
De asemenea, Comitetul a ascultat și a salutat o prezentare a directorului 
general adjunct WIPO, dna Sylvie Forbin, a proiectului privind facilitarea 
accesului la materialele educaţionale și modulele de învăţare și chestio-
narul aferent distribuit statelor membre ale OMPI . 

Comitetul a purtat discuţii cu privire la activităţile viitoare și a adoptat un 
Plan de acţiuni privind limitele și excepţiile pentru educaţie și cercetare 
și alte dizabilităţi: 
•	 Actualizarea studiilor cu privire la limite și dizabilităţi și prezentare 

acestora în cadrul următoarei sesiuni a comitetului;
•	 Efectuarea unei analize privind oportunitatea includerii limitelor și 

excepţiilor pentru muzee;
•	 Desfășurarea unei mese rotunde cu participarea părţilor interesate și a 

experţilor, în vederea identificării aspectelor-cheie în ceea ce privește 
limitele și excepţiile etc .

3. Alte subiecte discutate:  Propunerea privind includerea dreptului 
de suită în favoarea artiștilor plastici în agenda comitetului a fost prezen-
tată de Senegal și Congo în sesiunile anterioare . Acest fapt s-a bucurat 
de susţinere din partea statelor membre ale UE și ale altor state care au 
inclus în legislaţia naţională acest drept . Având în vedere că dreptul este 
recunoscut de Convenţia de la Berna, dar este opţional, obiectivul dez-
baterii ar fi adoptarea unui tratat distinct . 

În urma discuţiilor despre dreptul de suită, statelor li s-a oferit po-
sibilitatea să se expună, majoritatea dintre acestea, și-au exprimat 
poziţia de a include dreptul de suită ca subiect permanent în agenda 
Comitetului SCCR . 

4. Dreptul de autor în mediul digital:  propunerea de a discuta re-
feritor la dreptul de autor în mediul digital a fost făcută de către grupul 
GRULAC în cadrul sesiunilor anterioare . 

Statele membre ale OMPI și-au exprimat susţinerea pentru efectuarea 
studiilor în domeniul dreptului de autor în mediul digital, menţionând 
că se vor implica în discuţiile asupra subiectului . 

În ceea ce privește analiza drepturilor de autor în legătură cu mediul digital, 
Comitetul a luat act de prezentarea metodologiei și a raportului prelimi-
nar al studiului de evaluare a impactului asupra dezvoltării cadrului juridic 
naţional în ultimii zece ani prezentat de Guilda Rostama, masterand, doctor 
în drept privat . De asemenea, Comitetul a luat act de rezumatul exerciţiului 
de brainstorming, care a fost realizat ca parte a procesului de pregătire a 

Sursa foto: OMPI
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Conferința informațională în domeniul brevetelor PatLib – 2017

În perioada 3-4 mai, reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) au participat la Conferința informațională în 
domeniul brevetelor „PatLib 2017” (Patent Library), care a avut loc 
la München, Germania.

Conferinţele PatLib sunt organizate anual de către  Oficiul European de 
Brevete (OEB), unde participanţii au posibilitatea de a se familiariza cu cele 
mai remarcabile realizări din domeniul PI și de a-și îmbunătăţi cunoștinţele 
și abilităţile în sesiuni care vizează niveluri de bază și avansate . 

Ediţia curentă a reunit 193 de participanţi din cadrul oficiilor naţionale 
de brevete ale Organizaţiei Europene de Brevete, precum și din Centrele 
Informaţionale în domeniul brevetelor PatLib . 

Programul Conferinţei PatLib–2017 a cuprins 29 de sesiuni de instruire/
ateliere de lucru cu diferite tematici: Evaluarea impactului sistemelor PI și 
a sistemelor de enforcement asupra strategiei de brevetare; Comunicare cu 
clienţii; Brevetul unitar; Prezentarea generală a informaţiei de brevet a OEB; 
Utilizarea eficientă a sistemul de clasificare și căutare a brevetului; Relevanţa 
OPI neînregistrate - ce este necesar clienţilor să cunoască; Evaluarea brevetelor 
- metode și utilizarea indicatorilor  etc. 

OEB sprijină centrele PATLIB prin intermediul Oficiilor naţionale de 
proprietate intelectuală în cadrul cooperării cu cele 38 de state 
membre . Acest sprijin vizează extinderea gamei și calitatea ser-
viciilor oferite utilizatorilor prin instruire și instrumente acordate 
personalului PATLIB .

Participarea AGEPI la Conferinţele PatLib, este foarte utilă, oferind posibi-
litatea preluării experienţei și bunelor practici de la statele membre ale 
OEB, totodată fiind și un bun prilej de socializare cu specialiști din diferite 
domenii ce vizează PI .

În prezent, există peste 300 de centre de informare în domeniul brevetelor răs-
pândite la nivel regional în cadrul statelor membre ale OEB. Centrele PATLIB 
oferă acces la informaţiile legate de brevete și aspectele conexe. Angajaţii 
centrelor sunt familiarizaţi cu activitatea industrială și economică și oferă 
servicii antreprenorilor, IMM-urilor, inventatorilor individuali, dar și studenţilor. 
Centrele PATLIB pot oferi, de asemenea, asistenţă practică cu privire la alte 
drepturi de proprietate intelectuală.

Ecaterina POPA, 
șef Secţie comunicare și consultanţă, AGEPI 

studiului de definire a domeniului, de prof . Pierre Sirinelli . Studiul privind 
domeniul de aplicare completat va fi prezentat la SCCR/35 . 

Statele membre ale OMPI au mulţumit pentru prezentare și au recunoscut 
importanţa subiectului reieșind din actualitatea acestuia, deși, concomitent, 
au subliniat faptul că trebuie să fie acordat mai mult timp pentru examinarea 
subiectelor privind organizaţiile de radiodifuziune și limitele și excepţiile . 

Următoarea sesiune a Comitetului va avea loc în perioada 13-17 noiembrie 2017 . 

Pe lângă participarea delegaţiei Republicii Moldova la sesiunile plenare ale 
comitetului, s-a reușit și participarea în cadrul diverselor evenimente alătu-
rate prezentei sesiuni . Printre acestea se numără următoarele: Celebrarea 
creativităţii în Malawi (eveniment organizat de ambasadorul și reprezentantul 
permanent al Republicii Malawi în cadrul ONU); Industria audiovizualului prin 
prisma drepturilor de autor (eveniment organizat de Federaţia Internaţională 
a Asociaţiilor Producătorilor de Film în comun cu Reprezentanţa permanen-
tă a Senegal în cadrul ONU); Transformările din industria muzicală globală 
(eveniment organizat de IFPI - International Federation of the Phonographic 
Industry); Expoziţia „Creative Brazil – cultural identity and copyright” (eveniment 
organizat de Reprezentanţa permanentă a Braziliei la OMPI) etc .

De asemenea, pe parcursul perioadei de participare a delegaţiei Republicii 
Moldova la lucrările SCCR/34, au avut loc întruniri cu reprezentanţii  
OMPI, în cadrul cărora au fost discutate anumite subiecte ce vizează în 

 special, sistemul de gestiune colectivă și asigurarea respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală . 

Concluzii: 
Sesiunea a 34-a a SCCR a reprezentat o continuitate a eforturilor depuse 
pe parcursul ultimilor ani în domeniul dreptului de autor și a drepturilor 
conexe de către OMPI, statele membre ale OMPI și alte organizaţii/instituţii 
neguvernamentale din domeniul PI . 

Reieșind din poziţiile expuse de către statele membre ale OMPI, prin 
desfășurarea sesiunii a 34-a s-a înregistrat un progres al negocierilor privind 
limitele și excepţiile, ca rezultat al continuării studiilor privind limitele și 
excepţiile pentru biblioteci și arhive, instituţii de învăţământ și cercetare 
și pentru persoane cu dizabilităţi etc ., fapt care va permite prezentarea 
acestora, în format complet în cadrul următoarei sesiuni a SCCR . 

Totodată, subliniem importanţa participării reprezentanţilor AGEPI în cadrul 
Comitetului, reieșind din oportunităţile oferite în ceea ce ţine de schimbul de 
experienţă între specialiștii din domeniul PI din diverse state, preluarea bunelor 
practici din domeniul PI, stabilirea relaţiilor de colaborare între state, posibilitatea 
consultării experţilor de talie mondială în diverse probleme din domeniul PI etc . 

 
Victoria Pleșca, specialist coordonator,  

Secţia gestiunea colectivă, Direcţia drept de autor, AGEPI 
Dina Antoci, specialist cat. II, Secţia gestiunea 

colectivă, Direcţia drept de autor, AGEPI
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VI. Mozaic din domeniul PI

Trei tineri din Moldova revoluționează lumea: Au descoperit o metodă inedită ce permite recoltarea  
analizelor de sânge prin respirație

Femei care au schimbat lumea

Anul 1809 este notat în istoria lumii ca fiind momentul în care prima 
femeie a fost recunoscută drept inventator. Este vorba despre Mary 
Dixon Kies care a primit primul brevet în SUA, inventând un proces de 
țesut cu mătase sau alte fire. Mary a făcut primul pas, urmată fiind 
de multe alte femei inteligente şi curajoase care au îndrăznit să facă 
un pas înainte pentru a schimba lumea.

 ` Marie Curie (1867-1934) nu are nevoie de o prezentare specială .  A fost 
prima femeie care a primit un premiu Nobel şi singurul savant care a 
primit două premii Nobel în două domenii ştiinţifice diferite (fizică şi 
chimie) . A introdus în fizică termenul de radioactivitate . Este cunoscută 
pentru cercetările sale în domeniul elementelor radioactive, al radio-
activităţii naturale şi al aplicării acestora în medicină .

 ` Lillian Moller Gilbreth (1878-1972) împreună cu soţul ei, Frank Gilbreth 
sunt cunoscuţi drept părinţii ergonomicii . Lillian a fost inventator, autor, 
inginer industrial, psiholog industrial şi . . . mamă a 12 copii . Ca pionier 
în ale ergonomicii, ea a brevetat cele mai multe dintre invenţiile din 
bucătărie: mixerul electric pentru mâncare, rafturile din frigider şi dis-
pozitivul de gunoi cu pedală (americanii îl folosesc mai des decât noi) . 
Lillian Gilbreth a fost unul dintre primii oameni de ştiinţă care a cercetat 
efectele stresului şi a lipsei regimului de somn asupra muncitorilor .

 `  Katherine Blodgett (1898-1979) a fost prima în multe . A fost prima feme-
ie-cercetător angajată la laboratoarele General Electric din Schenectady, 
New York (în 1917), cât şi prima femeie care şi-a luat Masteratul în Fizică la 
Universitatea Cambridge, în 1926 . Ea a descoperit cum se poate aplica un 
strat acoperitor peste sticlă şi metal şi, drept urmare, datorită ei a apărut 
prima sticlă transparentă 100% (cunoscută şi sub numele de sticlă invizibilă) . 

 ` Mary Phelps Jacob (1892-1970) este una dintre cele mai cunoscute fe-
mei care au schimbat lumea . Mary a inventat, în 1913, sutienul . Inovativa 
Mary a improvizat ad-hoc, din două batiste de mătase şi o panglică 
roz, articol de lenjerie care ulterior a fost denumit sutien .

 ` Ann Moore (n . 1934) a fost voluntar al „Peace Corps” în Africa . Cât a stat 
acolo a observat că femeile băştinaşe îşi purtau copiii în spate, comod 
şi sigur . I s-a părut că modalitatea aceea de a căra copiii era atât de 
caldă şi drăgăstoasă, încât a hotărât să o importe în SUA . La întoarcere, 
Ann, împreună cu mama ei, a realizat un soi de rucsăcel ca acela văzut 

în Togo . Şi aşa a apărut Snugli (brevetat în 1969) în care sunt purtaţi 
astăzi cei mai mulţi dintre copii . 

 ` Grace Hopper (1906-1992) . Ea este unul dintre primii programatori care au 
transformat imensele calculatoare digitale în maşini capabile să priceapă 
instrucţiunile date de oameni . Hopper este cunoscută drept cea care a 
dezvoltat limbajul COBOL (Common Business-Oriented Language) . Hopper 
este, de asemenea, prima femeie care şi-a luat Masteratul în Matematică 
la Universitatea Yale şi, în 1985, a primit rangul de amiral al Marinei SUA . 

 ` Stephanie Louise Kwolek (1923-2014) este cunoscută ca inventatoa-
rea kevlarului,  o fibră de polimer folosită astăzi în producţia de veste 
anti-glonţ, căşti de protecţie, rachete de tenis etc . Brevetat în 1966, 
kevlarul nu rugineşte şi nu se corodează, fiind şi foarte uşor . Folosirea 
kevlarului s-a extins pentru cablurile subacvatice, vehicule spaţiale, 
bărci, paraşute, schiuri si construcţii civile . 

 ` Marion Donovan (1917- 1998) A inventat scutecul de unică folosinţă, 
în anul 1950 . În primă fază a încercat să vândă invenţia unor fabrici, însă 
acestea nu au fost interesate, aşa că a pornit propria afacere, pentru 
ca în 1951 să o vândă Companiei Keko, pentru un milion de dolari . 

 ` Ruth Handler a inventat, în 1959,  păpuşa Barbie, care poartă acest 
nume după fiica lui Ruth, Barbara . De la început, păpuşa a fost con-
cepută ca un idol în lumea modei (pentru cei mici) . Invenţie care, în 
definitiv, s-a realizat . Partenerul lui Barbie, Ken, poartă numele fiului 
lui Ruth . . . Ce familie!

Încheiem apoteotic plimbarea noastră prin galeria femeilor care au schim-
bat lumea cu Beulah Henry . A locuit în Memphis, la începutul secolului 
XX, şi a fost supranumită „Lady Edison” . Dintre cele 110 invenţii şi 49 de 
brevete ale ei, menţionăm: „umbrela din bucăţi colorate de material”; 
„prima maşină de cusut fără bobină”; „Protograph„ - un mecanism ce 
funcţiona ca o maşină de scris care făcea patru cópii ale unui document 
(un străbun al copiatorului); „Dolly Dips” - bureţi umpluţi cu fulgi de săpun, 
pentru copii (noi nici n-am auzit de ei, nu?) „Miss Ilusion” - o păpuşă cu 
ochi a căror culoare se schimbă şi care clipeşte . 

Astăzi, cam 20% dintre invenţii sunt atribuite femeilor, însă cercetătorii consi-
deră că generaţiile următoare vor înregistra un procent de două ori mai mare . 

Informaţii preluate de la http://inventors.
about.com, www.slideshare.net 

Foto: cugetliber .ro  

O nouă premieră marca UTM revoluționează 
sectorul nano în ingineria biomedicală, 
câștigând recunoaștere internațională. Trei 
tineri din Republica Moldova au descoperit o 
metodă inedită ce permite recoltarea analizelor 
de sânge prin respirație. Rezultatele acestei 
lucrări științifice au fost selectate pentru co-
perta frontală a prestigioasei reviste germane 
de specialitate – SMALL Nano-Micro.

Este vorba de doctoranzii Eugeniu Lazări, Vasile 
Postică și Nicolai Ababii .

Noua tehnologie permite de a crește localizat 
reţele de nanofire de Fe

2
O

3
 – un material avansat 

în micro- sau nano-senzori cu o repetabilitate 
ridicată și recuperare completă, dar și de inte-
grare a unui singur nanofir de Fe

2
O

3
 (de doar 

20 nm în diametru!) în nanosenzori funcţionali . 
Este un know-how, denumit și nanotehnologie 
„bottom-up” („de la bază în sus”), care presupune 
realizarea explorărilor pe un segment specific de 
pe substratul sensor, fără a implica tehnologii 
microelectronice costisitoare gen „top-down”, 
cu multiple etape tehnologice . 

De exemplu, recoltarea probelor de sânge se 
realizează prin înţeparea degetului pacientu-
lui . În monitorizarea diabetului aceste probe 
sunt destul de frecvente . Însă după o serie de 
înţepături, pe lângă faptul că pacientul se alege 
cu o traumă psihologică, creându-și o fobie 
faţă de ace și seringi, este prezentă și trauma 
fizică propriu-zisă a degetului (sau a degetelor) .

Pe când noua metodă propusă este absolut 
non-invazivă, oferind posibilitatea de a recolta 
probele prin expirarea de către pacient a aeru-
lui inspirat, în urma căreia se stabilește nivelul 
concentraţiei de acetonă – la pacienţii diabetici 
acetona se elimină prin respiraţie, iar cu ajutorul 
nanosenzorilor elaboraţi ar putea fi detectată în 

concentraţii foarte mici . Altfel zis, nanomaterialul 
respectiv poate servi ca materie primă sau nano-
blocuri constructive pentru fabricarea senzorului 
eficient de depistare a acetonei pentru aplicaţii 
biomedicale în monitorizarea diabetului .

Cercetările au fost efectuate în cadrul 
Departamentului Microelectronică și Inginerie 
Biomedicală, FCIM-UTM, în colaborare cu cerce-
tători de la Universitatea din Kiel și Max-Planck-
Institut for Solid State Research din Germania . 
Rezultatele excelente obţinute au fost acceptate 
după 3 nivele de recenzii a câte 3-4 recenzenţi-
experţi în revista internaţională specializată SMALL 
(Micro-Nano) . Aceste cercetări, apreciate la nivel 
internaţional, au fost susţinute parţial de Proiectul 
instituţional 45inst-15 .817 .02 .29A, subvenţionat 
de Guvernul Republicii Moldova la UTM .

Revista SMALL se poziţionează printre revistele 
multidisciplinare de vârf, care acoperă un spectru 
larg de subiecte la scară nano- și micro-, aflân-
du-se la joncţiunea dintre știinţa materialelor, 
chimie, fizică, inginerie, medicină și biologie .

 Sursa: www.unimedia.md, 
http://utm.md/blog/inovatii-marca-utm-pe-

coperta-revistei-germane-small-nano-micro/  
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Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale 2017, sărbătorită în Republica Moldova

Muzică, dans, concursuri, produse inovative, bătălie între roboți şi 
experimente de laborator. Astfel a fost marcată pe 26 aprilie – Ziua 
Mondială a Proprietății Intelectuale 2017. Evenimentul a fost organi-
zat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 
și s-a desfășurat la Centrul comercial Shopping MallDova, unde au 
participat peste 300 de persoane.

Manifestarea a debutat cu un flash-mob cu genericul „Inovarea 
– Pentru o viață mai bună”, cu participarea unui grup de tineri 
de peste 100 de persoane, de la Centrul Republican pentru Copii 
şi Tineret „Artico” . 

După flash-mob, Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a vorbit 
celor prezenţi despre importanţa și rolul proprietăţii intelectuale în încura-
jarea inovaţiei și creativităţii, menţionând unele dintre cele mai cunoscute 

invenţii elaborate de-a lungul anilor care au contribuit la îmbunătăţirea 
vieţii omului . Octavian Apostol i-a îndemnat pe participanţii la eveni-
ment să dea dovadă de multă ambiţie, să aibă curaj, să persevereze și să 
muncească mult, deoarece numai în acest mod se pot obţine rezultate 
frumoase, inclusiv pot fi implementate ideile creative . În final, Directorul 
general al AGEPI i-a felicitat pe toţi cei care muncesc în domenii de ac-
tivitate legate direct sau tangenţial de crearea, protecţia și valorificarea 
proprietăţii intelectuale, dorindu-le inspiraţie și noi realizări în activitatea 
profesională .

În continuare, toţi cei prezenţi la eveniment au avut ocazia să participe la 
o serie de concursuri cu premii, să descopere câteva produse inovative, 
să urmărească o bătălie între roboţi şi, nu în ultimul rând, să admire un 
show de excepţie cu experimente de laborator care au demonstrat că 
știinţa poate fi foarte distractivă .

De asemenea, cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, AGEPI 
a organizat lecţii deschise la câteva instituţii de învăţământ din Chișinău 
și anume Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Liceul „Mircea Eliade”, Liceul 
„Prometeu”, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei și Colegiul Financiar-
Bancar . Specialiștii AGEPI au vorbit elevilor despre importanţa proprietăţii 
intelectuale și rolul inovării pentru o viaţă mai bună .

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, este sărbătorită pe 26 aprilie în 
toate statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
(OMPI) . 

Tematica Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale este stabilită anual de 
către OMPI, iar în 2017 genericul a fost: „Inovarea – Pentru o viaţă mai 
bună”, prin care s-a dorit să se dezbată subiecte ce ţin de modul în care 
inovarea ne face viaţa mai sănătoasă, mai sigură și mai confortabilă, 
transformând problemele în progres . 

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale se marchează din anul 2000, iar 
26 aprilie reprezintă ziua în care a intrat în vigoare Convenţia de consti-
tuire a OMPI (1970) .
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Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, M. António Guterres: „OMPI – principala agenție specializată a 
Națiunilor Unite în domeniul cunoașterii” 

Secretarul General al ONU 
M . António Guterres, s-a alăturat 
felicitărilor Directorului General al 
OMPI Francis Gurry, participând la ce-
lebrarea Zilei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale 2017, care a avut loc la 
sediul OMPI, Geneva . Dl . Guterres 
a menţionat că OMPI este lider 
în dobândirea de noi cunoștinţe, 
care definește viitorul comunităţii 
internaţionale . 

Dl . A . Guterres a vizitat pentru prima 
dată sediul central al Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
în calitate de secretar general,  de 
când și-a început mandatul în luna 
ianuarie curent; vizita a avut loc în 
contextul celebrării Zilei Mondiale 
a PI – 2017, care în acest an a fost 
dedicată implicării inovaţiilor asupra 
calităţii vieţii .

Adresându-se personalului OMPI, 
dl A . Guterres a declarat că, actual-
mente, comunitatea internaţională 
se confruntă cu schimbări enorme 
și provocări, cum ar fi apariţia noilor 
tehnologii și schimbarea de orien-
tare a pieţei forţei de muncă, care 
vor avea un impact major asupra 
vieţii oamenilor . 

„OMPI poate deveni un instrument 
important al ONU capabil să facă 
faţă acestor provocări, pentru a ne 
informa despre ceea ce se întâm-
plă în jur, va împărţi cu noi idei și 
sugestii cu privire la modul în care 
putem organiza mai bine munca 
pentru a face faţă acestor provo-
cări . Totodată, OMPI joacă un rol 
important în acumularea unor noi 
cunoștinţe, precum și modul în care 
noile cunoștinţe determină viito-
rul comunităţii internaţionale”, - a 
conchis secretarul general al ONU .

De asemenea, la 26 aprilie, dnii 
A . Guterres și F . Gurry, au salu-
tat prezenţa a cca 40 de șefi de 
Organizaţii și Agenţii ale ONU, în 
cadrul unei reuniuni a Consili-
ului Conducătorilor Executivi  pen-
tru Coordonarea Naţiunilor Unite .

Consiliul de coordonare se reunește 
în mod regulat și este un instrument 
esenţial pentru a consolida rolul de 
coordonare al organismelor intergu-
vernamentale a Naţiunilor Unite în 
eforturile de a aborda problemele ce 
ţin de domeniul economic și social .

Sursa: www.wipo.org 

De la stânga spre dreapta: Directorul General al OMPI, Francis Gurry, Secretarul General 
al ONU, M. António Guterres și Directorul general adjunct al OMPI și șeful Resurselor 
umane, Naresh Prasad (sursa foto: OMPI)

Anunţuri

Concurs pentru tineri în domeniul proprietății 
intelectuale

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parte-
neriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova, Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci din România (OSIM) și Oficiul Român pentru 
Drepturile de autor (ORDA) anunță lansarea unui Concurs în domeniul 
proprietății intelectuale pentru tineri.

La concurs pot participa tineri din Republica Moldova și România care 
studiază în instituţiile de învăţământ general din clasele a IX-a– a XII-a, 
profesional tehnic, secundar și profesional tehnic post-secundar .

Scopul concursului constă în promovarea sistemului de proprietate in-
telectuală, sensibilizarea tinerilor asupra fenomenelor de contrafacere și 
piraterie, dezvoltării de aptitudini și spirit competitiv, formarea unui mediu 
de comunicare între tinerii pasionaţi de domeniul proprietăţii intelectuale 
şi favorizarea schimbului de opinii şi experienţă . 

Concursul  se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:
•	 I-a etapă: 31 mai – 30 iunie 2017;
•	 a II-a etapă: 1 iulie – 31 iulie 2017;
•	 a III-a etapă (finală): 1 august – 1 septembrie 2017.

În cadrul primei etape a Concursului, vor fi admiși toţi participanţii, care 
se vor înregistra online la adresa http://db .agepi .md/contest/Account/
Register , până la data de 30 iunie .

În cadrul etapei a II-a, participanţii vor răspunde la o serie de întrebări 
din domeniul proprietăţii intelectuale . Lista întrebărilor va fi disponibilă la 
adresa http://db .agepi .md/contest/, doar pentru cei care au fost admiși 
după prima etapă a Concursului . 

Participanţii care vor trece în etapa finală a Concursului vor pregăti o co-
municare în domeniul proprietăţii intelectuale . Ulterior, comunicările vor 
fi încărcate pe aplicaţia http://db .agepi .md/contest/ , până la termenul 
limită care va fi indicat de organizatori în cadrul aplicaţiei . Finaliștii vor 
elabora comunicarea într-o manieră cât mai interactivă (exemple: pre-
zentare Power Point, piesă, interviu, filmuleţ, studiu,  desen etc .), durata 
maximă fiind de 30 min . Lucrările prezentate de elevi vor fi evaluate de 
către reprezentanţii partenerilor, membri ai Comitetului Organizatoric .

Toţi participanţii etapei a III-a a Concursului vor primi diplome de par-
ticipare și materiale promoţionale din partea AGEPI și a partenerilor . 
Totodată aceștia vor beneficia, în dependenţă de ţara de origine (România, 
Republica Moldova) de vizite reciproce la oficiile de proprietate intelec-
tuală (AGEPI, OSIM, ORDA) .

Câștigătorii Concursului vor beneficia de următoarele premii:
•	 Premiul I – diploma de mențiune și 5000 lei;
•	 Premiul II – diploma de mențiune și 3000 lei;
•	 Premiul III – diploma de mențiune și 2000 lei.

Premiile și diplomele vor fi înmânate de către Comitetul organizatoric în 
cadrul unei festivităţi de premiere . 
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