RAPORT ANUAL
ANNUAL REPORT

RAPORT ANUAL
ANNUAL REPORT

2017

2017

Cum ne găsiţi?

How do you find us?

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI)

State Agency on Intellectual Property
(AGEPI)

Vino de luni până vineri, între orele 8.00-16.30

Come from Monday to Friday, between 8:00 and 16:30

sau poți aplica online

24/24 pe e-agepi.gov.md

or you can apply online

24/24 on e-agepi.gov.md

(+373 22) 400 500
(+373 22) 400 508
(+373 22) 440 119
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1
mun. Chișinău, MD-2024, Republica Moldova

1/24, Andrei Doga Str.
Chisinau, MD-2024, Republic of Moldova

Consiliul editorial / Editoral board members:
dr. Lilia Bolocan (președinte), Andrei Popa, dr. Svetlana Munteanu, dr. Viorel Iustin, dr. Simion Levițchi,
Patricia Bondaresco, Diana Stici, Petru Profire, dr. Maria Rojnevschi, Viorica Șpac, Daniela Morari,
Rodica Popescu, Luminița Bodarev, Ana Roșca, Alexandru Luțcan, Octavian Beicu, Iurie Badâr,
Liliana Vieru, Ecaterina Popa, Victoria Andriuță
Coordonator / Coordinator:
Viorica Șpac

office@agepi.gov.md,
infoinvent@agepi.gov.md,
lecturi@agepi.gov.md,
cursuri@agepi.gov.md,
seminare@agepi.gov.md,
press@agepi.gov.md,
petitii@agepi.gov.md

www.agepi.gov.md

Redactor responsabil / Responsible editor:
Victoria Andriuță
Traducere / Translation:
Nina Calpacci
Copertă, design, tehnoredactare / Cover, design, make-up:
Tatiana Nasirov
Axele de brevetare/înregistrare a OPI / IPO Patenting/Registration Axes:
Ludmila Patrașco
Tatiana Nasirov
AGEPI, 2018

RAPORT ANUAL
ANNUAL REPORT

2017

2

Сine suntem?

Who we are?

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este
unica instituție publică care acordă protecție juridică
obiectelor de proprietate intelectuală pe teritoriul RM:

The State Agency on Intellectual Property is the only
public institution that affords juridical protection to
intellectual property objects in RM:

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

Invenții
Soiuri de plante
Mărci
Desene și modele industriale
Indicații geografice, denumiri de
specialități tradiționale garantate
»» Dreptul de autor și drepturile conexe.

origine,

Inventions
Plant varieties
Trademarks
Industrial designs
Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed
»» Copyright and related rights.

La nivel internațional, AGEPI reprezintă Republica
Moldova în Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și în alte organizații internaționale, regionale și interstatale pentru protecția proprietății
intelectuale.

At the international level, AGEPI represents the Republic of Moldova in the World Intellectual Property
Organization and other international, regional and interstate organizations on the protection of intellectual
property.

Care este misiunea noastră?

What is our mission?

Promovarea politicilor în domeniul proprietății intelectuale și eficientizarea sistemului de protecție a OPI,
care să încurajeze progresul tehnologic, să stimuleze
creativitatea și să contribuie la dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Moldova.

Promoting intellectual property policies and streamlining the IPO protection system that encourages
technological progress, stimulates creativity and contributes to the economic, social and cultural development of the Republic of Moldova.

Cum vă ajutăm să vă dezvoltați
businessul?

How do we help you develop your
business?

»» Prin crearea unei baze legislative în domeniu, congruente cadrului european.
»» Prin acordarea protecției obiectelor de proprietate
intelectuală.
»» Prin oferirea accesului online 24/24 la depunerea
cererilor și baze de date gratuite pentru consultarea
obiectelor de proprietate intelectuală protejate.
»» Prin informarea continuă a populației în domeniul
proprietății intelectuale.
»» Prin acordarea serviciilor de calitate, AGEPI fiind
prima instituție publică din Republica Moldova certificată conform ISO 9001:2015.

»» By creating a legislative basis in the field, congruous to the European framework.
»» By affording protection to intellectual property
objects.
»» By providing 24/24 online access to the submission of applications and free databases for consultation of protected intellectual property objects.
»» By continually informing the population in the
field of intellectual property.
»» By providing quality services, AGEPI being the first
public institution in the Republic of Moldova certified
according to ISO 9001:2015.
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Cuvânt-înainte
Stimați cititori,
Conform tradiției, vă prezint Raportul anual al Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, care reflectă activitatea
multilaterală a instituției pe parcursul anului 2017, în toată diversitatea sa.
Totodată, țin să menționez, că 2017 a fost pentru noi un an deosebit, marcat de cea de-a 25-a aniversare de la fondarea AGEPI. Din perspectiva acestei perioade istorice, se conturează cel mai bine rolul și contribuția majoră
a Agenției la dezvoltarea şi afirmarea în Republica Moldova a unui sistem
de protecţie a proprietăţii intelectuale integru şi viabil, comparabil cu cele
existente în ţările cu tradiţii îndelungate în domeniu.
Printre cele mai semnificative realizări se numără crearea şi consolidarea
unui cadru normativ și instituţional complex, care încurajează creaţia
intelectuală şi oferă rezultatelor acesteia o protecţie adecvată; formarea
unor specialiști calificați în domeniu; integrarea Sistemului național de PI
în cel internațional; afirmarea AGEPI în calitate de partener de încredere
atât la nivel național, cât și internaţional etc.

Foreword
Dear readers,
According to tradition, I present to you the Annual Report of the State
Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova, which reflects
the institution’s multilateral activity throughout 2017, in all its diversity.
At the same time, I would like to mention that 2017 was a special year for
us, marked by the 25th anniversary of the foundation of AGEPI. From the
perspective of this historical period, the Agency’s major role and contribution to the development and establishment in the Republic of Moldova of
an integral and viable intellectual property protection system, comparable
to those existing in the countries with long-standing traditions in the field,
is best outlined.
Among the most significant achievements are the creation and consolidation of a complex regulatory and institutional framework that encourages
intellectual creation and provides adequate protection for its results; training of qualified specialists in the field; integration of the National IP System
into the international one; assertion of AGEPI as a reliable partner both at
national and international level, etc.

Dincolo de evenimentele prilejuite de jubileu, anul 2017
a fost un an de muncă asiduă și dedicată a întregului colectiv al AGEPI. În prim-plan, cum e și firesc, s-au aflat procedurile legate de acordarea protecţiei juridice obiectelor
de proprietate intelectuală, inclusiv perfecționarea și optimizarea acestora, asigurarea logistică şi informaţională,
pregătirea profesională a experţilor etc.

Beyond the events occasioned by the jubilee, 2017
was a year of assiduous and dedicated work of the
AGEPI’s entire team. In the foreground, as is natural,
were the procedures related to the grant of legal
protection to intellectual property objects, including
their improvement and optimization, logistics and information, professional training of experts, etc.

O atenție sporită s-a acordat activității normative,
orientate spre dezvoltarea în continuare a sistemului
de protecție a proprietății intelectuale din Republica
Moldova, precum și colaborării multilaterale atât la
nivel național, cât și internaţional.

Particular attention was paid to the normative activity,
oriented towards the further development of the intellectual property protection system of the Republic
of Moldova, as well as to the multilateral co-operation
both at national and international level.

Și în acest an, AGEPI a investit mari resurse și eforturi în
promovarea sistemului de proprietate intelectuală, prioritare fiind creșterea gradului de cultură, sporirea nivelului de cunoaştere și dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor
şi mediului de afaceri în domeniul PI. În acest context,
aș dori să menționez desfășurarea celei de-a XV-a ediții
a Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT” și
a Conferinței Inovaționale Internaționale „Proprietate
Intelectuală – Inovații – Calitatea vieții”; organizarea
primului Concurs în domeniul proprietății intelectuale
pentru tineri, a primului Curs de inițiere a cadrelor didactice din licee în domeniul PI etc.

This year as well, AGEPI has invested great resources and
efforts in promoting the intellectual property system, the
priority being to raise the degree of culture, to increase
the level of knowledge and to develop the skills of the
citizens and the business environment in the field of IP.
In this context, I would like to mention the conduct of the
15th edition of the International Specialized Exhibition
“INFOINVENT” and the International Innovation Conference “Intellectual Property - Innovations - Quality of Life”;
the organization of the first Contest in the field of intellectual property for young people, the first Course of lyceum
teachers initiation into the field of IP, etc.

O preocupare constantă a noastră este asigurarea
informațională a beneficiarilor sistemului, în anul de
raportare fiind făcuți pași importanți în vederea sporirii transparenței decizionale și facilitării accesului la
sistemul de protecție a PI.

A constant concern of ours is the information of system beneficiaries, important steps being taken in the
reporting year to increase decision-making transparency and to facilitate access to the IP protection system.

Dragi cititori, vă invit să parcurgeţi paginile Raportului și să apreciaţi la justa valoare rezultatul integrat al
muncii perseverente și calificate a colectivului AGEPI,
căruia îi exprim mulţumire și recunoștinţă. De asemenea, doresc să exprim, în numele Agenției, tuturor
partenerilor noștri din ţară și de peste hotare gratitudinea pentru sprijinul acordat în realizarea obiectivelor de dezvoltare a sistemului naţional de proprietate intelectuală.

Dear readers, I invite you to browse the pages of the
Report and appreciate to the right value the integrated result of the persistent and qualified work of the
AGEPI team, to whom I express my thanks and gratitude. I also want to express, on behalf of the Agency,
to all our partners in the country and abroad the gratitude for the support provided in achieving the objectives of developing the national intellectual property
system.

Cu respect,
dr. Lilia BOLOCAN,
Director general al AGEPI

Respectfully,
dr. Lilia BOLOCAN,
Director General of AGEPI
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Împreună transformăm ideile
în business!
Together we turn ideas
into business!
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Administrația AGEPI

AGEPI Administration

(de la stânga la dreapta)

(from left to right)

Simion Leviţchi, șef Direcție mărci și design
industrial

Simion Levitchi, Head of Trademarks and Industrial
Design Department

Patricia Bondaresco, șef Direcție drept de autor

Patricia Bondaresco, Head of Copyright Department

Maria Rojnevschi, șef Direcție promovare şi relații
externe

Maria Rojnevschi, Head of Promotion and External
Relations Department

Andrei Popa, Director general adjunct

Andrei Popa, Deputy Director General

Lilia Bolocan, Director general

Lilia Bolocan, Director General

Viorel Iustin, șef Direcție brevete

Viorel Iustin, Head of Patents Department

Svetlana Munteanu, Consilier Director general

Svetlana Munteanu, Counselor of Director General

Petru Profire, șef Direcție management intern

Petru Profire, Head of Internal Management Department

Diana Stici, șef Direcție juridică

Diana Stici, Head of Legal Department
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Principalele realizări ale anului
Main Achievements of the Year

Lansarea versiunii în limba
română a bazei de date

Perfecționarea legislației în
domeniul DAC în beneficiul autorilor
Improvement of the Law on CRR for
the Benefit of Authors
Conferinţa Regională privind
gestiunea colectivă a drepturilor
de autor şi a drepturilor conexe
Regional Conference on Collective
Management of Copyright and
Related Rights

100

de invenții naționale
national inventions

ai Sistemului național de proprietate intelectuală din RM
of the National Intellectual Property System of RM

în cadrul a
in

Launch of the Romanian
Version of the Database
a aderat la
joined

Lansarea axei timpului în BD „Mărci Naționale” pentru
transparența etapelor de examinare/înregistrare
Launch
the time axis in the DB “National Trademarks” for
Rețeleofsociale
the transparency of the examination/registration stages

Prima rundă de negocieri asupra proiectului Acordului
dintre Republica Moldova şi Georgia cu privire la
recunoaşterea şi protecţia reciprocă a indicaţiilor
geografice

Lansarea Proiectului UE de asistenţă
tehnică „Suport pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova”
Launch of the EU Technical Assistance
Project “Support to Enforcement of
Intellectual Property Rights in
the Republic of Moldova”

Semnarea Memorandumului
de Înțelegere privind
cooperarea bilaterală
Signing of the Memorandum
of Understanding
on Bilateral Cooperation

Rețele sociale
Social networks

20000
vizualizări zilnice
daily views

Nr.1

instituţia publică cu cea
mai mare vizibilitate în
social media
the public institution
with the highest visibility
in social media

Promovarea cu suportul
AGEPI a
Promotion with AGEPI
support

9

expoziţii internaţionale
international exhibitions

Modernizarea Centrului
de consultanță
Modernization of the
Consultancy Center

022400500

111

evenimente organizate
events organized

First Round of Negotiations on the Draft Agreement
between the Republic of Moldova and Georgia on Mutual
Recognition and Protection of Geographical Indications

Primul curs de inițiere a cadrelor
didactice din licee în domeniul PI
First Course of Lyceum Teachers
Initiation into the Field of IP

4648
de participanți
participants

25846

de materiale promotionale
distribuite
promotional materials
distributed

Organizarea celei mai mari expoziții de invenții din RM,
ediția a XV-a

Expoziția Internațională Specializată

INFOINVENT
2017
International Specialized Exhibition
Organization of the Largest Exhibition of Inventions in the RM,
15-th edition

Obținerea Certificatului pentru servicii de calitate
Obtaining of the Quality Services Certificate

ISO 9001:2015

Editarea culegerilor jubiliare
Publication of Jubilee Collections

CERERI DEPUSE
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FILED APPLICATIONS

1621*

(Procedura națională)
(National Procedure)

Activitatea de brevetare /
înregistrare a OPI

IPO Patenting/Registration
Activity

1.0. Constatări generale

1.0. General Findings

Cereri depuse (% în comparație cu 2016)

Applications filed (% compared to 2016)

(primare + de reînnoire)

(filings + renewals)

Online, prin e-agepi.md

TOTAL ONLINE

Pe hârtie

Online, via e-agepi,md

On paper

Mărci

Reînnoiri mărci

Trademarks

Trademark renewals

886

434

1095
441

252

19

Invenții
Inventions

9075

30

36

Soiuri de plante
Plant varieties

7.3

Mărci
Trademarks

5

98.3

IG, DO
GIs, AO

649

4.7

DMI

DMI
ID

327

10338 3.4
15.5

Reînnoiri DMI

ID

ID renewals

Total
Total

15
28

DAC
CRR
41

OPI înregistrate/brevetate
(% în comparație cu 2016)

IPO registered/patented
(% compared to 2016)

(procedura națională + internațională)

172

10.4

Invenții
Inventions

3747

15.2

Mărci
Trademarks
raport anual 2017

17

Soiuri de plante
Plant varieties

224
IG, DO
GIs, AO

Brevete de invenție
Patents for invention

(national + international procedure)
54

169

220

252
DAC
CRR

4632
9

Brevete de invenție de scurtă durată
Short-term patents for invention

12

33.9

DMI
ID

42

Total
Total

10

13

99

133
* Alte cereri depuse online
* Other applications filed online

236
anNual rEport 2017
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1.1. Invenții

1.1. Inventions

În anul 2017, la AGEPI au fost depuse 110 cereri de BI
și 142 – de BISD, în total numărul acestora constituind
252, cu 59 mai puține decât în 2016. Mai mult de jumătate din numărul cererilor pentru BI (73) și aproape
toate cererile pentru BISD (140) au fost depuse prin
procedura națională.

In 2017, 110 applications for PI and 142 for STPI
were filed with the AGEPI, their total number being
252, with 59 less than in 2016. More than half of the
number of applications for PI (73) and almost all applications for STPI (140) were filed under the national
procedure.

La fel ca în anii precedenți, majoritatea cererilor (213 sau
84,5% din numărul total) au parvenit de la solicitanți
naționali.

As in previous years, most of the applications (213 or
84.5% of the total number) came from national applicants.

INVENȚII

INVENTIONS

Patents for invention

Solicitanţi naţionali
TOTAL CERERI

110

695

The decrease in the number of patent applications, filed with the AGEPI under the PCT,
is due to the fact that foreign applicants have
applications for
validation
started to benefit from the provisions of the
Agreement between the Government of the RM
and the EPO on Validation of European Patents.

În conformitate cu prevederile Acordului de validare,
în 2017 a fost solicitată validarea în Republica Moldova a 695 de brevete europene, comparativ cu 27 în
2016, ceea ce constituie un spor de mai bine de 25 de
ori față de anul trecut, în total acumulându-se 722 de
solicitări de validare.

In accordance with the provisions of the Validation
Agreement, the validation in RM of 695 patent applications was requested in 2017, compared to 27 in
2016, which is an increase of more than 25 times compared to last year, accumulating a total of 722 requests
for validation.

În anul de bilanţ, au fost adoptate 309 hotărâri, din care
192 (62,1%) – de acordare a brevetelor, 71 (23%) – de
respingere și 38 (14,9%) – de retragere a cererilor. Concomitent, au fost adoptate 8 hotărâri de prelungire a
termenului de valabilitate a brevetelor de scurtă durată.

In the year under review, 309 decisions were adopted,
of which 192 (62.1%) – of grant of patents, 71 (23%)
– of rejection and 38 (14.9%) – of withdrawal of applications. Concomitantly, 8 decisions were adopted for
extension of short-term patent term of validity.

Pe parcursul perioadei de referinţă, AGEPI a eliberat
153 de titluri de protecţie pentru invenţii (53 de BI şi
100 de BISD). Majoritatea absolută a acestora a fost eliberată titularilor naţionali – 136 (91%), iar 17 (9%) au
fost eliberate titularilor străini.

During the reference period, AGEPI issued 153 titles of
protection for inventions (53 for PI and 100 for STPI).
The absolute majority of them was issued to national
owners – 136 (91%), and 17 (9%) were issued to foreign owners.

În 2017, în RM erau valabile 807 brevete eliberate de
AGEPI și 3176 de brevete eurasiatice.
raport anual 2017

In 2017, 807 patents issued by AGEPI and 3,176 Eurasian patents were valid in RM.

Short-term patents for invention

National applicants

252

73

TOTAL APLICATIONS

Brevete de invenție
de scurtă durată

Solicitanţi naţionali

National applicants

140

TOTAL CERERI

TOTAL APLICATIONS

37

Solicitanții străini au depus în total 39 (15,5%) de
Foreign applicants filed a total of 39 (15,5%) patent apcereri de brevet, cu 27 de cereri mai puține decât în
plications, with 27 applications less than in 2016. Most
2016. Cea mai mare parte a cererilor a parvenit prin
of the applications came under the PCT procedure (34
procedura PCT (34 de cereri de BI și 2 cereri de
applications for PI and 2 applications for STPI),
cereri de
BISD), direct la AGEPI fiind depuse doar 3 cedirectly with AGEPI being filed only 3 applicavalidare
reri de BI.
tions for PI.
Scăderea numărului de cereri de brevet,
depuse la AGEPI conform PCT, se datorează faptului că solicitanții străini au început
să beneficieze de prevederile Acordului dintre Guvernul RM și OEB privind validarea brevetelor europene.

2017

Brevete de invenție

213
Solicitanţi naţionali

Solicitanți străini
Foreign applicants

National applicants

Brevete de invenție
Patents for invention

Foreign applicants

142

2

39
Solicitanți străini

TOTAL CERERI

TOTAL APLICATIONS

Solicitanți străini
Foreign applicants

Brevete de invenție de scurtă durată
Short-term patents for invention

TOP 5 SECȚIUNI
SECTIONS

DINAMICA CERERILOR DEPUSE
DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS
213
139
96

2013

167

158

2014

124

2015

C (CHIMIE; METALURGIE)

155156
110

2016

142

2017

DINAMICA BREVETELOR ELIBERATE
134

61

54

A (NECESITĂȚI CURENTE
ALE VIEȚII)

34

A (HUMAN NECESSITIES)

B (PERFORMING OPERATIONS:
TRANSPORTING)

128

61

41

B (TEHNICI INDUSTRIALE
DIVERSE; TRANSPORTURI)

DYNAMICS OF ISSUED PATENTS
123

C (CHEMISTRY; METALLURGY)

122
70

2014

2015

2016

A (HUMAN NECESSITIES)

C (CHIMIE; METALURGIE)
C (CHEMISTRY; METALLURGY)

B (TEHNICI INDUSTRIALE
DIVERSE; TRANSPORTURI)
B (PERFORMING OPERATIONS:
TRANSPORTING)

77

21

13

110
G (FIZICĂ)

62

G (PHYSICS)

F (MECANICĂ; ILUMINAT;
ÎNCĂLZIRE ETC.)

2013

14

A (NECESITĂȚI CURENTE
ALE VIEȚII)

2017

F (MECHANICAL ENGINEERING;
LIGHTING; HEATING; ETC.)

8

7

G (FIZICĂ)
G (PHYSICS)

F (MECANICĂ; ILUMINAT;
ÎNCĂLZIRE ETC.)

F (MECHANICAL ENGINEERING;
LIGHTING; HEATING; ETC.)

12

10

INVENTIONS

Dinamica menținerii în vigoare

C (CHEMISTRY; METALLURGY)

Statele Unite ale Americii
United States of America

33

32

A (NECESITĂȚI CURENTE
ALE VIEȚII)
A (HUMAN NECESSITIES)

31

Italia
Italy

8

C (CHIMIE; METALURGIE)

31

G (FIZICĂ)

14

C (CHEMISTRY; METALLURGY)

Germania
G (FIZICĂ)
G (PHYSICS)

B (TEHNICI INDUSTRIALE
DIVERSE; TRANSPORTURI)
B (PERFORMING OPERATIONS:
TRANSPORTING)

F (MECANICĂ; ILUMINAT;
ÎNCĂLZIRE ETC.)

F (MECHANICAL ENGINEERING;
LIGHTING; HEATING; ETC.)

9

Germany

6

Regatul Unit

8

United Kingdom

4

G (PHYSICS)

B (TEHNICI INDUSTRIALE
DIVERSE; TRANSPORTURI)
B (PERFORMING OPERATIONS:
TRANSPORTING)

8

China

7

China

3,5

E (CONSTRUCȚII FIXE)

E (FIXED CONSTRUCTIONS)

7,5

Publication in BOPI

Publicarea în BOPI

Hotărârea
de acordare
a brevetului

Patent grant
decision

Oppositions

Opoziții

1 lună
month
6 luni
months

Publication of the
unexamined
application

C (CHIMIE; METALURGIE)

34

Filing of the
application

A (HUMAN NECESSITIES)

Publicarea cererii
neexaminate

A (NECESITĂȚI CURENTE
ALE VIEȚII)

Depunerea
cererii

(%)

18 luni
months

TOP 5 SECȚIUNI
SECTIONS

TOP 5 ȚĂRI
COUNTRIES

18

%

luni
months

TOP 5 SECȚIUNI
SECTIONS

2017

3

2016

1

2017

722

Preliminary
examination
luni
months

3176

Formal
examination
lună
month

2015

695

3931

Examinarea
preliminară

2014

3636

2016

Examinarea
formală

2013

3592

27

Patent Issue Axis

TOTAL CERERI
TOTAL APPLICATIONS

Axa de eliberare a brevetului de invenţie

Dynamics of maintenance in force

Patent issue

ani
20 de
years

VALIDATION OF PATENTS IN RM

EURASIAN PATENTS

Eliberarea
brevetului

VALIDAREA BREVETELOR ÎN RM

BREVETE EURASIATICE

3578

Public
property

Bun
public

INVENȚII

2017

SOIURI DE PLANTE

16

PLANT VARIETIES

NAȚIONALI
TOP 5 SOLICITANȚI
NATIONAL APPLICANTS

Solicitanţi naţionali
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Institutul de Fitotehnie „Porumbeni"
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Specii legumicole și leguminoase

DYNAMICS OF APPLICATIONS AND PATENTS

Grădina Botanică (Institut) a AŞM

E

brevete
De la adoptarea, în anul 1996, a cadrului
Since the adoption, in 1996, of the legal
valabile în RM
legal privind protecția soiurilor de plante,
framework on the protection of plant vaAGEPI a recepționat în total 465 de cereri
rieties, AGEPI received in total 465 patent
de brevet pentru soi de plantă, inclusiv 39
applications for plant variety, including
de la solicitanți străini. În baza rezultatelor
39 from foreign applicants. On the basis
patents valid
examinării tehnice efectuate de către Coof the results of the technical examination
in RM
misia de Stat, AGEPI a adoptat 267 de hotăconducted by the State Commission, AGEPI
râri de acordare a brevetului, inclusiv 25 – penadopted 267 patent grant decisions, including
tru titulari străini, a eliberat 244 de brevete, a respins
25 – for foreign owners, issued 244 patents, refused 54
54 de cereri de brevet, iar alte 53 de cereri au fost
patent applications, and other 53 applications were
considerate retrase sau nedepuse.
deemed to be withdrawn or not to have been filed.

Industrial and forage plants

Foreign applicants

M
AI
Z

As a result of examination of patent applications for
plant variety, 33 patent grant decisions were adopted,
20 applications were published, with 6 less than in
2016, and 17 plant variety patents were issued, with
20 less than in the last year.

Aromatic and medicinal plants

Plante tehnice și furajere

DINAMICA CERERILOR ȘI BREVETELOR

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of ASM
Botanical Garden (Institute) of ASM

Ca rezultat al examinării cererilor de brevet pentru soi
de plantă au fost adoptate 33 de hotărâri de acordare
a brevetului, au fost publicate 20 de cereri, cu 6 mai
puține decât în 2016, și eliberate 17 brevete pentru soi
de plantă, cu 20 mai puține decât anul trecut.

4

Plante aromatice și medicinale

3
2

0

In 2017, 30 variety patent applications were filed with
the AGEPI, with 8 applications more than in the previous year, of which 26 applications were filed by national applicants and 4 applications – by foreign ones.
Of the total number of filed applications, 13 relate to
fruit trees, bushes and grapevine, 10 – to the group
of grain cereals, 3 – to aromatic and medicinal plants,
2 – to industrial and forage plants, 1 – to vegetable
species and to legumes.

Grain cereals

TOTAL APLICATIONS

10

În anul 2017, la AGEPI au fost depuse 30 de cereri de
brevet pentru soi de plantă, cu 8 mai multe decât în
anul precedent, din care 26 de cereri au fost depuse
de către solicitanți naționali și 4 cereri – de către cei
străini. Din numărul total de cereri depuse, 13 se referă
la pomi, arbuști și viță-de-vie, 10 – la grupa de cereale
pentru boabe, 3 – la plante aromatice și medicinale,
2 – la plante tehnice și furajere, câte 1 – la specii legumicole și la leguminoase.

Cereale pentru boabe

TOTAL CERERI

20

1.2. Plant varieties

10

30

30

1.2. Soiuri de plante

Fruit trees, bushes and grapevine

Filing of the
application

Depunerea
cererii

** Maintenance of patent
- 30 years - grapevine, trees, potatoes,
- 25 years - other varieties

Publication in BOPI

Publicarea în BOPI

** Menţinerea în vigoare a brevetului:
- 30 de ani - viță-de-vie, arbori, cartofi
- 25 de ani - alte specii
* The technical examination is carried out by the State Commission

Publication of the
application

6

luni
months

3
1

Formal
examination
lună
month

* Examinarea tehnică este efectuată de către Comisia de Stat

Publicarea cererii

1-3

ani
years

Hotărârea
de acordare
a brevetului

Patent grant
decision

3

luni
months

Patent issue

Eliberarea
brevetului

Public
property

Bun
public
Maintenance of patent**

Menţinerea în vigoare
a brevetului**

Technical
examination*

Examinarea
tehnică*

Preliminary
examination
luni
months

Examinarea
preliminară
Examinarea
formală

Plant Variety Patent Issue Axis

Axa de eliberare a brevetului pentru soi de plantă

1.3. Desene și modele industriale

1.3. Industrial designs

În anul 2017, datele statistice privind depunerea și înregistrarea desenelor și modelelor industriale se prezintă în felul următor: la AGEPI au fost depuse 225 de
cereri de înregistrare a 1040 de DMI. Dintre acestea,
prin procedura națională au fost depuse 56 de cereri
(24,9 la sută din numărul total), care includ 291 de DMI
(28%), iar prin procedura Aranjamentului de la Haga –
169 de cereri (75,1%) cu 749 de DMI (72%).

In 2017, the statistical data on filing and registration of
industrial designs are as follows: 225 applications for
registration of 1,040 IDs were filed with the AGEPI. Of
these, under the national procedure were filed 56 applications (24.9 percent of the total number), including 291 IDs (28%), and under the Hague Agreement
procedure – 169 applications (75.1%), with 749 IDs
(72%).

Față de anul 2016, numărul de cereri depuse și numărul de DMI înglobate în acestea s-a micșorat cu 63
(21,9%) și, respectiv, cu 25 (2,3%).

Compared to 2016, the number of filed applications
and the number of IDs embedded in them decreased
by 63 (21.9%) and 25 (2.3%), respectively.

În acest context, de notat că numărul de cereri și DMI
depuse prin procedura națională s-a micșorat cu 9
(13,8%) și cu 93 (24,2%), iar numărul cererilor depuse
prin procedura Aranjamentului de la Haga a scăzut cu
54 (24,2%), numărul de DMI majorându-se cu 68 (10%).
Din cele menționate se observă o creștere a numărului de DMI solicitate pentru înregistrare prin procedura internațională, ceea ce atestă interesul solicitanților
străini față de protecția DMI în RM.

In this context, it should be noted that the number of applications and IDs filed under the national procedure decreased by 9 (13.8%) and by 93 (24.2%), while the number
of applications filed under the Hague Agreement procedure decreased by 54 (24.2%), the number of IDs increasing by 68 (10%). From the above, an increase is observed
in the number of IDs requested for registration under the
international procedure, which shows the interest of foreign applicants in the protection of IDs in the RM.

Prin procedura internațională au fost solicitate pentru
înregistrare DMI de la solicitanți din 24 de țări, cele mai
multe provenind din Elveția, Franța.

Under the international procedure were requested
for registration IDs from applicants from 24 countries,
most of them coming from Switzerland, France.

Cât privește topul celor mai activi solicitanți
din 2017, pe primele locuri s-au plasat
solicitanții – persoane fizice, acest fapt
datorându-se reducerilor la achitarea tarifelor de care aceștia beneficiază (85% din
cuantumul tarifului stabilit).

procedura
internațională

10%
international
procedure

În contrast cu solicitanții naționali, cei mai activi solicitanți străini sunt persoane juridice.
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As for the top most active applicants in 2017,
first ranked the applicants – natural persons, this being due to the reductions in
the payment of tariffs they benefit from
(85% of the amount of the established tariff ).

In contrast to national applicants, the most active foreign applicants are legal persons.

De remarcat că, spre deosebire de anii precedenți,
când primul loc era deținut de întreprinderea producătoare de ceasuri „SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH
LTD.)”, în anul 2017, prima poziție a fost preluată de întreprinderea „PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.”,
implicată în industria constructoare de mașini.

It is worth noting that unlike previous years, when the
first place was owned by the watchmaker company
“SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)”, in 2017,
the first position was taken over by the company
“PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.”, involved in
the machine building industry.

Potrivit legislației, drepturile titularilor DMI pe procedura națională sunt confirmate prin certificatul de
înregistrare.

According to the legislation, the rights of ID owners
on the national procedure are confirmed by the certificate of registration.
anNual rEport 2017

DESENE/MODELE INDUSTRIALE

DESENE/MODELE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DESIGNS
CERERI

DMI

TOTAL DMI

ID

APPLICATIONS

TOP 5 APPLICANTS

DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS

TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD.), IT

HARRY WINSTON S.A., CH

7

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH

28

288
223

109

77

65

Republic of Moldova

2013

100

2014

2015

2016

35

DYNAMICS OF ID INCLUDED IN THE FILED APPLICATIONS
2584
2172

National procedure

43

PARTS AND ACCESSORIES
FOR WATCHES

PIESE PENTRU
VEHICULE

158

Procedura internațională

1215
893

998

International procedure

PARTS FOR VEHICLES

Switzerland

322

France

Ukraine

Italy

Germania
Germany

PIESE ŞI ACCESORII
PENTRU CEAS

2013

157

1040
749
291

2014

2015

2016

2017

PARTS AND ACCESSORIES
FOR WATCHES

PIESE PENTRU
VEHICULE

14

PĂRŢI DE CLĂDIRI

DYNAMICS OF ISSUED CERTIFICATES

108

BUILDING PARTS

PARTS FOR VEHICLES

85

80 82

68
Ucraina

9

15

LABELS

118

Italia

1065
681
384

DINAMICA CERTIFICATELOR ELIBERATE
Franța

9

ETICHETE

173

France

1274
898

Total

Elveția

Franța

2017

Procedura națională

240

Republic of Moldova

Total

DINAMICA DMI INCLUSE ÎN CERERILE DEPUSE

142

Total

Republica Moldova

International procedure

56

1586
PIESE ŞI ACCESORII
PENTRU CEAS

Procedura internațională

Total

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A., FR

290
Republica Moldova

55

225
169

67

TOP 5 CLASE
CLASSES

TOP 5 ȚĂRI
COUNTRIES

National procedure

243

241

120

LEBEDENKO OLEH, UA

16

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A., FR

Switzerland

46

SEAT S.A., ES

10

261

Procedura națională

352

318

40

MONTRES JAQUET DROZ S.A., CH

Elveția

381

ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE, CH

6

67

DINAMICA CERERILOR DEPUSE

TOTAL ID

SOLICITANȚI

HARRY WINSTON S.A., CH

INDUSTRIAL DESIGNS

1040

AUTOMOBILE

12

ETICHETE

59

80

Spania
Spain

FARURI, LUMINĂ
DIN SPATE PENTRU
AUTOVEHICULE

HEADLIGHTS, TAIL LIGHT
FOR MOTOR CARS

64

Titulari naționali

72

National owners

LABELS

MOTOR CARS

34
17

71

66

9

MONUMENTE
FUNERARE, CABINĂ
FOTO

FUNERAL MONUMENTS,
PHOTO CABIN

2013

8

7

2

62

2014

2015

39

5
2016

Titulari străini
Foreign owners

Total
Total

2017

Public
property
Certificate

Certificat

Bun
public
Renewal*

Reînnoirea*

Substantive
examination

Hotărârea Publicarea
Decision
Hotărârii

Filing of the
application

1.4. Trademarks

În Republica Moldova cele mai solicitate obiecte de
proprietate industrială continuă să fie mărcile. Astfel, pe parcursul anului 2017, la AGEPI au fost depuse
5062 de cereri de protecţie a mărcilor, inclusiv 1981
(39%) – pe cale naţională și 3081 (61%) – pe cale internaţională. Din totalul cererilor, 26% au fost depuse de
către solicitanţi naţionali, iar 74% – de către cei străini.
Faţă de anul precedent, s-a înregistrat o creştere a numărului de cereri depuse cu 13% (584), determinată
de o sporire cu 22% a numărului de cereri depuse de
solicitanţii străini (3736), în timp ce numărul cererilor
depuse de solicitanţii naţionali (1326) a înregistrat o
diminuare (cu 6%). La 31 decembrie 2017, numărul
total al cererilor de înregistrare a mărcilor recepţionate pe întreaga perioadă de activitate a AGEPI s-a
ridicat la 124075, dintre acestea 45028 (36%) fiind
depuse pe cale naţională, iar 79047 (64%) – pe cale
internaţională.

In the Republic of Moldova, the most requested industrial property objects are still trademarks. Thus,
during 2017, 5,062 applications for the protection of
trademarks were filed with the AGEPI, including 1,981
(39%) – by national route and 3,081 (61%) – by international route. Of the total number of applications, 26%
were filed by national applicants, and 74% – by foreign ones. Compared to the previous year, there was
an increase in the number of filed applications by 13%
(584), determined by a 22% increase in the number
of applications filed by the foreign applicants (3,736),
while the number of applications filed by the national
applicants (1,326) recorded a diminution (by 6%). On
31 December 2017, the total number of applications
for the registration of trademarks received during the
entire period of AGEPI’s activity amounted to 124,075,
of which 45,028 (36%) were filed by national route and
79,047 (64%) – by international route.
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Originea geografică a cererilor reflectă atracThe geographical origin of applications reCereri
tivitatea și interesul solicitanţilor faţă de
flects the attractiveness and interest of the
depuse
piaţa Republicii Moldova. Prin procedura
applicants in the market of the RM. Under
the national procedure were filed applinaţională au fost depuse cereri din 45 de
ţări, cele mai multe având ca origine Stacations from 45 countries, most of them
tele Unite ale Americii (8% din cereri), fiind
originating in the USA (8% of applications),
filled
urmate de cele provenite din Ucraina (4%),
followed by those from Ukraine (4%), Switapplications
Elveţia, Republica Coreea (câte 3%), Regatul
zerland, Republic of Korea (3% each), UK (2%),
Unit (2%), India, China, Federaţia Rusă, Emiratele
India, China, Russian Federation, United Arab EmirArabe Unite, Georgia, Japonia (câte 1%), cererile din
ates, Georgia, Japan (1% each), the applications in the
restul ţărilor însumând 7%.
rest of the countries summing up 7%.

13%

* Reînnoirea înregistrării DMI - 5 ani × 4 perioade
* Renewal of ID registration - 5 years × 4 periods

Examinarea
de fond
Publication of the
application

Depunerea
cererii

3

luni
months

3

Publicarea cererii

1
1
3

luni
months
luni
months

Publication of the
decision

1

lună
month
lună
month
lună
month

Appeals

Contestații

Opoziții, observații

Oppositions, observations

Industrial Design Registration Axis

Axa de înregistrare a desenelor/modelelor industriale

1.4. Mărci

Prin procedura Sistemului de la Madrid au parvenit
cereri din 71 de ţări, cele mai multe – din Germania
(12%), Federaţia Rusă (11%), China (9%), Statele Unite
ale Americii (8%), Italia (7%), Elveţia (6%), Turcia (5%),
Franţa (4%), Ucraina, Belgia (câte 3%) etc.

Under the Madrid System procedure came applications from 71 countries, most of them – from Germany (12%), Russian Federation (11%), China (9%), USA
(8%), Italy (7%), Switzerland (6%), Turkey (5%), France
(4%), Ukraine, Belgium (3% each), etc.

În ansamblu, cererile de înregistrare a mărcilor depuse
în anul 2017 la AGEPI provin de la solicitanţi din 79 de
ţări (în 2016 – din 73), ponderea cea mai mare revenind celor din Republica Moldova.

On the whole, the applications for the registration of
trademarks filed in 2017 with the AGEPI come from
applicants from 79 countries (in 2016 – from 73), the
highest weight appertaining to those from the RM.

Din totalul cererilor depuse prin procedura naţională,
67% (1326 de cereri) provin de la solicitanţi naţionali,
cea mai mare parte dintre acestea – 77% (1018 cereri)
revenindu-le solicitanţilor domiciliaţi sau cu sediul în

Out of the total number of applications filed under the
national procedure, 67% (1,326 applications) come
from national applicants, most of them – 77% (1,018
applications) appertaining to applicants having their
anNual rEport 2017
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mun. Chişinău; câte 2% – solicitanţilor din Floreşti, Ialoveni, Orhei (77 de cereri), iar restul de circa 17% (231
de cereri) – solicitanţilor din alte 37 de localităţi ale
republicii.

domicile or headquarters in Chisinau; 2% – to applicants from Floresti, Ialoveni, Orhei (77 applications)
and the rest of about 17% (231 applications) – to applicants from other 37 localities of the republic.

In the context of expiry of the term of validity, in the
În contextul expirării termenului de valabilitate, în
year under review, the renewal of 4,013 tradeanul de bilanț, a fost solicitată reînnoirea a 4013
marks was requested or with 30 more than in
mărci sau cu 30 mai multe decât în 2016. Macertificate
2016. Most renewals – 3,715 (93%) – were
joritatea reînnoirilor – 3715 (93%) – au fost
eliberate
requested by foreign owners, including
solicitate de către titularii străini, inclusiv
3,126 – for international registrations and
3126 – pentru înregistrări internaţionale şi
589 – for national registrations. National
589 – pentru înregistrări naţionale. Titularii
owners
filed 298 (7%) trademark renewal
naţionali au depus 298 (7%) de cereri de reissued
applications.
înnoire a mărcilor.
certificates

11,5%

În perioada de referinţă, au fost eliberate 1331
de certificate de înregistrare a mărcilor, cu 11,5% mai
multe decât în anul precedent, titularii naţionali obţinând 910 certificate (68%), iar cei străini 421 (32%).

In the reference period, 1,331 trademark registration certificates were issued, with 11.5% more than
in the previous year, the national owners obtaining
910 certificates (68%), and the foreign ones 421 (32%).

Pe parcursul anului 2017, au fost eliberate 925 de certificate de reînnoire a înregistrării mărcilor, dintre care
313 (34%) – titularilor naţionali şi 612 (66%) – celor
străini. În raport cu anul precedent, numărul certificatelor de reînnoire eliberate s-a micşorat cu 53 (5,4%).

During the year 2017, 925 trademark registration renewal certificates were issued, of which 313 (34%) –
to national owners and 612 (66%) – to foreign ones.
Compared to the previous year, the number of issued
renewal certificates decreased by 53 (5.4%).

De la începutul activităţii sale şi până la 31 decembrie
2017, AGEPI a eliberat 30409 certificate de înregistrare
a mărcilor. La această dată erau valabile 20199 de certificate, inclusiv 7489 de certificate reînnoite.

From the beginning of its activity until 31 December
2017, AGEPI issued 30,409 trademark registration certificates. On that date, 20,199 certificates were valid,
including 7,489 renewed certificates.

Depunerea cererilor internaționale
având ca ţară de origine RM

Filing of international applications
having as country of origin the RM

În calitate de oficiu al țării de origine, în perioada de
bilanţ, AGEPI a verificat şi expediat la Biroul Internaţional al OMPI 74 de cereri de înregistrare internaţională a mărcilor, depuse prin procedura Sistemului de
la Madrid, cu 14 cereri mai multe decât în anul precedent.

As the office of the country of origin, in the period under review, AGEPI verified and sent to the International Bureau of WIPO 74 applications for the international
registration of trademarks, filed under the Madrid System procedure, with 14 more applications than in the
previous year.

Pe parcursul ultimilor 5 ani (2013-2017) se atestă un
echilibru în ceea ce privește numărul de cereri depuse
pe cale internațională, fără fluctuații esențiale.

Over the last 5 years (2013-2017) there is attested an
equilibrium in the number of applications filed by international route, without essential fluctuations.

În anul de referinţă, aria geografică pentru care
solicitanţii naţionali au optat să-și protejeze mărcile
s-a diversificat. Astfel, mărcile autohtone au fost

In the reference year, the geographical area for which
national applicants opted to protect their trademarks
has diversified. Thus, local trademarks have been

raport anual 2017

solicitate pentru protecţie în 62 de părţi contractante
ale Sistemului de la Madrid (faţă de 87 în 2016), cel mai
frecvent fiind desemnate: Federaţia Rusă (în 61% din
cererile depuse), România (în 60%), Ucraina (în 47%),
China (în 39%). Solicitanţii naţionali au manifestat un
interes sporit pentru Statele Unite ale Americii (desemnate în 32% din cereri) și pentru Polonia (în 29%).
În anul 2017, în preferințele solicitanților naționali au
fost Italia desemnată în 12 cereri, ceea ce reprezintă
circa 19% din cereri, și Marea Britanie – 11 cereri sau
17%.

requested for protection in 62 Contracting Parties of
the Madrid System (compared to 87 in 2016), most frequently being designated: Russian Federation (in 61%
of filed applications), Romania (in 60%), Ukraine (in
47%), and China (in 39%). National applicants showed
increased interest in the USA (designated in 32% of
applications) and in Poland (in 29%). In 2017, in the
preferences of national applicants were Italy designated in 12 applications, representing about 19% of
the applications, and Great Britain – 11 applications or
17%.

Repartizarea cererilor după clasele revendicate relevă
că, similar anilor precedenţi, cele mai solicitate au fost
clasele 33 și 35, totodată, în anul de bilanț, un interes
aparte s-a manifestat față de clasele ce includ servicii de transport, organizare a călătoriilor (clasa 39) și
servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare temporară (clasa 43), ambele fiind desemnate în câte 5
cereri.

The distribution of applications by the claimed classes
reveals that, similar to the previous years, the most requested were classes 33 and 35, at the same time, in the
year under review, a special interest was manifested in
the classes including transport, travel arrangement services (class 39) and services for providing food and drink,
temporary accommodation services (Class 43), both being designated in 5 applications.

anNual rEport 2017
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MĂRCI

MĂRCI

TRADEMARKS
PROCEDURA NAȚIONALĂ
NATIONAL PROCEDURE

PROCEDURA INTERNAȚIONALĂ

TOTAL CERERI

INTERNATIONAL PROCEDURE

TOTAL APPLICATIONS

TOP 5 APPLICANTS

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., CN

LIDL STIFTUNG & CO. KG, DE

21

RUSLAN SHOSTAK, UA

BALABAN INTRAVEST S.R.L., SC, MD

KT & G CORPORATION, KR

JANSSEN PHARMACEUTICA NV, BE

36

%
CLASSES

PUBLICITATE

Germania

Republica Moldova

United States of America

80

347
Federaţia Rusă

23

Ukraine

TOP 5 ȚĂRI
COUNTRIES

PRODUSE
FARMACEUTICE

Total

572

2013

Titulari naționali
National owners

901

15

PHARMACEUTICALS

CAFEA, CEAI, CACAO ȘI
ÎNLOCUITORI DE CAFEA

APARATE
ȘI INSTRUMENTE

21

APPARATUS
AND INSTRUMENTS

12

COFFEE, TEA, COCOA
AND ARTIFICIAL COFFEE

BĂUTURI ALCOOLICE

783

1355

Titulari străini

Italia

Italy

EDUCAŢIE

EDUCATION

Total

Foreign owners

Total

TRADEMARK RENEWAL APPLICATIONS
Titulari străini
Foreign owners

Republica Moldova

3715
(93%)

Republic of Moldova

910

Titulari naționali
National owners

298
(7%)

PUBLICITATE

19

United States of America

124

ADVERTISING

Elveția

12

ALCOHOLIC BEVERAGES

197

1576

CERERI DE REÎNNOIRE A MĂRCILOR

Trademark registration certificates distributed by countries

PRODUSE COSMETICE

15

40
Germania

COSMETICS

Germany

30

South Korea

Total

675

2014

1320

Switzerland

United States of America

Coreea de Sud

International procedure

5870

812

PHARMACEUTICALS

250
Statele Unite ale Americii

51

Procedura internațională

5511

1194

Statele Unite ale Americii

China

Switzerland

PRODUSE
FARMACEUTICE

3706

Certificate de înregistrare a mărcilor repartizate după ţări

286
China

Elveția

ADVERTISING

Russian Federation

Ucraina

57

34

National procedure

Germany

Republic of Moldova

Statele Unite ale Americii

Procedura națională

CLASE

365

2164

2013

76

3438

1331

731

508

2015

5363

910

463

2016

4478
3381

421

2017

5062

2510

2073

2014

47

APPLE INC., US

TOP 5

TOP 5 COUNTRIES
ȚĂRI

158

DYNAMICS OF ISSUED CERTIFICATES

3081

1982

2015

38

29

1968

2016

37

EURO GAMES TECHNOLOGY LTD., BG

27

1981

2017

32

20

GMP LTD, GE

1326

DINAMICA CERTIFICATELOR ELIBERATE

DINAMICA CERERILOR DEPUSE
DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS

SOLICITANȚI

T.D.ECONOM S.R.L., MD

TRADEMARKS

5062

10

CAFEA, CEAI, CACAO ȘI
ÎNLOCUITORI DE CAFEA
COFFEE, TEA, COCOA
AND ARTIFICIAL COFFEE

11

4013

Regatul Unit
United Kingdom

28

TOTAL CERERI
TOTAL APPLICATIONS

∞R

MĂRCI

TRADEMARKS
DEPUNEREA CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD

luni
months

DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS

31

DESEMNATE
TOP 5 ȚĂRI
DESIGNATED COUNTRIES

38

FEDERAȚIA RUSĂ
RUSSIAN FEDERATION

37

29

24

ROMÂNIA
ROMANIA

20

UCRAINA
UKRAINE

CHINA
CHINA

SUA
USA

3

Substantive
examination

Decision
Examinarea
de fond

1

Decizie

* Reînnoirea înregistrării - 10 ani
* Renewal of registration - 10 years

COSMETICS

Filing of the
application

8

PRODUSE COSMETICE

2017

lună
month

2
2016

Publication of the
application

2015

Publicarea cererii

2014

Depunerea
cererii

2013

3

BEERS, NONALCOHOLIC DRINKS

3

12

BERE,
BĂUTURI NEALCOOLICE

luni
months

MEAT, FISH, POULTRY AND GAME

luni
months

14

CARNE, PEŞTE,
PĂSĂRI ŞI VÂNAT

Appeals

60

Contestații

61

Opoziții, observații

74

Oppositions, observations

84

ADVERTISING

Trademark Registration Axis

17

PUBLICITATE

Axa de înregistrare a mărcii

105

luni
months

BĂUTURI ALCOOLICE

ALCOHOLIC BEVERAGES

Certificat

DINAMICA CERERILOR DEPUSE

%
TOP 5 CLASE
CLASSES

Certificate

Renewal*

Reînnoirea*

FILING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS WITH THE ORIGIN OF MD

INDICAȚII GEOGRAFICE ȘI DENUMIRI DE ORIGINE PROTEJATE
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PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND APPELLATIONS OF ORIGIN

1.5. Indicații geografice

1.5. Geographical Indications

Protecția juridică a indicațiilor geografice pe teritoriul
Republicii Moldova se asigură:

The legal protection of geographical indications in the
Republic of Moldova shall be provided:

Procedura națională

»» în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul stabilit de Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și
specialităților tradiționale garantate sau
»» în baza tratatelor internaționale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte.

»» on the basis of their registration with AGEPI, as established by the Law No. 66 of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of
Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or
»» under international treaties, including bilateral
agreements, to which the RM is a party.

Aranjament Lisabona

Pe parcursul perioadei de raportare, AGEPI a
recepționat prin procedura națională 1 cerere de înregistrare a unei indicații geografice și 1 cerere de înregistrare a unei denumiri de origine.

During the reporting period, AGEPI received under
the national procedure 1 application for the registration of a geographical indication and 1 application for
the registration of an AO.

RM-EU Agreement

În baza Acordului de Asociere RM-UE sunt protejate
pe teritoriul RM 3739 de IG, dintre care 222 au fost
examinate de AGEPI în 2017, toate fiind acceptate
spre protecție.

Under the RM-EU Association Agreement, 3,739 GIs
are protected on the territory of the Republic of Moldova, of which 222 GIs were examined by AGEPI in
2017, all of them being accepted for protection.

National procedure

Lisbon Agreement

Acord RM-UE

On 31 December 2017, on the territory of the RM were
protected on the basis of registration by national
route – 10 AO, including 3 local and 7 foreign (5 – from
the Czech Republic and 2 – from the Russian Federation) as well as 7 local geographical indications.

IG/DO
În calitate de autoritate competentă a ReAs the competent authority of the Republic
naționale
publicii Moldova în cadrul Uniunii speciale
of Moldova within the Special Union of the
a țărilor membre ale Aranjamentului de la
Member Countries of the Lisbon AgreeLisabona, pe parcursul anului 2017, AGEPI
ment, during 2017, AGEPI received from
a recepționat de la Biroul Internațional
the International Bureau of WIPO 3 notifinational GI/AO
al OMPI 3 notificări privind înregistrarea
cations regarding the international registrainternațională a unor noi denumiri. Ca retion of new appellations. As a result of substantive examination, 1 AO obtained the claimed
zultat al examinării de fond, 1 DO a obținut
protecția revendicată, iar 2 urmează să fie examinate
protection and 2 will be examined in 2018, within the
în anul 2018, în termenele prevăzute.
prescribed terms.

10

raport anual 2017

At the end of the period under review, the number of
international registrations of appellations of origin, notified by the International Bureau of WIPO, constituted
994, of which 985 obtained protection in the RM. The
rest, 7 did not meet the conditions for granting protection. At the same time, 35 AO have ceased to be protected in the countries of origin and have been canceled.

1

985

222

3739

DINAMICA DO DEPUSE
PRIN SISTEMUL DE LA LISABONA

Donduseni
Soroca
Drochia

DIVIN
Riscani

ZĂBRICENI (ceai)
ZABRICENI (tea)

DYNAMICS OF AO FILED UNDER
THE LISBON SYSTEM

Floresti
Soldanesti
Balti

Glodeni

Dulceață din
petale de trandafir
Călărași

Rezina

Singerei

ROMĂNEȘTI (vin)
ROMĂNESTI (wine)

Telenesti

Falesti

64

MOLDOVA
Ungheni

Calarasi
Rose Petal Jam

Orhei

Calarasi

Nisporeni

Rachiu de caise
de Nimoreni

Dubasari

Criuleni

Straseni

50

Chisinau
Hincesti

Ialoveni

Nimoreni
Apricot Brandy

Anenii Noi
Tighina Tiraspol

Causeni
Cimislia
Leova

Stefan Voda
Basarabeasca

25

Cantemir

Brînză de Popeasca
Popeasca Sheep Cheese

14

Taraclia

La finele perioadei de bilanț, numărul înregistrărilor
internaționale ale denumirilor de origine, notificate
de Biroul Internațional al OMPI, a constituit 994, dintre
acestea 985 au obținut protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Restul, 7 nu au întrunit condițiile de acordare a protecției. Totodată, 35 de DO au încetat să fie
protejate în țările de origine și au fost anulate.

17

Ocnita
Briceni
Edinet

La 31.12.2017, pe teritoriul Republicii Moldova erau
protejate în baza înregistrării pe cale națională – 10
denumiri de origine, inclusiv 3 autohtone și 7 străine
(5 – din Republica Cehă și 2 – din Federația Rusă), precum și 7 indicații geografice autohtone.

0

Cahul

CIUMAI (vin)
CIUMAI (wine)

3
Valul lui Traian (vin/wine)

Codru (vin/wine)

Ștefan Vodă (vin/wine)

DIVIN (rachiu de vin învechit/
aged wine brandy)

2013 2014 2015 2016 2017

Duration
of protection - unlimited

Durata
protecției - nelimitată

Registration of
GI/AO/TSG

Înregistrarea
IG/DO/STG
Decision

Decizie

Examinarea
de fond
Publication of the
application

Publicarea cererii

Substantive
examination

1 lună
month
1 lună
month

1.6. Copyright and Related Rights

Conform prevederilor Legii nr. 139 din 02.07.2010
privind dreptul de autor și drepturile conexe, pentru
apariția și exercitarea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea operei, nici alt act de notificare sau
alte formalități. Totodată, autorul, titularul drepturilor
exclusive de autor sau conexe ori succesorul său, în
decursul termenului legal de protecție, are dreptul să
solicite la AGEPI înregistrarea obiectului dreptului de
autor și/sau drepturilor conexe în Registrul de Stat.

According to the provisions of Law No. 139 of
02.07.2010 on Copyright and Related Rights, for the
existence and exercise of copyright no registration of
the work or any other act of notice or other formality
shall be required. At the same time, the author, the
holder of the exclusive copyright or related rights or
his successor, during the legal term of protection, shall
be entitled to request AGEPI to register the object of
copyright and/or related rights in the State Register.

Pe parcursul anului 2017, la AGEPI au fost depuse 327 de cereri de înregistrare a obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe.
Urmare examinării cererilor, în Registrul de
Stat au fost operate 261 de înregistrări, fiind eliberate 252 de certificate de înregistrare pentru diferite categorii de obiecte.

Filing of the
application

Depunerea
cererii

3 luni
months

3 luni
months

3 luni
months

Appeals

Contestații

Opoziții, observații

Oppositions, observations

GI/AO/TSG Registration Axis

Axa de înregistrare a IG/DO/STG

1.6. Dreptul de autor și drepturile
conexe

cereri

15,5%
applications

During the year 2017, 327 applications for the
registration of objects protected by copyright and related rights were filed with the
AGEPI.
Following the examination of applications,
in the State Register were entered 261 registrations, being issued 252 certificates of
registration for different categories of objects.

În topul înregistrărilor, ca și în anul 2016, se regăsesc
operele literare (32,7% din numărul total de obiecte
înregistrate), operele de artă plastică (23,2%) și operele științifice (22,3%), urmate de fonograme și programele pentru calculator (câte 6,2%).

The top of registrations, as in 2016, is driven by literary works (32.7% of the total number of registered objects), works of plastic art (23.2%) and scientific works
(22.3), followed by phonograms and computer programs (6.2% each).

Din numărul total de cereri depuse, 99 (circa 30,6%)
provin de la solicitanți care fac parte din categoria celor ce beneficiază de scutiri la achitarea taxelor, aceștia
fiind pensionarii, invalizii și studenții.

Of the total number of filed applications, 99 (about
30.6%) come from applicants who are in the category
of those who benefit from tax exemptions, these being retirees, invalids and students.

În anul 2017, numărul de solicitări privind examinarea
exemplarelor de opere sau fonograme presupuse a fi
contrafăcute a rămas constant, comparativ cu 2016.
Astfel, din partea MAI la AGEPI au fost înaintate 8 demersuri în acest sens (similar perioadei precedente de
raportare). Spre examinare au fost prezentate 167 de
suporturi materiale (față de 112 în 2016), toate fiind
HDD (143) și CD (24) cu imprimări de opere sau fonograme, presupuse a fi contrafăcute.

In 2017, the number of requests for the examination
of allegedly counterfeit copies of works or phonograms remained constant, compared to 2016. Thus, 8
requests from the MIA were submitted to the AGEPI in
this regard (similar to the previous reporting period).
For examination were presented 167 physical media
(compared to 112 in 2016), all being HDD (143) and
CD (24) with prints of allegedly counterfeit works or
phonograms.

În baza rezultatelor examinării specialiștii AGEPI au întocmit 8 rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică, pe
care le-au prezentat organelor competente.

On the basis of the examination results, AGEPI specialists drew up 8 technical-scientific finding reports,
which were presented to the competent bodies.

anNual rEport 2017

33

În scopul asigurării comercializării legale a operelor audiovizuale, fonogramelor și programelor
pentru calculator, înregistrate pe suporturi materiale (CD), pe parcursul perioadei de bilanț, au fost
eliberate 35937 de marcaje de control, cu 50% mai
puține decât în anul precedent.

In order to ensure the legal commercialization
of audiovisual works, phonograms and computer programs, recorded on physical media (CDs),
35,937 control marks were issued during the period under review, with 50% less than in the previous year.

În anul 2017, în Registrul de Stat al titularilor marcajelor de control au fost înscriși 4 titulari noi, numărul acestora atingând cifra de 294. Totodată, din
cei 26 de titulari care dețin certificate valabile, doar
10 au solicitat eliberarea marcajelor de control.

In 2017, in the State Register of Holders of Control Marks were entered 4 new holders, their number reaching the figure 290. At the same time, of
the 26 holders who hold valid certificates, only 10
have requested the issuance of control marks.

DREPT DE AUTOR ȘI DREPTURI CONEXE
COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

327
CERERI DEPUSE

TOP 5 TITULARI
HOLDERS

REPARTIZAREA CERERILOR PE
OBIECTELE DAC (%)
DISTRIBUTION OF APPLICATIONS
BY CRR OBJECTS (%)

PERSOANE FIZICE

FILED APPLICATIONS

PERSOANE JURIDICE

NATURAL PERSONS

LEGAL ENTITIES

MRUŢ IVAN

5

32,7

MANOLACHI VEACESLAV, MRUŢ IVAN

7

23,2 22,3

TANASCIUC PROFIR

8

6,2

VÎRTOSU GHEORGHE

6,2

4,0

3,4
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SRL “RITLABS”

2

LTD “RITLABS”

AO “ILINCA-ART”
AO “ILINCA-ART”

4

SRL “ADVANSED TEHNOLOGIES ENGINEERING”

4

LTD “ADVANSED TEHNOLOGIES ENGINEERING”

INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

DINAMICA CERERILOR DEPUSE
ȘI CERTIFICATELOR ELIBERATE

EMERGENCY MEDICINE INSTITUTE

USMF “NICOLAE TESTEMIȚANU”

DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS
AND ISSUED CERTIFICATES

275 266

313 295
224 223

283 277

8

15

SUMPH“NICOLAE TESTEMITANU”

327
252

DINAMICA ELIBERĂRII MARCAJELOR
DE CONTROL
DYNAMICS OF ISSUING CONTROL MARKS
301569
198718

2013
CERERI

APPLICATIONS

raport anual 2017

2014

2015
CERTIFICATE

CERTIFICATES

2016

2017

2013

2014

59400

70071

2015

2016

35937
2017
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Eliberarea
certificatului
Depunerea
cererii

Entry of data on the registration of
works in the State Register

Examination of
the application

Filing of the
application

Examinarea
cererii

zile
30 de
days

zile
30 de
days

Înscrierea mențiunilor
cu privire la înregistrarea
operelor în Registrul de Stat

The Court

Issuance of
certificate

Instanța
de judecată
Decision of
refusal

Decizia
de refuz

Axis of Registration of Works Protected by CRR

Axa de înregistrare a operelor ocrotite prin DAC

Activitatea în domeniul
juridic

Activity in the Legal Field

1.1. Activitatea normativă în domeniul proprietății intelectuale

1.1. Normative activity in the field
of intellectual property

Pe parcursul anului 2017, activitatea normativă în
domeniul PI a fost orientată spre dezvoltarea și promovarea în continuare a sistemului de protecție a
proprietății intelectuale din Republica Moldova, majoritatea acțiunilor din domeniu fiind realizate în contextul implementării prevederilor Acordului de Asociere
RM-UE și ale Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017
privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491 din 11.08.2015.

During the year 2017, the normative activity in the
field of IP was oriented towards the further development and promotion of the intellectual property protection system of the Republic of Moldova, most of the
actions in the field being carried out in the context of
implementation of the provisions of the RM-EU Association Agreement and of the Action Plan for the years
2015-2017 on the implementation of the National Intellectual Property Strategy until 2020, approved by
the Government Decision No. 491 of 11.08.2015.

În acest sens, cele mai importante acte normative promovate în perioada vizată sunt următoarele:

In this respect, the most important normative acts
promoted in the period concerned are the following:

»» Hotărârea Guvernului nr. 353 din 30.05.2017 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în unele hotărâri ale Guvernului (Hotărârile
Guvernului nr.1496 din 29.12.2008 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a DMI şi nr.295 din 16.04.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile
de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de
menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă);
»» Hotărârea Guvernului nr. 406 din 06.06.2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de depunere şi examinare a cererii de
brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 528 din 01.09.2009,

»» Government Decision No. 353 of 30.05.2017 approving the amendments and additions to certain
Government decisions (Government Decisions No.
1496 of 29.12.2008 approving the Regulations on the
Procedure of Filing, Examination and Registration of
Industrial Designs and No. 295 of 16.04.2009 approving the Regulations on the Procedures of Filing and
Examination of an Application, Grant and Maintenance of a Patent for a Plant Variety);
»» Government Decision No. 406 of 06.06.2017
amending and supplementing the Regulations on
the Procedure of Filing and Examination of a Patent
Application and of Issuance of a Patent, approved by
the Government Decision No. 528 of 01.09.2009,

ambele adoptate în contextul intrării în vigoare a modificărilor, operate prin Legea nr.162 din 30.07.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
şi, respectiv, Legea nr.160 din 30.07.2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50-XVI din 07.03.2008
privind protecţia invenţiilor, în scopul actualizării conţinutului actelor normative guvernamentale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi implementării sistemului de validare a brevetului european.

both adopted in the context of entry into force of
the amendments, made by Law No.162 of 30.07.2015
amending and supplementing certain legislative acts
and, respectively, Law No.160 of 30.07.2015 amending
and supplementing the Law No.50-XVI of 07.03.2008
on the Protection of Inventions, in order to update the
content of governmental normative acts in the field of
intellectual property protection and to implement the
European patent validation system.
anNual rEport 2017
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»» Hotărârea Guvernului nr.456 din 21.06.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 610 din 05.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare
şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor
de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate,
elaborată și adoptată în vederea asigurării realizării
angajamentelor asumate în contextul Acordului de
Asociere RM-UE, precum și ajustării cadrului normativ
național ce reglementează regimul juridic al protecției
IG, DO și STG ca urmare a ultimelor amendamente,
operate la Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate (în redacția Legii
nr. 97 din 13.05.2016).
»» Hotărârea Guvernului nr. 987 din 21.11.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale și procedura arbitrală,
care se înscrie în realizarea prevederilor art.29 alin. (6)
din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, având drept
scop stabilirea mecanismului de soluționare a litigiilor
ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale.
»» Hotărârile Guvernului după cum urmează:
-- nr .64 din 08.02.2017 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Eurasiatică de Brevete privind
protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica
Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12.04.2012, şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia;
-- nr. 638 din 14.08.2017 pentru aprobarea
semnării acestui Protocol și
-- nr. 789 din 10.10.2017 cu privire la aprobarea
Protocolului menționat, încheiat la Chișinău la
22.08.2017, respectivele acte normative guvernamentale urmărind scopul instituirii unui sistem
echitabil și sigur de repartizare a taxelor pentru
menținerea în vigoare a brevetelor eurasiatice între RM și OEAB, în conformitate cu interesele ambelor părți.
raport anual 2017

»» Government Decision No.456 of 21.06.2017
amending and supplementing the Government Decision No. 610 of 05.07.2010 approving the Regulations
on the Procedure of Filing, Examination and Registration of Geographical Indications, Appellations of Origin
and Traditional Specialties Guaranteed, elaborated and
adopted in order to ensure the fulfillment of the commitments assumed in the context of the RM-EU Association Agreement and the adjustment of the national
normative framework governing the legal regime of
the protection of GIs, AO and TSG as a result of the
latest amendments, made in the Law No. 66-XVI of
27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialties
Guaranteed (in the version of Law No. 97 of 13.05.2016).
»» Government Decision No. 987 of 21.11.2017 approving the Regulations on the Organization and
Functioning of the Specialized Arbitration in the
Field of Intellectual Property and the Arbitral Procedure, which is part of the implementation of the provisions of Art.29(6) of the Law No.114 of 03.07.2014
on the State Agency on Intellectual Property, with
the purpose of establishing the mechanism for settlement of intellectual property rights infringement related disputes by means of the specialized arbitration
in the field of intellectual property.
»» Government Decisions as follows:
-- No.64 of 08.02.2017 on the initiation of negotiations on the draft Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of
Moldova and the Eurasian Patent Organization on
the Legal Protection of Inventions in the Republic
of Moldova after the Denunciation by the Republic of Moldova of the Eurasian Patent Convention,
signed in Chisinau on 12.04.2012, and the granting
of powers to negotiate it;
-- No. 638 of 14.08.2017 approving the signing of
this Protocol and
-- No. 789 of 10.10.2017 on the approval of
the said Protocol, concluded in Chisinau on
22.08.2017, the respective governmental normative acts pursuing the aim of establishing a fair
and secure tax distribution system for the maintenance of Eurasian patents between RM and
EAPO, in accordance with the interests of both
sides.

»» Hotărârea Guvernului nr.688 din 30.08.2017
pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh, și Legea nr.240 din
23.11.2017 privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de
vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor
imprimate, adoptat la 27.06.2013.
»» Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 415-VIII din 30.10.2017 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Georgia cu privire la recunoaşterea
şi protecţia reciprocă a indicaţiilor geografice, în
scopul stabilirii unor relații de colaborare cu partea
semnatară prin recunoașterea și protejarea reciprocă
a IG pe teritoriul ambelor state, ceea ce va contribui
esențial la promovarea și protejarea produselor de calitate originare din Republica Moldova.
Totodată, pe parcursul anului de raportare au fost
inițiate următoarele proiecte de acte normative:

»» Government Decision No. 688 of 30.08.2017
approving the Draft Law on the Ratification of the
Marrakesh Treaty and Law No.240 of 23.11.2017 on
the Ratification of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are
Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled,
adopted on 27.06.2013.
»» Decree of the President of the Republic of Moldova No. 415-VIII of 30.10.2017 for the initiation of
negotiations on the Draft Agreement on Mutual
Recognition and Protection of Geographical Indications between the Republic of Moldova and Georgia,
for the purpose of establishing cooperation relations
with the signatory party through mutual recognition
and protection of GIs on the territory of both states,
which will essentially contribute to the promotion and
protection of quality products originating in the Republic of Moldova.
At the same time, during the reporting year the following draft normative acts were initiated:

»» proiectul Legii pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (pe segmentul dreptului de autor și drepturilor conexe), în vederea consolidării sistemului de gestiune colectivă a dreptului de autor şi
a drepturilor conexe în RM și revizuirii activității OGC,
dar și asigurării transpunerii parțiale a reglementărilor
comunitare în domeniu;
»» proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Componenţei nominale a Comisiei Naționale
pentru Proprietatea Intelectuală, aprobate prin Hotărârea nr.489 din 29.03.2008, elaborat în scopul consolidării interacțiunii autorităților cu competențe în domeniul PI, precum și asigurării funcționalității Comisiei
la cel mai înalt nivel;
»» proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 291 din
28.03.2000 cu privire la instituirea Premiului anual al
Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat
inventator, elaborat în scopul actualizării mecanismului de acordare a Premiului Guvernului RM, precum și a
celui ce ține de selectarea și desemnarea candidaților
la acest Premiu;
»» proiectul hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 738 din 24.07.2000 despre
aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Repu-

»» the draft Law amending and supplementing certain legislative acts (on the segment of copyright
and related rights) in order to strengthen the system
of collective management of copyright and related
rights in the RM and to revise the activity of CMO, and
also to ensure the partial transposition of community
regulations in the field;
»» the draft Government Decision amending the
Nominal Composition of the National Commission on
Intellectual Property, approved by the Decision No.
489 of 29.03.2008, developed in order to strengthen
the interaction of authorities with competences in the
field of IP, as well as to ensure the functionality of the
Commission at the highest level;
»» the draft Government Decision amending and
supplementing the Government Decision No. 291 of
28.03.2000 on the establishment of the Annual Award
of the Government of the Republic of Moldova for
the Most Gifted Inventor, developed in order to update the mechanism of awarding the RM Government
Award, as well as the one concerning the selection
and designation of candidates for this Award;
»» the draft Government Decision on the abrogation
of the Government Decision No. 738 of 24.07.2000 approving the Draft Law on the Accession of the RepubanNual rEport 2017
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cizii definitive și irevocabile, și 26 de încheieri (4 – de
încetare a procesului, 2 – de scoatere a cererii de pe
rol, 7 – de asigurare a acțiunii, 13 – alte încheieri).

and 26 conclusions (4 – on termination of the litigation, 2 – on removal off the roll of the application, 7
– on security for the action, 13 – other conclusions).

1.2. Legal assistance

În perioada de raportare, AGEPI a asigurat accesul publicului la informația legală și cea de jurisprudență din
domeniul PI prin completarea paginii sale web (www.
agepi.gov.md/ro/decisions) cu noi acte ale instanțelor
judecătorești referitoare la litigii din domeniu. În acest
sens, pe parcursul anului 2017, au fost publicate 51 de
hotărâri și decizii definitive și decizii irevocabile referitoare la obiectele de proprietate industrială, numărul
lor total cifrându-se la 572 (dintre care 454 se referă
la mărci, 25 – la desene și modele industriale, 22 – la
invenții), și 44 de încheieri/decizii/hotărâri referitoare
la domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe
(21 – privind încasarea remunerației de autor, 19 – privind contestarea deciziilor AGEPI de avizare a OGC,
2 – privind încălcarea drepturilor de autor și conexe,
2 – privind alte dosare).

During the reporting period, AGEPI provided public access to legal and jurisprudence information
in the field of intellectual property by completing
its web page (www.agepi.gov.md/ro/decisions) with
new acts of the courts on litigations in the field. In
this respect, during the year 2017, 51 final judgments and decisions and irrevocable decisions on
industrial property objects were published, their
total number amounting to 572 (of which 454 relate to trademarks, 25 – to industrial designs, 22 –
to inventions), and 44 conclusions/decisions/judgments on the field of copyright and related rights
(21 – on collection of author’s remuneration, 19
– on appeal against AGEPI’s decisions on approval
of CMO, 2 - on violation of copyright and related
rights, 2 – on other files).

În anul de referință, specialiștii AGEPI au participat la
414 ședințe de judecată pe cazuri referitoare la obiectele de proprietate industrială (cu 86 de ședințe mai multe decât în anul precedent), dintre care: 81 – la Curtea
de Apel Chișinău, iar 333 – la judecătoriile de sector.

In the reference year, the AGEPI specialists participated in 414 court hearings on cases relating to industrial
property objects (with 86 hearings more than in the
previous year), of which: 81 – in the Chisinau Court of
Appeal, and 333 – in district courts.

Corpul de mandatari autorizați din RM a fost completat, pe parcursul perioadei de referință, cu 10 mandatari autorizați noi atestați, numărul total al acestora la
finele anului fiind de 142. Totodată, din totalul mandatarilor autorizați, în prezent 125 activează, 12 sunt
suspendați, iar 5 și-au încetat activitatea.

The corps of patent attorneys from the RM was completed, during the reference period, with 10 new attested patent attorneys, the total number of which at the
end of the year was 142. At the same time, out of the
total number of patent attorneys, currently 125 are active, 12 are suspended, and 5 have ceased their activity.

În cadrul acestora au fost examinate și finalizate 83 de
dosare (cu 21 mai multe față de 2016), 45 – la judecătoriile de sector, 21 – la Curtea de Apel Chișinău, 17 – la
Curtea Supremă de Justiție. La fel ca în anii precedenți,
în majoritatea cazurilor (95,5 %) obiecte ale litigiilor leau constituit mărcile de produse și/sau de servicii.

Within these were examined and completed 83 files
(with 21 more compared to 2016), 45 – in district
courts, 21 – in the Chisinau Court of Appeal, 17 – in the
Supreme Court of Justice. As in previous years, in most
cases (95.5%) litigation objects were product and/or
service trademarks.

1.3. Transmiterea drepturilor
asupra OPI

1.3. Transfer of rights in IPOs

În urma examinării, instanțele judecătorești au emis
în total 89 de acte juridice de dispoziție, după cum
urmează: 67 de hotărâri/decizii definitive/irevocabile
și 22 de încheieri, dintre care 7 – de încetare a procesului, 9 – de scoatere a cererii de pe rol și 6 – alte
încheieri (suspendare a procesului, numire a expertizei ş.a.)

Following the examination, the courts issued a total
of 89 legal acts of disposition as follows: 67 final/irrevocable judgments/decisions and 22 conclusions, of
which 7 – on termination of the litigation, 9 – on removal off the roll of the application and 6 – other conclusions (suspension of the litigation, appointment of
expertise, etc.)

De asemenea, AGEPI prin reprezentanții săi a participat la 143 de ședințe de judecată (114 – la judecătoriile de sector și 29 – la Curtea de Apel Chișinău) pe
cauze având ca obiect drepturile de autor și conexe
(cu 68 mai puține decât în 2016), în cadrul cărora au
fost emise 7 hotărâri și 11 decizii, dintre acestea 8 de-

Also, AGEPI, through its representatives, participated
in 143 court hearings (114 - in district courts and 29 in the Chisinau Court of Appeal) on cases having as an
object the copyright and related rights (with 68 less
than in 2016), in which 7 judgments and 11 decisions
were issued, of these 8 final and irrevocable decisions,

În 2017, la AGEPI au fost înregistrate 154 de contracte
de transmitere a drepturilor și de gaj al OPI, inclusiv
133 (86,4%) de contracte de cesiune, 19 (12,3%) – de
licență, câte 1 contract de gaj (0,6%) și de franchising
(0,6%). Din numărul total al contractelor de licență înregistrate în anul de bilanț, 14 le-au constituit licențele
exclusive, iar 5 – cele neexclusive. În perioada 19942017, la AGEPI au fost înregistrate 2990 de contracte
de transmitere a drepturilor și de gaj, inclusiv 2559
(85,6%) de contracte de cesiune, 350 (11,7%) – de
licență, 43 (1,4%) – de franchising și 38 (1,3%) – de gaj.

In 2017, 154 rights transfer and IPO pledge contracts
were registered with the AGEPI, including 133 (86.4%)
assignment, 19 (12.3%) – license contracts, 1 – pledge
(0.6 %) and 1 (0.6%) – franchise contract. Out of the
total number of license contracts registered in the
year under review, 14 were exclusive licenses and 5 –
non-exclusive licenses. In the period 1994-2017, 2,990
rights transfer and pledge contracts were registered
with the AGEPI, including 2,559 (85.6%) assignment,
350 (11.7%) – license, 43 (1, 4%) – franchise and 38
(1.3%) – pledge contracts.

Contractele înregistrate în anul 2017 au cuprins 318
OPI, dintre care 300 (94,3%) fiind mărci de produse și
servicii, 6 (1,9 %) – desene și modele industriale și 2
(0,6 %) – invenții.

Contracts registered in 2017 covered 318 IPOs, of
which 300 (94.3%) were product and service trademarks, 6 (1.9%) – industrial designs and 2 (0.6%) – inventions.

blicii Moldova la Tratatul de la Washington privind proprietatea intelectuală în materie de circuite integrate,
inițiat în vederea definitivării procedurilor ce se impun
în legătură cu inoportunitatea aderării Republicii Moldova la tratatul internațional menționat;
»» proiectul hotărârii Guvernului cu privire la decernarea Premiului Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2017, elaborat
în urma desfășurării celei de-a XV-a ediții a Expoziției
Internaționale Specializate „INFOINVENT”, în perioada 15-18 noiembrie 2017, prin care Premiul Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat
inventator al anului 2017 urmează să fie decernat
dlui Victor Covaliov, doctor, conferențiar universitar,
Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, Universitatea de Stat din Moldova, pentru ciclul de invenții
în domeniul ecologiei.

lic of Moldova to the Washington Treaty on Intellectual
Property in Respect of Integrated Circuits, initiated
with a view to finalizing the procedures required in
connection with the inappropriateness of the Republic
of Moldova’s accession to the said international treaty;
»» the draft Government Decision on the Award of
the Government of the Republic of Moldova for the
Most Gifted Inventor of the year 2017, developed
following the conduct of the fifteenth edition of the
International Specialized Exhibition “INFOINVENT”, in
the period 15-18 November 2017, through which the
Award of the Government of the Republic of Moldova for the Most Gifted Inventor of the year 2017
is to be awarded to Mr. Victor Covaliov, doctor, associate professor, Department of Chemistry and Chemical
Technology, State University of Moldova, for the cycle
of inventions in ecology.

1.2. Asistență juridică

raport anual 2017
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ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC

43

ACTIVITY IN THE LEGAL FIELD
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82

Promovare și relații externe

Promotion and External
Relations

În 2017, AGEPI a continuat implementarea acțiunilor,
care să conducă la atingerea obiectivelor generale, stipulate în Strategia naţională în domeniul proprietăţii
intelectuale până în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.

In 2017, AGEPI continued to implement the actions,
which would lead to the achievement of the general
goals, stipulated in the National Intellectual Property
Strategy until 2020, approved by the Government Decision No. 880 of 22.11.2012.

Unul dintre obiectivele stabilite în Strategie este promovarea şi dezvoltarea unei culturi avansate în materie de PI, sensibilizarea şi conştientizarea publicului
din țară cu privire la avantajele protecţiei şi necesitatea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

One of the goals set out in the Strategy is promotion
and development of an advanced IP culture, raising
country’s public sensitiveness and awareness of the
benefits of protection and the need to enforce intellectual property rights.

În acest sens, activitatea complexă de promovare a
Sistemului naţional de protecţie a PI, în cursul anului 2017, s-a desfăşurat pe multiple planuri, printr-o
cooperare fructuoasă cu diverse autorităţi ale administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii
din sfera ştiinţei şi inovării, din mediul universitar
etc., inclusiv în baza acordurilor de colaborare bilaterală.

In this respect, the complex activity of promoting
the National IP Protection System, during 2017, was
carried out on multiple plans, through fruitful cooperation with various central public administration
authorities, institutions and organizations in the field
of science and innovation, in the university environment, etc., including under bilateral cooperation
agreements.

Un alt obiectiv-cheie al Strategiei naţionale este dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale şi integrarea
Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional
şi european.

Another key goal of the National Strategy is development of international, regional and bilateral cooperation in the field of intellectual property and Republic
of Moldova’s integration into the international and European intellectual space.

Astfel, activitatea AGEPI în domeniul cooperării
internaționale s-a axat în special pe realizarea obiectivelor și priorităţilor Acordului de Asociere RM-UE şi
Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană cu
referire la drepturile de proprietate intelectuală prin
preluarea și aplicarea celor mai bune practici europene și internaţionale de protecţie a acestora, precum și
pe creșterea vizibilităţii Sistemului naţional de protecţie și asigurare a respectării drepturilor de proprietate
intelectuală la nivel internaţional.

Thus, AGEPI’s activity in the field of international cooperation focused mainly on achieving the goals and
priorities of the RM-EU Association Agreement and
the Agreement on the Establishment of a Deep and
Comprehensive Free Trade Area with the European
Union with regard to intellectual property rights by
taking over and applying the European and international best practices to protect them, and on increasing the visibility of the National System of Protection
and Enforcement of Intellectual Property Rights at international level.
anNual rEport 2017
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1.1. Promovarea proprietății
intelectuale

1.1. Promoting Intellectual
Property

1.1.1. Organizarea evenimentelor în
domeniul proprietății intelectuale

1.1.1. Organization of events in the field
of intellectual property

Creșterea gradului de cultură, sporirea nivelului de
cunoaştere și dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor şi mediului de afaceri în domeniul PI au constituit priorităţi
majore ale AGEPI pentru anul 2017, care s-au materializat coerent prin activităţi de instruire, formare şi perfecţionare continuă în materie de PI, de sensibilizare,
informare și școlarizare a societăţii civile și tinerei generaţii cu privire la avantajele şi importanţa protecţiei
și respectării DPI.

Increasing the degree of culture, raising the level of
knowledge and developing the skills of the citizens
and the business environment in the field of IP have
been AGEPI’s major priorities for 2017, which have materialized coherently through activities of continuous
training, formation and improvement in the field of IP,
awareness-raising, information and schooling of civil
society and young generation on the benefits and importance of IPR protection and enforcement.

Publicul-ţintă vizat de activitățile AGEPI cuprinde:

The target audience of AGEPI’s activities covers

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

specialiști în domeniul PI
oameni de afaceri, în special din sectorul IMM
mandatari autorizaţi
reprezentanţi ai autorităţilor publice cu
responsabilităţi în domeniul asigurării respectării
DPI (judecători, procurori, asistenți judiciari,
vameși etc.)
bibliotecari
cercetători
profesori universitari și profesori de liceu
studenţi și elevi
reprezentanți ai mass-media etc.

»»
»»
»»
»»
»»

specialists in the field of IP
businessmen, especially from the SME sector
patent attorneys
representatives of public authorities with responsibilities in the field of IPR enforcement (judges,
prosecutors, legal assistants, customs officers,
etc.)
librarians
researchers
university professors and lyceum professors
students and pupils
mass media representatives, etc.

Astfel, în anul de bilanţ, au fost organizate 111 evenimente (seminare tematice de informare și instruire, ateliere de lucru, vizite la întreprinderi, participări
la expoziții naționale și internaționale, concursuri în
domeniul inovării și creativității, cursuri de instruire
în domeniul PI) la care au participat 4648 de persoane, fiind distribuite 25846 de materiale promoționale.
La 48 din numărul total de evenimente AGEPI a avut
calitatea de organizator, iar în 63 a fost implicată ca
partener (cu 28 mai multe faţă de 2016).

Thus, in the year under review, 111 events were organized (thematic information and training seminars,
workshops, visits to enterprises, participations in national and international exhibitions, competitions in
the field of innovation and creativity, training courses
in IP), in which participated 4,648 persons, being distributed 25,846 promotional materials. In 48 of the
total number of events AGEPI was the organizer, and
in 63 it was involved as a partner (with 28 more compared to 2016).

Repartizarea evenimentelor pe grupuri-țintă este
după cum urmează: 26 au fost adresate mediului de

The distribution of the events by target groups is as
follows: 26 were addressed to the business environ-
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afaceri, 18 – instituţiilor de învăţământ, 11 – bibliotecilor, 6 – reprezentanților instituţiilor publice, 2 – celor
din sfera cercetării etc. Printre activitățile desfășurate
se numără 9 concursuri naționale și 10 vizite la întreprinderi.

ment, 18 – to educational institutions, 11 – to libraries, 6 – to representatives of public institutions, 2 – to
those in the research sphere, etc. Among the activities
carried out, there are 9 national competitions and 10
visits to enterprises.

O platformă oportună pentru diseminarea informațiilor utile din domeniul protecției proprietății intelectuale pentru reprezentanţii mediului de afaceri din republică o constituie expoziţiile naţionale, AGEPI fiind
prezentă în anul 2017 la 13 dintre acestea (cu 2 mai
puține decât în 2016).

A timely platform for dissemination of useful information in the intellectual property protection field
for representatives of the business environment in
the republic is the national exhibitions, AGEPI being present in 2017 in 13 of them (with 2 less than
in 2016).

Tradiţional, AGEPI a susţinut participarea inventatorilor din ţară la 9 expoziţii internaţionale de invenţii,
produse și tehnologii noi din România, Turcia, Elveția,
Serbia, Germania, Federația Rusă, unde aceștia au prezentat peste 100 de lucrări din diverse domenii ale ştiinţei și tehnicii.

Traditionally, AGEPI supported the participation of inventors from the country in 9 international exhibitions
of inventions, products and new technologies in Romania, Turkey, Switzerland, Serbia, Germany, Russian
Federation, where they presented over 100 works in
various fields of science and technology.

Printre cele mai importante evenimente organizate de
AGEPI pot fi menționate:

Among the most important events organized by
AGEPI can be mentioned:

»» 24-25 aprilie – Simpozionul anual științifico-practic
„Lecturi AGEPI”, ediția a XIX-a, care este o platformă de
discuții și socializare pentru specialiști în PI, unde au
participat atât specialiștii AGEPI, cât și reprezentanți ai
oficiilor de PI din România, Georgia și Federația Rusă,
ai centrelor științifice și de inovare, universităților,
asociațiilor profesionale, autorităților și instituțiilor
publice din republică.
»» 26 aprilie – Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, cu genericul „Inovarea – pentru o viață mai bună” a fost marcată în Republica Moldova prin activități
ample desfășurate de AGEPI în cooperare cu partenerii: lecții deschise la licee, seminare la universități,
un flash mob cu participarea a 100 de copii și un eveniment public ce a cuprins mai multe concursuri de
inteligență și inventică, robotică, la care au participat
peste 150 de copii.
»» Iunie-septembrie – prima ediție a Concursului
în domeniul PI pentru tineri, organizată de AGEPI în
parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, OSIM și ORDA (54 de participanți, 24 de
finaliști, 3 laureați).
»» 7-8 septembrie – celebrarea a 25 de ani de la instituirea Sistemului național de proprietate intelectuală
din Republica Moldova, prilej cu care au fost organi-

»» April 24-25 – Annual Scientific-Practical Symposium “AGEPI Readings”, 19th edition, which is a platform for discussion and socialization for specialists in
IP, which was attended by both AGEPI specialists and
representatives of IP offices of Romania, Georgia and
the Russian Federation, of scientific and innovation
centers, universities, professional associations, public
authorities and institutions in the republic.
»» April 26 – World Intellectual Property Day, with the
main theme “Innovation for a Better Life” was marked
in the Republic of Moldova by ample activities deployed by AGEPI in cooperation with partners: open
lessons in lyceums, seminars in universities, a flash
mob with the participation of 100 children and a public event that included several contests of intelligence
and inventions, robotics, attended by more than 150
children.
»» June-September – first edition of the Contest in
the Field of IP for Young People, organized by AGEPI
in partnership with the Ministry of Education, Culture
and Research of RM, OSIM and ORDA (54 participants,
24 finalists, 3 laureates).
»» 7-8 September – celebration of the 25th anniversary of the establishment of the National Intellectual
Property System of the Republic of Moldova, on the
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zate Conferința regională AGEPI-OMPI privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, o conferință de presă și ședința festivă,
la care au participat colectivul AGEPI, înalți demnitari
din Guvernul Republicii Moldova, OMPI, OEB, OEAB,
CISAC, IFRO, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor
publice din RM, ai oficiilor de proprietate intelectuală
de peste hotare (13 țări). În cadrul acestui eveniment
maestrul Nicolae Botgros, cavalerul Ordinului Republicii, conducătorul artistic al ansamblului de muzică
populară „Lăutarii” a fost premiat cu Medalia de Aur a
OMPI pentru Creativitate.
»» 15-18 noiembrie – organizarea celei mai mari
expoziții de invenții din Republica Moldova –
Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”,
ediția a XV-a.

occasion of which were organized the AGEPI-WIPO
Regional Conference on Collective Management of
Copyright and Related Rights, a press conference and
the festive meeting, attended by the AGEPI staff, senior officials from the Government of the Republic of
Moldova, WIPO, EPO, EAPO, CISAC, IFRO, representatives of public authorities and institutions in the Republic of Moldova, of intellectual property offices
from abroad (13 countries). During this event, Maestro
Nicolae Botgros, holder of the Order of the Republic,
artistic director of the folk music ensemble “Lautarii”,
was awarded the WIPO Gold Medal for Creativity.
»» 15-18 November – organization of the largest exhibition of inventions in the Republic of Moldova – International Specialized Exhibition “INFOINVENT”, 15th
edition.

Evenimentul a fost organizat de către AGEPI, în parteneriat cu CIE „Moldexpo”, AȘM, AITT și cu susținerea
OEB. La expoziție au participat aproape 100 de
instituții și întreprinderi, tineri creatori și inventatori
din Republica Moldova, România, Portugalia, Croația,
Cehia, Coreea de Sud, Taiwan, Turcia, Maroc, Indonezia etc., care au prezentat la standurile expoziționale
aproximativ 400 de invenții, produse/servicii inovative
și creative, proiecte inovaționale și de transfer tehnologic, apreciate de Juriul Internațional al Expoziției cu
250 de medalii de aur, argint și bronz, precum și premii
speciale ale partenerilor expoziției. Printre distincțiile
principale ale Expoziției se numără Premiul Guvernului RM „Cel mai dotat inventator” (laureat – Victor
Covaliov, USM), precum și distincțiile OMPI: Medalia
de Aur a OMPI pentru Inventatori (Valeriu Fala, Fala
Dental SRL), și Trofeul OMPI în domeniul PI pentru întreprinderi/instituții (Institutul de Genetică, Fiziologie
și Protecție a Plantelor al AȘM).

The event was organized by AGEPI, in partnership with
the IEC “Moldexpo”, ASM, AITT and with the support of
the EPO. The exhibition was attended by almost 100
institutions and enterprises, young creators and inventors from the Republic of Moldova, Romania, Portugal,
Croatia, Czech Republic, South Korea, Taiwan, Turkey,
Morocco, Indonesia, etc., who presented at the exhibition stands approximately 400 inventions, innovative
and creative products/services, innovative and technology transfer projects, appreciated by the International Jury of the Exhibition with 250 gold, silver and
bronze medals, as well as special prizes of the exhibition partners. Among the main distinctions of the Exhibition are the RM Government Award “Most Gifted
Inventor” (laureate – Victor Covaliov, USM), as well as
the WIPO distinctions: WIPO Gold Medal for Inventors
(Valeriu Fala, Fala Dental SRL) and WIPO Trophy in the
field of IP for enterprises/institutions (Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the ASM).

De asemenea, pe parcursul anului 2017, au fost
desfășurate mai multe campanii de sensibilizare și
informare, adresate unor categorii diferite de utilizatori, cu referire la rolul și importanța proprietății intelectuale pentru dezvoltarea economică, socială și
culturală a țării, printre care se numără:

Also, during the year 2017, several awareness and information campaigns were conducted, addressed to
different categories of users, with reference to the role
and importance of intellectual property for the economic, social and cultural development of the country, including:

»» Martie-decembrie – Campania de informare a
agenților economici din sectorul IMM în domeniul
PI, în special cu referire la mărci și design industrial,
desfășurată în comun cu filialele CCI a RM din terito-

»» March-December – IP Information Campaign for
economic agents in the SME sector, especially with
reference to trademarks and industrial design, conducted jointly with the CCI branches of RM in the ter-
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riu (Edineț, Bălți, Râbnița, Orhei, Ungheni, Hâncești,
Cahul, Comrat, Soroca, Căușeni), care a cuprins 26 de
seminare, 12 vizite la întreprinderi (Chișinău), zile de
informare (Ștefan Vodă, Nisporeni, Taraclia), fiind informate și instruite 525 de persoane, diseminate 2833
ex. de materiale promoționale.
»» Martie-mai – Campania de informare și instruire a bibliotecarilor din cadrul bibliotecilor publice
(orășenești, sătești) integrate în proiectul Novateca (etapa a II-a), în cadrul căreia au fost organizate
11 seminare (Strășeni, Râșcani, Dondușeni, Edineț,
Ocnița, Glodeni, Fălești, Cimișlia, Ștefan Vodă, Criuleni,
Dubăsari, Ialoveni), școlarizați 427 de bibliotecari, diseminate 4279 ex. de materiale/11 titluri.
»» 11-15 decembrie – Săptămâna proprietății intelectuale pentru judecători, procurori, asistenți judiciari și
grefieri, organizată la sediul AGEPI în comun cu INJ, la
care au participat judecători din cadrul judecătoriei
Chișinău şi judecătoriilor teritoriale, Curților de Apel
Chișinău, Bălţi, Cahul, precum şi procurori ai Procuraturii Generale şi procuraturilor teritoriale.

ritory (Edinet, Balti, Rabnita, Orhei, Ungheni, Hancesti,
Cahul, Comrat, Soroca, Causeni), which included 26
seminars, 12 visits to enterprises (Chisinau), information days (Stefan Voda, Nisporeni, Taraclia), being informed and trained 525 persons, disseminated 2,833
cop. of promotional materials.
»» March-May – Information and Training Campaign
for librarians in public libraries (urban, rural) integrated into the Novateca Project (stage II), in which
11 seminars were organized (Straseni, Rascani, Donduseni, Edinet, Ocnita, Glodeni, Falesti, Cimislia, Stefan Voda, Criuleni, Dubasari, Ialoveni), trained 427
librarians, disseminated 4,279 cop. of materials/11
titles.
»» 11-15 December – Intellectual Property Week for
judges, prosecutors, legal assistants and court clerks,
organized at the AGEPI headquarters jointly with the
NIJ, attended by judges from the Chisinau Court and
territorial courts, the Chisinau, Balti, Cahul appeal
courts, as well as prosecutors of the Prosecutor General’s Office and territorial public prosecutor’s offices.

1.1.2. Proprietatea intelectuală și massmedia

1.1.2. Intellectual Property and Mass
Media

AGEPI a continuat și în anul 2017 să întreprindă măsuri
pentru a spori vizibilitatea activității sale și a serviciilor
pe care le oferă, presa fiind un mijloc eficient de comunicare în domeniul proprietăţii intelectuale.

AGEPI continued in 2017 as well to take measures to
increase the visibility of its activity and the services it
provides, the press being an effective means of communication in the field of intellectual property.

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost elaborate
şi difuzate pe site-ul www.agepi.gov.md 240 de ştiri şi
comunicate de presă (cu 14 mai multe faţă de 2016),
fiind înregistrate 72830 de accesări, cu 60437 de vizitatori unici.

During the reporting period, 240 news and press releases (with 14 more compared to 2016) were developed and disseminated on the site www.agepi.gov.
md, being recorded 72,830 hits, with 60,437 unique
visitors.

Utilizând instrumente de informare şi promovare moderne care au impact pozitiv asupra diverşilor factori,
AGEPI, în anul de referinţă, a ajuns instituţia publică cu
cea mai mare vizibilitate în social media. Conform topbrands.md, în clasamentul paginilor de Facebook, la
categoria instituţiilor de stat, AGEPI s-a plasat pe prima
poziţie, depășind după numărul de aprecieri paginile
altor instituţii publice și personalităţi din republică.
Prin intermediul reţelei de socializare au fost diseminate 609 informaţii din domeniul PI, inclusiv despre
evenimentele naţionale şi internaţionale organizate

Using modern information and promotion tools that
have a positive impact on the various factors, AGEPI, in
the reference year, became the public institution with
the highest visibility in social media. According to topbrands.md, in the rankings of Facebook pages, to the
category of state institutions, AGEPI ranked first, surpassing by the number of opinions the pages of other
public institutions and personalities from the republic.
Through the social network were disseminated 609 information materials in the IP field, including about the
national and international events organized by AGEPI
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de AGEPI sau cu participarea reprezentanţilor Agenţiei,
bazele de date publice cu referire la OPI, curiozităţi din
domeniul PI etc., pagina de Facebook a AGEPI fiind
vizionată zilnic de aproximativ 200000 de ori.

or with the participation of Agency representatives,
public databases with reference to IPOs, curiosities
in the IP field, etc., the AGEPI’s Facebook page being
viewed daily approximately 200,000 times.

1.1.3. Serviciul de consultanță

1.1.3. Consultancy Service

Pentru a facilita și eficientiza procesul de comunicare
cu solicitanții, în anul 2017, AGEPI a creat un centru
de consultanță modern, care corespunde standardelor internaționale, oferind în acest fel condiții optime
solicitanților și punându-le la dispoziție un nou Call
Center, dar și un nou spațiu al bibliotecii specializate,
care a devenit ușor accesibil pentru orice persoană
interesată de domeniul proprietății intelectuale. Astfel, în perioada de bilanț, specialiștii AGEPI au acordat
5906 consultații, majoritatea (52,01%) fiind prin intermediul Call Center.

To facilitate and streamline the communication process with the applicants, in 2017, AGEPI created a
modern consultancy center that meets international
standards, thus providing optimal conditions for applicants and placing at their disposal a new Call Center, and also a new space of the specialized library,
which has become easily accessible to anyone interested in the field of intellectual property. Thus, in the
period under review, AGEPI specialists provided 5,906
consultations, most of them (52,01%) being through
the Call Center.

1.1.4. Colecţia de literatură şi
documente în domeniul PI

1.1.4. Collection of literature and
documents in the field of IP

Chiar dacă ultima perioadă este marcată de o trecere
masivă la mijloacele de informare prin sistemele electronice, AGEPI continuă să menţină și să completeze
colecţia de literatură şi documente în materie de PI,
deţinută de unica Bibliotecă specializată în domeniul
proprietății intelectuale.

Even if the last period is marked by a massive passage
to the information media through the electronic systems, AGEPI continues to maintain and complete the
collection of IP literature and documents, owned by
the only Library specialized in the field of intellectual
property.

Colecţia de literatură de specialitate include cărţi, reviste, buletine oficiale şi ziare din diferite domenii și s-a
mărit în anul de bilanț cu 1373 de unităţi de evidenţă,
dintre care 62 de cărţi și broșuri, 36 de buletine oficiale, 739 de publicaţii periodice, 297 de documente
naţionale, 237 de CD-ROM, DVD-ROM. La data de
31.12.2017 colecția bibliotecii AGEPI includea 86504
ex., dintre care 64608 ex. pe suport hârtie și 21896 de
documente în format electronic. În cursul anului de
raportare, biblioteca a înregistrat 1012 cititori, cărora
le-au fost împrumutate 3213 materiale.

The collection of specialized literature includes books,
journals, official bulletins and newspapers in various
fields and increased in the year under review by 1,373
units of evidence, of which 62 books and brochures,
36 official bulletins, 739 periodical publications, 297
national documents, 237 CD-ROMs, DVD-ROMs. On
31.12.2017 the collection of the AGEPI library included
86,504 cop., of which 64,608 cop. on paper carrier and
21,896 documents in electronic format. During the
reporting year, the library registered 1,012 readers, to
whom were lent 3,213 materials.

1.1.5. Publicațiile AGEPI

1.1.5. AGEPI publications

Activitatea editorial-poligrafică a AGEPI este integral
subordonată obiectivelor strategice stabilite la nivelul
întregului sistem de proprietate intelectuală. În acest

The editorial-printing activity of AGEPI is entirely subordinated to the strategic objectives set out at the
level of the entire intellectual property system. In this
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sens, fiind urmărit scopul informării unui auditoriu cât
mai vast despre funcţionarea sistemului de protecţie a
OPI și avantajele pe care acesta le oferă beneficiarilor,
în 2017, conform Planului lucrărilor editorial-poligrafice, s-a asigurat editarea publicaţiilor periodice oficiale în domeniul PI, prevăzute de Legea nr. 114 din
03.07.2014 cu privire la AGEPI.

respect, being followed the aim of informing an audience as wide as possible about the functioning of
the IPO protection system and the advantages it offers to the beneficiaries, in 2017, according to the Plan
of editorial-printing works, the publication of official
periodicals in the IP field was ensured, provided by the
Law No. 114 of 03.07.2014 on the AGEPI.

Toate publicaţiile oficiale pot fi abonate, consultate la
Biblioteca AGEPI sau accesate pe pagina web oficială
www.agepi.gov.md.

All official publications can be subscribed, consulted
in the AGEPI Library or accessed on the official website
www.agepi.gov.md.

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală – apare lunar, pe suport de hârtie, pe CD-ROM şi online
pe site-ul AGEPI. Au fost editate 12 numere ale BOPI,
care au inclus 8495 de informaţii oficiale referitoare
la OPI, dintre care: 1902 cereri de protecţie, 2142
de titluri de protecţie acordate, 4451 de informaţii
privind modificările intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie a OPI (reînnoiri, modificări, cesiuni, licenţe, decăderi, revalidări,
anulări etc.).

Official Bulletin of Intellectual Property – appears
monthly, on paper carrier, on CD-ROM and online on
the AGEPI website. Twelve numbers of BOPI were edited, which included 8,495 official information materials on IPO, of which 1,902 applications for protection,
2,142 granted titles of protection, 4,451 information
materials on changes in the legal status of applications or titles of protection of IPOs (renewals, modifications, assignments, licenses, forfeitures, revalidations, cancellations, etc.).

Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”, cu
suplimentele acesteia „Newsletter e-INFO” (varianta
electronică) și „AGEPI Expo”. În anul 2017, au fost publicate 4 numere ale revistei – 72 de articole ştiinţifice,
în limbile română, rusă, engleză și franceză, cu rezumate în 3 limbi (română, engleză și rusă), din care 20
(28%) de articole sunt semnate de autori din cadrul
AGEPI, 47 (72%) – de autori din exterior (AŞM, USM,
Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI, CNAA
etc.), 5 articole ale autorilor din străinătate (OSIM,
ORDA, Institutul de Energetică din Moscova), înregistrând 4038 de accesări până la 31.12.2017 (cu 470 mai
multe decât în 2016).

Journal of Intellectual Property “Intellectus”, with
its supplements “Newsletter e-INFO” (electronic version) and “AGEPI Expo”. In 2017, there were published
4 numbers of the journal – 72 scientific articles, in
Romanian, Russian, English and French, with abstracts in 3 languages (Romanian, English and Russian), of which 20 (28%) articles are signed by authors from AGEPI, 47 (72%) – by authors from outside
(ASM, SUM, Police Academy “Stefan cel Mare” of MIA,
NCAA, etc.), 5 articles of authors from abroad (OSIM,
ORDA, Moscow Power Engineering Institute), recording 4,038 hits by 31.12.2017 (with 470 more than in
2016).

Buletinul informativ „Newsletter e-INFO”, 7 ediții –
130 de materiale, prin care au fost mediatizate cca 50
de evenimente în domeniul proprietăţii intelectuale
din țară și de peste hotare.

News release “Newsletter e-INFO”, seven editions –
130 materials, through which were publicized cca 50
events in the field of intellectual property in the country and abroad.

Publicaţia „AGEPI Expo”, consacrată rezultatelor
ediţiei a XV-a a Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT”, a cuprins 15 interviuri cu participanţii
din ţară şi de peste hotare.

Publication “AGEPI Expo”, dedicated to the results of
the 15th edition of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT”, covered 15 interviews with participants from the country and abroad.

Broșura jubiliară „25 de file din istoria Sistemului
național de proprietate intelectuală”, editată cu

Jubilee brochure “25 Pages from the History of the
National Intellectual Property System”, published
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suportul Proiectului UE de asistență tehnică „Suport
pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

with the support of the EU Technical Assistance Project “Support to Enforcement of Intellectual Property
Rights in the Republic of Moldova”.

Broșura jubiliară „Proprietatea intelectuală în cifre”.

Jubilee brochure “Intellectual Property in Figures”.

Raportul anual AGEPI-2016.

Annual Report AGEPI-2016.

Raportul naţional privind respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală în Republica Moldova,
2016, editat cu suportul financiar al EUBAM.

National Report on the Enforcement of Intellectual
Property Rights in the Republic of Moldova, 2016,
published with the financial support of EUBAM.

Catalogul EIS „INFOINVENT-2017”.

Catalog of ISE “INFOINVENT-2017”.

Broșura „Laureați ai Medaliei de aur a OMPI”.

Brochure “Winners of the WIPO Gold Medal”.

Broșuri și pliante din seria „Biblioteca de proprietate
intelectuală” – 10 titluri.

Brochures and folders of the series “Intellectual Property Library” – 10 titles.

În perioada de raportare, au fost elaborate și editate
38 de titluri editoriale (20 de publicații oficiale și 18
materiale de informare în domeniul PI), cu un tiraj de
61785 ex. (față de 36297 ex. în anul 2016).

In the reporting period, 38 editorial titles were elaborated and published (20 official publications and 18
information materials in the field of IP), with a circulation of 61,785 cop. (compared to 36,297 in 2016).
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1.2. International Cooperation

Cooperare multilaterală, cooperare
regională, cooperare bilaterală

Multilateral cooperation, regional
cooperation, bilateral cooperation

În 2017, AGEPI și-a continuat demersurile în domeniul
cooperării internaționale, axându-se pe modernizarea
sistemului de protecţie a drepturilor de proprietate
intelectuală la nivel internaţional, dar și pe realizarea
priorităților Agendei de Asociere RM-UE și a prevederilor Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE cu privire la PI.

In 2017, AGEPI continued its efforts in the field of international cooperation, focusing on modernizing the
system of protection of intellectual property rights at
international level, and also on achieving the priorities
of the RM-EU Association Agenda and the provisions
of the National Action Plan for implementation of the
RM-EU Association Agreement on IP.

Extinderea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietății intelectuale a avut
drept scop asigurarea integrării Republicii Moldova
în spaţiul intelectual internaţional şi european și realizarea angajamentelor asumate de Republica Moldova referitoare la PI, constituind unul dintre obiectivele principale ale Sistemului naţional de protecţie
și asigurare a respectării drepturilor de proprietate
intelectuală.

The extension of international, regional and bilateral
cooperation in the field of intellectual property aimed
at ensuring the integration of the Republic of Moldova
into the international and European intellectual space
and the fulfillment of the commitments assumed by
the Republic of Moldova regarding the IP, being one of
the main objectives of the National System of Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights.
In the year under review, 54 specialists of AGEPI participated on behalf of the Agency in 53 events in the
field of intellectual property, organized by national
IP offices and international organizations in Austria,
Bulgaria, Germany, South Korea, Switzerland, Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Japan, Serbia, Spain, the Russian Federation, Ukraine, Romania, Turkey, etc.

AGEPI, în 2017, a fost vizitată de către 112 specialişti
din 20 de ţări partenere (România, Polonia, Muntenegru, Georgia, Portugalia, Franța, Elveţia, Federația
Rusă, Japonia etc.) şi 8 organizaţii internaţionale
(OMPI, OEB, OEAB, UIT, AIPA/SCARP, CISAC, IFPI, IFRRO),
7 reprezentanți ai corpului diplomatic de peste hotare
acreditați în Republica Moldova (SUA, Delegația UE,
România), care au participat la 26 de evenimente dedicate proprietăţii intelectuale, organizate la Chișinău.

In 2017, AGEPI was visited by 112 specialists from 20
partner countries (Romania, Poland, Montenegro,
Georgia, Portugal, France, Switzerland, the Russian
Federation, Japan, etc.) and 8 international organizations (WIPO, EPO, EAPO, UIT, AIPA/SCARP, CISAC, IFPI,
IFRRO), 7 representatives of the diplomatic corps from
abroad accredited in the Republic of Moldova (USA,
EU Delegation, Romania), who participated in 26
events dedicated to intellectual property, organized
in Chisinau.

1.2.1. Cooperarea multilaterală

1.2.1. Multilateral cooperation

În perioada de bilanț, AGEPI, în calitate de Centru
de notificare şi informare al Organizației Mondiale a
Comerțului privind aspectele DPI legate de comerţ

In the period under review, AGEPI, as the World Trade
Organization’s Notification and Information Center on Trade-Related Aspects of IPR (GD No. 560 of
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1.2. Cooperarea internațională

În anul de bilanț, 54 de specialişti ai AGEPI au participat
în numele Agenţiei la 53 de evenimente în domeniul
proprietăţii intelectuale, organizate de către oficiile
naționale de PI și organismele internaționale în Austria, Bulgaria, Germania, Coreea de Sud, Elveţia, Georgia, Kazahstan, Kirghizstan, Japonia, Serbia, Spania,
Federația Rusă, Ucraina, România, Turcia etc.
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(HG nr. 560 din 01.08.2012), în cooperare cu Ministerul
Economiei și Infrastructurii, au asigurat notificarea
semestrială a OMC privind modificările operate în
legislația națională în domeniul proprietății intelectuale, inclusiv cu privire la măsurile care pot influența
comerțul cu bunuri și servicii (2 notificări).

01.08.2012), in cooperation with the Ministry of Economy and Infrastructure, ensured the half-yearly notification of the WTO on the amendments made in the
national legislation in the field of intellectual property,
including on the measures that may affect trade in
goods and services (2 notifications).

De asemenea, în septembrie 2017, AGEPI, în cooperare cu Reprezentanța permanentă a Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU, OMC şi alte organizaţii
internaţionale cu sediul la Geneva, Elveția, au organizat în incinta Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale un eveniment festiv dedicat aniversării a
25-a de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia
Naţiunilor Unite. Cu ocazia acestui eveniment, a avut
loc întrevederea bilaterală a Directorului general al
AGEPI cu conducerea OMPI.

At the same time, in September 2017, AGEPI, in cooperation with the Permanent Representation of the Republic
of Moldova to the UN Office, WTO and other international organizations headquartered in Geneva, Switzerland,
organized within the premises of the World Intellectual
Property Organization a festive event dedicated to the
25th anniversary of the Republic of Moldova’s accession
to the United Nations Organization. The bilateral meeting of the AGEPI Director General with the WIPO leadership took place on the occasion of this event.

În calitate de instituție publică responsabilă de colaborarea cu OMPI, în perioada de referință, AGEPI a
participat activ la evenimentele și inițiativele lansate
de organizație.

As a public institution responsible for the cooperation
with WIPO, in the reference period, AGEPI actively participated in the events and initiatives launched by the
organization.

În anul 2017, Republica Moldova a obținut calitatea
de membru al Comitetului de Coordonare al OMPI și
al Comitetului Executiv al Uniunii de la Berna pentru
perioada 2017-2019, deținând, totodată, funcția de
vicepreședinte al:

In 2017, the Republic of Moldova became a member
of the WIPO Coordination Committee and of the Executive Committee of the Berne Union for the period
2017-2019, while also holding the position of vicepresident of:

»» Adunării Generale a Uniunii Internaționale pentru protecția operelor literare și artistice de la
Berna;
»» Comitetului Permanent al OMPI privind Dezvoltarea și Proprietatea Intelectuală;
»» Comitetului Permanent al OMPI privind dreptul
mărcilor, desenelor și modelelor industriale.

»» The General Assembly of the International Union
for the Protection of Literary and Artistic Works in
Berne;
»» The WIPO Standing Committee on Development
and Intellectual Property;
»» The WIPO Standing Committee on Trademarks and
Industrial Designs.

Pe parcursul anului 2017, AGEPI a asigurat:

Throughout 2017, AGEPI provided:

»» participarea Republicii Moldova la runda a 57-a de
Adunări anuale ale statelor membre ale OMPI, Directorul general al AGEPI fiind conducătorul delegației
oficiale a RM la acest important eveniment;
»» participarea specialiștilor AGEPI la 11 reuniuni ale
Comitetelor permanente şi ale Grupurilor de lucru ale
statelor membre ale OMPI (9 sesiuni ale celor 6 Comitete permanente (SCP (2), SCT (2), CDIP (2), SCCR (1) și
ACE (1), IGC (1), precum și 2 grupuri de lucru).

»» the participation of the RM in the 57th Series of
Meetings of the Assemblies of the Member States of
WIPO, the Director General of AGEPI being the head
of the RM official delegation at this important event;
»» the participation of AGEPI specialists in 11 meetings of the Standing Committees and Working Groups
of the Member States of WIPO (9 sessions of the 6
Standing Committees (SCP (2), SCT (2), CDIP (2), SCCR
(1) and ACE (1), IGC (1) and 2 working groups).

raport anual 2017

Delegaţia Republicii Moldova a participat activ la dezbaterea subiectelor de actualitate în cadrul comitetelor și reuniunilor menționate, urmărind promovarea
priorităţilor țării noastre în domeniul consolidării sistemului naţional de protecţie și asigurare a respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, susținând,
totodată, declarațiile Grupului Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor Baltice din care face parte.

The delegation of the Republic of Moldova actively
participated in the debate on topical issues within the
mentioned committees and meetings, aiming to promote our country’s priorities in the field of strengthening the national system of protection and enforcement of intellectual property rights, while supporting
the statements of the Central European and Baltic
States Regional Group of which it is a part.

În perioada de bilanț, Republica Moldova a continuat
să beneficieze de programele de asistență ale OMPI
destinate statelor membre, și anume programul
de susținere a participării la seminarele și forurile
internaționale organizate de OMPI în comun cu oficiile naționale de PI:

In the period under review, the Republic of Moldova
continued to benefit from WIPO assistance programs
for Member States, namely the program to support
the participation in international seminars and forums organized by WIPO in common with national
IP offices:

»» specialiștii AGEPI au reprezentat Republica Moldova la 9 foruri interregionale în domeniul proprietății
intelectuale, organizate de către OMPI, în comun cu
oficiile naționale de PI (Azerbaidjan, Elveția, Federația
Rusă, Georgia, Kirghizstan, România, Turcia, Ucraina),
în cadrul cărora au promovat Sistemul național de PI
și realizările AGEPI în consolidarea și modernizarea
procedurilor de brevetare/înregistrare a obiectelor de
PI, prestarea serviciilor și sensibilizarea societății în domeniul vizat;
»» cursuri de instruire la distanță organizate de către
Academia OMPI oferite gratuit oficiilor de PI – 23 de
angajați ai AGEPI au finalizat 8 cursuri de instruire
(drept de autor, gestiune colectivă, brevete, mărci,
managementul PI etc.);
»» programul „Biblioteca AGEPI – Depozitarul Bibliotecii OMPI” – au fost recepționate 26 de cărți și broșuri
editate de către OMPI și transmise cu titlu gratuit Bibliotecii AGEPI;
»» programul de susținere și promovare a inventatorilor și oamenilor de creație, tinerilor și întreprinderilor
inovatoare, prin acordarea distincțiilor OMPI – în anul
2017, la recomandarea AGEPI, realizările inventatorilor
și oamenilor de creație din RM au fost apreciate cu 4
distincții ale OMPI – 3 Medalii de aur și un Trofeu în
domeniul PI pentru întreprinderi/instituții.

»» AGEPI specialists represented the Republic of Moldova in 9 inter-regional fora in the field of intellectual
property, organized by WIPO, in common with the
national IP offices (Azerbaijan, Switzerland, Russian
Federation, Georgia, Kyrgyzstan, Romania, Turkey,
Ukraine), in which they promoted the National IP System and AGEPI’s achievements in consolidating and
modernizing IPO patenting/registration procedures,
providing services and raising public awareness in the
given field;
»» distance learning courses organized by the WIPO
Academy offered free of charge to IP offices – 23 AGEPI
employees have completed 8 training courses (copyright, collective management, patents, trademarks, IP
management, etc.);
»» the program “AGEPI Library – WIPO Library Depot”
– there were received 26 books and brochures edited
by WIPO and transmitted free of charge to the AGEPI
Library;
»» the program to support and promote inventors
and creative people, young people and innovative
enterprises by awarding WIPO distinctions – in 2017,
on AGEPI’s recommendation, the achievements of the
inventors and creative people in the RM were appreciated with 4 WIPO distinctions – 3 Gold Medals and
a Trophy in the field of IP for enterprises/institutions.

Pe parcursul anului 2017, OMPI a susținut organizarea
la Chișinău a 2 evenimente internaționale:

During the year 2017, WIPO supported the organization in Chisinau of 2 international events:

»» 7-8 septembrie – Conferinţa Regională privind
gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drep-

»» 7-8 September 2017 – Regional Conference on Collective Management of Copyright and Related Rights,
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Iulie

July

turilor conexe, la care au participat reprezentanți a 6
organizații internaționale în domeniul DAC (IFRRO,
AIPA, AIPA/SCARP, CISAC, CREDIDAM) și 11 țări (România, Rusia, Azerbaidjan, Austria, Georgia, Polonia, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Slovacia, Ungaria și Republica Moldova);
»» 15-16 noiembrie – Conferința Inovațională
Internațională „Proprietate Intelectuală – Inovații –
Calitatea vieții”, la care au participat specialiști în
domeniul PI și inovării din RM și de peste hotare: 2
organizații internaționale (OEB și OMPI) și 7 țări (Romania, Rusia, Austria, Georgia, Japonia, Portugalia,
Muntenegru).

attended by representatives of 6 international organizations in the field of CRR (IFRO, AIPA, AIPA/SCARP,
CISAC, CREDIDAM) and 11 countries (Romania, Russia,
Azerbaijan, Austria, Georgia, Poland, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Slovakia, Hungary and the Republic
of Moldova);
»» 15-16 November 2017 – International Innovation
Conference “Intellectual Property - Innovations - Quality of Life”, attended by specialists in the field of IP and
innovation from Moldova and abroad: 2 international
organizations (EPO and WIPO) and 7 countries (Romania, Russia, Austria, Georgia, Japan, Portugal, Montenegro).

În anul 2017, reprezentanții AGEPI au luat parte la sesiunea Consiliului, Comitetului consultativ și Comitetului tehnic ale Uniunii Internaționale pentru Protecția
Noilor Soiuri de Plante, precum și la proiectele inițiate
de către UPOV în vederea facilitării depunerii cererilor
de brevet pentru soi de plantă, și anume elaborarea
formularului electronic al UPOV pentru furnizarea
informațiilor solicitate.

In 2017, AGEPI representatives participated in the sessions of the Council, the Consultative Committee and
the Technical Committee of the International Union
for the Protection of New Varieties of Plants as well as
in the projects initiated by UPOV to facilitate the filing
of plant variety patent applications, namely the elaboration of the UPOV electronic form for providing the
requested information.

1.2.2. Cooperarea regională

1.2.2. Regional cooperation

Octombrie

În 2017, AGEPI a perseverat în implementarea
acțiunilor pentru realizarea obiectivului de integrare
europeană prin asigurarea în Republica Moldova
a unui nivel de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală similar celui existent în Uniunea
Europeană și intensificarea cooperării cu instituțiile
Uniunii Europene în domeniu.

In 2017, AGEPI persevered in the implementation
of the actions for the achievement of the European integration goal by ensuring in the Republic of
Moldova a level of protection of intellectual property rights similar to that existing in the European
Union and intensifying cooperation with the EU institutions in the field.

Republica Moldova prezidează a treia reuniune a
Subcomitetului Uniunea Europeană – Republica
Moldova pentru Indicații Geografice, instituit în
conformitate cu art. 306 din Acordul de Asociere RM-UE. AGEPI asigură secretariatul reuniunii
(Chișinău, Republica Moldova).

17

Republic of Moldova chairs the third meeting of
the European Union – Republic of Moldova Geographical Indications Sub-Committee, established
in accordance with Article 306 of the RM-EU Association Agreement. AGEPI assures the secretariat of
the meeting (Chisinau, Republic of Moldova).

Cele mai importante evenimente
desfășurate pe parcursul anului 2017.

The most important regional events, conducted
during 2017.

AGEPI participă la reuniunea Comitetului de Asociere în Configurația Comerț Republica Moldova –
Uniunea Europeană, în cadrul căreia prezintă
progresele înregistrate în implementarea Capitolului 9 din Acordul de Asociere RM-UE „Drepturi
de proprietate intelectuală” (Chișinău, Republica
Moldova).

18

AGEPI participates in the meeting of the Republic
of Moldova – European Union Association Committee in Trade Confederation, in which it presents the progress made in the implementation of
Chapter 9 of the RM-EU Association Agreement
“Intellectual Property Rights” (Chisinau, Republic
of Moldova).

regionale,

Martie
Conferința de lansare a Proiectului UE de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, care are drept obiectiv principal
crearea unui sistem informaţional pentru asigurarea schimburilor de date în domeniul protecţiei
şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu participarea autorităţilor abilitate (Chișinău,
Republica Moldova).
raport anual 2017

March

22

Launch Conference on the European Union Technical Assistance Project “Support to Enforcement
of Intellectual Property Rights in the Republic
of Moldova”, whose main objective is the creation of an information data exchange system in
the field of protection and enforcement of intellectual property rights with the participation of
the competent authorities (Chisinau, Republic of
Moldova).

Întâlnirea bilaterală a Directorului general al AGEPI
cu Directorul Executiv al EUIPO, semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea bilaterală între AGEPI și EUIPO (Alicante, Spania).

11

August
Întâlnirea bilaterală la nivel de conducere a AGEPI
şi OEAB, semnarea Protocolului de modificare a
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica
Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete,
semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012 (Chișinău,
Republica Moldova).

21
23

Bilateral meeting at AGEPI and EAPO leadership
level, signing of the Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of
Moldova and the Eurasian Patent Organization on
the Legal Protection of Inventions in the Republic
of Moldova after the Denunciation by the Republic of Moldova of the Eurasian Patent Convention,
signed in Chisinau on 12 April 2012 (Chisinau, Republic of Moldova).

September

29

Seventh meeting of the Interstate Council on Legal Protection and Defense of Intellectual Property (Moscow, Russian Federation).

October

Noiembrie
Întrevederea bilaterală dintre Directorul general
al AGEPI și Directorul Principal pentru cooperare
europeană și internațională din cadrul Oficiului
European de Brevete cu scopul consolidării și intensificării cooperării multilaterale dintre AGEPI și
OEB (Chișinău, Republica Moldova).

Bilateral meeting of the Director General of AGEPI
with the Executive Director of EUIPO, signing of the
Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation between AGEPI and EUIPO (Alicante, Spain).

August

Septembrie
Cea de-a 7-a şedinţă a Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale (Moscova, Federația Rusă).

57

November

15

Bilateral meeting between the Director General of
AGEPI and the Principal Director for European and
International Cooperation of the European Patent
Office with a view to strengthening and intensifying multilateral cooperation between AGEPI and
EPO (Chisinau, Republic of Moldova).
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Integrarea bazelor de date naționale „Mărci” și
„Design Industrial” dezvoltate și gestionate de
AGEPI în instrumentele de căutare TMview și Designview administrate de EUIPO.

20

Integration of national databases „Trademarks”
and „Industrial Design” developed and managed
by AGEPI into the TMview and Designview search
tools administered by EUIPO.

Pe parcursul anului 2017, AGEPI a examinat și avizat
documentele în domeniul PI, incluse pe agendele
de lucru ale Reuniunilor ordinare ale Consiliului Economic al CSI (16.06.2017, 15.09.2017, 15.12.2017) și
Ședinței Consiliului Șefilor de Guverne din cadrul CSI
(26.05.2017).

During the year 2017, AGEPI examined and endorsed
the documents in the field of IP, included on the working agenda of the Ordinary Meeting of the CIS Economic Committee (16.06.2017, 15.09.2017, 15.12.2017)
and the Meeting of the CIS Council of Heads of
Government (26.05.2017),

În perioada de bilanț, au fost desfășurate ample
activități pentru realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2017 și a angajamentelor asumate de AGEPI
în cadrul proiectului UE „Valoarea PI pentru IMM –
VIP4SME”, implementat de către compania germană
FRAUNHOFER, cu suportul financiar al Agenției Executive pentru IMM a UE, prin programul de cercetare și
inovare al UE ORIZONT 2020 și în baza Acordului de
Grant nr.641012, la care AGEPI participă în calitate de
partener asociat (zile de informare, ateliere de lucru,
vizite de suport la întreprinderi).

In the period under review, ample activities were carried out for the implementation of the Action Plan
for 2017 and the commitments assumed by AGEPI in
the framework of the EU Project “Value IP for SMEs –
VIP4SME”, implemented by the German company
FRAUNHOFER (15.06.2016-30.11. 2019), with the financial support of the EU Executive Agency for SMEs through
the EU’s HORIZON 2020 research and innovation programme and under the Grant Agreement No.641012, in
which AGEPI participates as an associate partner (information days, workshops, support visits to enterprises).

1.2.3. Cooperarea bilaterală

1.2.3. Cooperarea bilaterală

Cele mai importante evenimente bilaterale cu oficiile
de PI, desfășurate în anului 2017.

The most important bilateral events with IP offices,
conducted in 2017.

Martie
Vizita de lucru la AGEPI a Președintelui Centrului
Național de PI din Georgia și Întâlnirea bilaterală
la nivel de conducere a AGEPI și SAKPATENTI în
scopul intensificării cooperării bilaterale în domeniul PI.
Vizita de lucru la AGEPI a delegaţiei OSIM pentru
realizarea unui schimb de experienţă şi informaţii
privind soluţiile tehnico-informaţionale pentru
operarea sistemului de administrare a titlurilor de
protecție pentru OPI.

March

6
21
23

Mai
Semnarea Protocolului de colaborare AGEPI, OSIM
și ORDA privind organizarea și desfășurarea unui
Concurs în domeniul proprietății intelectuale
pentru tineri (București, România).
raport anual 2017

Working visit to AGEPI of the President of the National IP Center of Georgia and the Bilateral Meeting at AGEPI and SAKPATENTI leadership level in
order to intensify the bilateral cooperation in the
field of IP.
Working visit to AGEPI of the OSIM delegation
for the exchange of experience and information
on the technical-informational solutions for the
operation of the system of administration of the
titles of protection for IPOs.

May

26

Signing of the AGEPI, OSIM and ORDA Cooperation Protocol on the organization and conduct of
a Contest on Intellectual Property for Young People (Bucharest, Romania).

Semnarea Memorandumului de Înțelegere cu
privire la accelerarea procedurii de brevetare
AGEPI-OSIM, care le va permite celor două oficii
să utilizeze, în regim de reciprocitate, rezultatele
examinării cererilor de brevet de invenție depuse
la AGEPI sau OSIM, contribuind astfel la reducerea
termenelor de examinare a cererilor depuse la
unul din cele două oficii și creșterea calității brevetelor eliberate (București, România).

Iulie
Participarea Directorului general al AGEPI la
Seminarul Regional privind analitica de brevet
organizat de către OMPI, în cooperare cu OEAB şi
Serviciul de Stat pentru proprietate intelectuală şi
inovații din Kirghizstan (Kyrgyzpatent).

26

4
5

Septembrie
Întâlnirea bilaterală a conducerii AGEPI și a Oficiului pentru Brevete și Mărci al Republicii Azerbaidjan. Semnarea Memorandumului de Cooperare
între cele două oficii (Chișinău, Republica Moldova).

Noiembrie
Vizita de lucru la AGEPI a delegaţiei române din
cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
în scopul schimbului de experiență privind procedura de examinare și înregistrare a mărcilor,
indicațiilor geografice, desenelor și modelelor industriale (Chișinău, Republica Moldova).
Prima rundă de negocieri asupra proiectului Acordului dintre RM şi Georgia cu privire la
recunoaşterea şi protecţia reciprocă a indicaţiilor
geografice (Chișinău, Republica Moldova).
Vizită de lucru la AGEPI a delegației Oficiului
de Proprietate Intelectuală din Muntenegru cu

July
Participation of the AGEPI Director General in the
Regional Seminar on Patent Analytics organized
by WIPO, in cooperation with EAPO and the State
Service of Intellectual Property and Innovation of
Kyrgyzstan (Kyrgyzpatent).

September

6

Octombrie
Participarea la ediția a 21-a a Conferinței
internaționale „Proprietatea intelectuală în economia inovațională”, organizată de Serviciul Federal
de Proprietate Intelectuală (Rospatent) cu suportul OMPI (Moscova, Federația Rusă).

Signing of the AGEPI-OSIM Memorandum of Understanding on Acceleration of the Patent Procedure, which will allow the two offices to use, in
reciprocity regime, the examination results of the
patent applications filed with AGEPI or OSIM, thus
contributing to the reduction of the examination
terms of the applications filed with one of the two
offices and the increase of the quality of the issued patents (Bucharest, Romania).

Bilateral meeting of the leadership of AGEPI and
the Patent and Trademark Office of the Republic
of Azerbaijan. Signing of the Memorandum of
Cooperation between the two offices (Chisinau,
Republic of Moldova).

October

11
12

Participation in the 21st edition of the International Conference “Intellectual Property in Innovation Economy”, organized by the Federal Service
for Intellectual Property (Rospatent) with the support of WIPO (Moscow, Russian Federation).

6
10
14

Working visit to AGEPI of the Romanian delegation from the State Office for Inventions and Trademarks with the aim of exchanging experience on
the procedure for examination and registration of
trademarks, geographical indications, industrial
designs (Chisinau, Republic of Moldova).

17

Working visit to AGEPI of the delegation of the
Intellectual Property Office of Montenegro with

November

First round of negotiations on the Draft Agreement between the RM and Georgia on Mutual
Recognition and Protection of Geographical Indications (Chisinau, Republic of Moldova).
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scopul intensificării cooperării bilaterale (Chișinău,
Republica Moldova).

the aim of intensifying bilateral cooperation (Chisinau, Republic of Moldova).

Colaborarea cu corpul diplomatic acreditat în
Republica Moldova

Cooperation with the diplomatic corps accredited in the Republic of Moldova

Ianuarie, Octombrie

January, October

Întrevederi bilaterale între Directorul general al
AGEPI și Ambasadorul României în Republica
Moldova, E.S. Daniel Ioniță în cadrul cărora s-au
discutat aspecte privind promovarea intereselor
comune ale Republicii Moldova și României în
cadrul organizațiilor internaționale și regionale de
proprietate intelectuală (OMPI, OEB, EUIPO), precum și susținerea eforturilor Republicii Moldova
în realizarea obiectivelor în domeniul integrării
europene.

20
9

Februarie
Vizita de informare la AGEPI a delegației Ambasadei SUA la Chișinău, conduse de Jeanette Tyson,
șef Secție Politică și Economică, în cadrul căreia au
fost abordate prioritățile de cooperare bilaterală
în domeniul proprietății intelectuale, inclusiv în
domeniul pregătirii cadrelor.

February

24

Aprilie
Vizita de informare la AGEPI a delegației Comisiei Europene, conduse de Petros Sourmelis, șef
Unitate pe aspecte de Comerț privind politica de
vecinătate a UE, și a Delegației UE la Chișinău în
cadrul căreia au fost abordate subiecte ce țin de
asigurarea respectării drepturilor de PI în Republica Moldova, în special a protecției indicațiilor
geografice în contextul implementării Acordului
de Asociere RM-UE.

Information visit to AGEPI of the delegation of the
US Embassy in Chisinau, led by Jeanette Tyson,
Head of the Political-Economic Section, in which
were addressed the priorities of bilateral cooperation in the field of intellectual property, including
in the personnel training field.

April

6

Mai
Participarea AGEPI cu stand informațional la
sărbătorirea Zilei Europei în Republica Moldova, la
invitația Delegației UE la Chișinău și a Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Bilateral meetings between the Director General
of AGEPI and the Ambassador of Romania to the
Republic of Moldova, H.E. Daniel Ionita, in which
were discussed aspects of promoting the common interests of the Republic of Moldova and
Romania within the international and regional
intellectual property organizations (WIPO, EPO,
EUIPO), as well as supporting Republic of Moldova’s efforts in achieving the objectives in the field
of European integration.

Information visit to AGEPI of the European Commission Delegation, led by Petros Sourmelis, Head
of Unit on Trade Aspects of EU Neighborhood Policy, and the EU Delegation to Chisinau in which
were addressed issues related to the enforcement
of IP rights in the Republic of Moldova, especially
the protection of geographical indications in the
context of implementation of the RM-EU Association Agreement.

PROMOVAREA PI
PROMOTING IP
EVENIMENTE
EVENTS

13

National exhibitions

Expoziții internaționale

9

International exhibitions

25846

83

71
37 34

34

49

48

63

9564
2116

2015

2016

Total evenimente

2015

2017
AGEPI - partener

AGEPI - organizator

Total events

Participanți

AGEPI - partner

AGEPI - organizer

Participants

5700
4000

4648

2016

2017

Materiale promo
Promo materials

PI ȘI MASS-MEDIA
IP AND MASS MEDIA

www.agepi.gov.md
72830
60437

AGEPI pe Facebook
AGEPI on Facebook

4
Conferințe de presă
Press conferences

609

Postări
Posts

52200

Aprecieri
Appreciations

52340
41606
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Despre activitatea AGEPI
About the activity of AGEPI

Emisiuni TV

May
Participation of AGEPI with information stand in the
celebration of Europe Day in the RM, at the invitation of the EU Delegation to Chisinau and the Ministry of Foreign Affairs and European Integration.

Expoziții naționale

111

TV broadcasts

2016

Vizitatori
Visitors

raport anual 2017

13

2017

Vizitatori unici
Unique visitors

13
Emisiuni radio
Radio broadcasts

Materiale despre PI
Materials on IP

498

401
30
Despre PI în general
About IP in general

PROMOVAREA PI

63

PROMOTING IP
SERVICIUL DE CONSULTANȚĂ
CONSULTANCY SERVICE

5906
2015

2017

2016

3897
3072

2960
2140
1697

1904 1795

4225
3864

2763
2033

2009

1568

1079

Cu prezență

Call Center

Persoane juridice Persoane fizice

Total consultații

With presence

Call Center

Legal entities

Total consultations

SEMINARE DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PI

COLECȚIA BIBLIOTECII

TRAINING SEMINARS IN IP

LIBRARY COLLECTION

37

2015

21896
26

Documente naționale

26

21

10522

18

National documents

11

23188

5

Publicații periodice

24660

Î

Periodical publications

Cărți și broșuri

6238

Books and brochures

2 2 2
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Buletine oficiale

2017

2016
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CD-ROM, DVD-ROM

Natural persons

6

Management intern

Internal Management

În anul 2017, activitatea desfășurată de colectivul AGEPI
s-a axat, în principal, pe realizarea integrală şi în termenele
stabilite a obiectivelor prioritare incluse în Programul
de activitate al Agenţiei, în Planul de acţiuni pentru anii
2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020.

In 2017, the activity of the AGEPI staff focused mainly
on the full and in due time accomplishment of the
priority objectives included in the Agency’s Activity
Program, in the Action Plan for the years 2015-2017
on the implementation of the National Intellectual
Property Strategy until 2020.

În acest scop, dar și pentru a asigura buna organizare
a activităţilor și prioritizarea acestora, săptămânal
s-au ţinut şedinţe operative, convocate de Directorul
general, iar în fiecare lună, trimestru şi semestru, au
fost prezentate rapoarte de activitate ale direcţiilor,
secţiilor şi Comisiei de Contestaţii la nivel de Agenţie.

With that end in view, and also to ensure the proper organization of activities and their prioritization, weekly
operative meetings were held, convened by the Director General, and every month, quarter and semester,
activity reports of the departments, divisions and the
Appeals Board at Agency level were presented.

Structura organizaţională a Agenţiei este constituită
din 6 subdiviziuni de nivelul întâi (direcţii) şi 18 subdiviziuni de nivelul doi (secţii).

The organizational structure of the Agency consists
of 6 first-level subdivisions (departments) and 18 second-level subdivisions (divisions).
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Structura organizaţională

Observatorul respectării
drepturilor de
proprietate intelectuală

Consiliul
de administrație

Organizational structure

Comisia
de contestații

Director general

Director general
adjunct

Consilier
Director general

Direcția mărci și
design industrial

Direcția brevete

Secția mărci
naționale

Secția examinare

Secția mărci
internaționale

Secția gestionare
documente

Centrul de mediere
și arbitraj

Director general
adjunct

Secția
întregistrare și expertiză

Secția
gestiunea colectivă

Secția asistență juridică
și înregistrare contracte

Secția legislație

Direcția juridică

Secția desene și
modele industriale

Efectivul AGEPI la 31.12.2017
AGEPI staff on 31.12.2017

Direcția promovare
și relații externe

Secția gestionare
documente

Secția editură

Secția cooperare
internațională
și integrare europeană

Secția comunicare
și consultanță

Secția instruire

- 170

Direcția
management intern
Secția tehnologii
informaționale
și e-transformare

Secția logistică

Secția economie
și audit

Secția contabilitate

Total

Secția resurse umane
și cancelarie

Organigrama

- 125
Observatory on
Enforcement of
Intellectual Property Rights

Board of
Administration

Deputy Director
General

Director General

Board of Appeals

Counsellor of Director
General

Trademarks and
Industrial Design
Department

Patents Department

National Trademarks
Division

Examination Division

International
Trademarks Division

Documents
Management Division

Arbitration and
Mediation Center

Copyright
Department
Registration and
Expert Examination
Division

Contract Registration
and Legal Assistance
Division

Collective
Management Division

Legislation Division

Industrial Designs
Division

External Relations and
Promotion
Department
Publishing Division

Communication and
Consultancy Division

International Cooperation
and European Integration
Division

Training Division

Internal Management
Department

Logistics Division

Organigrama
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Information Technology
and e-Transformation
Division

Economy
and Audit Division

Accounting Division

Femei
Women

Deputy Director
General

Legal Department

Documents
Management Division

1.1. Bugetul

1.1. Budget

Bugetul AGEPI pentru anul 2017, în formulă revizuită,
a fost aprobat prin decizia Consiliului de Administrație
nr. 14 din 09.08.2017. Acesta a fost elaborat ținând
cont de direcțiile prioritare de dezvoltare a Sistemului
național de proprietate intelectuală.

The AGEPI budget for 2017, in a revised formula, was
approved by the Administration Board Decision No.
14 of 09.08.2017. It has been developed taking into
account the priority directions of development of the
National Intellectual Property System.

Veniturile AGEPI provin din tarifele pentru serviciile cu
semnificație juridică în domeniul protecției OPI, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997.
Structura acestora este, de asemenea, divizată pe
obiecte de PI, incluzând tarifele pentru depunerea și
examinarea cererilor, eliberarea și menținerea în vigoare
a titlurilor de protecție, examinarea contestațiilor, înregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor
prin procedurile de licențiere și cesiune, înregistrarea
obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, precum și tarifele pentru furnizarea la cerere a informațiilor
analitice sau de sinteză pentru obiectele de PI etc.

AGEPI’s revenues come from tariffs for services with
legal significance in the field of protection of IPOs,
approved by the Government Decision No. 774 of
13.08.1997. Their structure is also divided on IP objects, including the tariffs for filing and examining applications, issuing and maintaining titles of protection,
examining appeals, registering rights transfer contracts through licensing and assignment procedures,
registering objects of copyright and related rights,
as well as tariffs for providing on request analytical or synthetic information for intellectual property
objects, etc.

Ponderea majoră în totalul veniturilor o dețin taxele
aferente serviciilor prestate pentru protecția mărcilor
(57,2%) și pentru protecția invențiilor (32,2%).

The major weight in the total revenues is held by the fees
for services provided for the protection of trademarks
(57.2%) and for the protection of inventions (32.2%).

Cheltuielile realizate de către AGEPI reprezintă plăți
pentru onorarea obligațiilor față de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale și medicale, decontări
cu personalul privind retribuirea muncii, stimularea
materială și alte obligații stabilite de legislație. Concomitent, au fost realizate cheltuieli aferente instruirii profesionale a personalului, reprezentării intereselor RM în organizațiile internaționale cu referire la
domeniul PI (Comitete Internaționale), organizării și
desfășurării manifestărilor tehnico-ştiinţifice (simpozioane, conferințe, seminare, expoziții etc.), promovării
domeniului de proprietate intelectuală și extinderii
protecției acesteia.

Expenses incurred by AGEPI represent payments for
fulfillment of obligations towards the state budget,
budget of social and medical insurance, settlements
with personnel on labor remuneration, material
stimulation and other obligations established by the
legislation. Concomitantly, expenses related to the
professional training of personnel, representation of
Republic of Moldova’s interests in international organizations related to the IP field (International Committees), organization and conduct of technical-scientific
events (symposiums, conferences, seminars, exhibitions, etc.), promotion of the field of intellectual property and extension of its protection.

Direcția
drept de autor

Human Resources and
Secretariat Division

- 45
Bărbați
Men

MANAGEMENT INTERN
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INTERNAL MANAGEMENT
Ponderea veniturilor pe OPI și alte domenii de activitate
The weight of revenues on IPO and other fields of activity

Alte activități

5,7

Other activities

Contracte de transmitere a drepturilor, contestații
Rights transfer contracts, appeals

Dreptul de autor şi drepturile conexe
Copyright and related rights

Desene şi modele industriale
Industrial designs

3,2
0,2
1,6

Mărci

57,2

Trademarks

Invenții, soiuri de plante

32,2

Inventions, plant varieties

Ponderea cheltuielilor pe articole
The weight of expenses on items

Acțiuni prioritare pentru
anul 2018

(%)

(%)

Alte cheltuieli

15,4

Other expenses

Uzura fondurilor fixe si activelor nemateriale

Wear of fixed funds and intangible assets

Cheltuieli de organizare a manifestărilor ştiinţifice

Expenses for organization of technical-scientific events

Cheltuieli de gospodărire, întreţinere ş.a.
Administration, upkeep expenses, etc.

Contribuţii sociale şi medicale
Social and medical taxation

Retribuirea muncii
Labor remuneration

2,2
6,2
2,3
15,3
58,6

Priority Actions for 2018

Programul de activitate al AGEPI pentru anul 2018 cuprinde tot spectrul de activități menite să contribuie
la dezvoltarea și creșterea performanţelor în toate
domeniile de competenţă și să asigure continuitatea
procesului de implementare a Strategiei naţionale în
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020.
Din multitudinea acţiunilor preconizate menționăm
următoarele:

AGEPI’s activity program for 2018 covers all the
spectrum of activities intended to contribute to the
development and enhancement of performance in
all areas of competence and to ensure continuity
of the implementation of the National Intellectual
Property Strategy until 2020. Of the multitude of envisaged actions, we should mention the following:

»» Modificarea cadrului normativ în domeniul PI în
vederea reducerii termenelor de înregistrare/brevetare a OPI și facilitării proceselor de obținere a
protecției.
»» Dezvoltarea unui sistem informațional interdepartamental comun care să asigure schimbul de date
interinstituțional și să contribuie la informarea
societății cu privire la respectarea drepturilor de PI.
»» Monitorizarea şi supravegherea activităţii organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor
şi a drepturilor conexe în vederea asigurării standardelor internaționale de transparență, responsabilitate și bună guvernare a acestora.
»» Elaborarea și implementarea platformei de cursuri
la distanţă (e-learning) în domeniul proprietății intelectuale.
»» Organizarea, în comun cu Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării şi direcțiile raionale de
învățământ a Campaniei de sensibilizare a elevilor în domeniul luptei cu contrafacerea și pirateria.
»» Asigurarea funcționalității sistemului național de
indicații geografice prin instituirea unui sistem accesibil de certificare a calității și originii produselor.
»» Elaborarea Strategiei de comunicare a AGEPI.
»» Acordarea asistenţei în vederea perfecţionării
activităţii corpului de mandatari autorizaţi şi a
evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale.

»» Modification of the normative IP framework with
a view to reducing the IPO registration/patenting
terms and to facilitate the protection obtaining
processes.
»» Development of a joint interdepartmental information system with a view to ensuring inter-institutional data exchange and contributing to society information on enforcement of IP rights.
»» Monitoring and supervision of activity of the organizations for collective management of copyright
and related rights with a view to ensuring international standards of transparency, accountability
and good governance.
»» Elaboration and implementation of the distance
learning platform (e-learning) in the field of intellectual property.
»» Organization, in common with the Ministry of
Education, Culture and Research and the district
educational directorates of the Campaign on Raising Pupils’ Awareness in the Field of Fight Against
Counterfeiting and Piracy.
»» Ensuring the functionality of the national geographical indications system by establishing an
affordable product quality and origin certification
system.
»» Development of the AGEPI Communication Strategy.
»» Providing assistance with a view to improving the
activity of the corps of patent attorneys and evaluators in the field of intellectual property.
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Statistica OPI

IPO statistics

Cereri de protecţie a obiectelor de proprietate
intelectuală

Applications for the protection of intelectual property
objects

Cereri depuse

2013

2014

2015

2016

2017

Titluri de protecție eliberate*

Filed applications

Issued titles of protection*

Titluri de protecție

2013

2014

2015

2016

2017

69

Titles of protection

Brevete de invenție, total

184

188

189

192

172

Patents for invention, total:

Pentru brevete de invenție,
309
total

297

291

311

252

For patents for invention,
total:

- brevete standard

61

54

61

70

62

- standard patents

- brevete standard

96

139

124

155

110

- standard patents

- brevete de scurtă durată

123

134

128

122

110

- short-term patents

- brevete de scurtă durată

213

158

167

156

142

- short-term patents

Certificate de înregistrare a
6
modelelor de utilitate, total

-

-

-

-

Utility model registration
certificates, total:

Pentru modele de utilitate,
6
total

-

-

-

-

For utility models, total:

- de reînnoire

-

-

-

-

- renewals

- de reînnoire

6

-

-

-

-

- renewals:

162

142

134

114

Pentru DMI, total

854

714

856

620

649

For industrial designs, total:

Certificate de înregistrare a
133
DMI, total

Industrial design registration certificates, total:

- primare

85

82

66

72

39

- registrations

- primare

381

318

352

288

225

- registrations

- de reînnoire

473

396

504

332

424

- renewals

- de reînnoire

48

80

76

62

75

- renewals

Pentru mărci, total

8822

10144

9077

8461

9075

For trademarks, total:

Certificate de înregistrare a
2009
mărcilor, total

3564

2338

2172

2256

Trademark registration
certificates, total:

- primare

5870

5511

5363

4478

5062

- registrations

- primare

1355

1576

1320

1194

1331

- registrations

- de reînnoire

2952

4633

3714

3983

4013

- renewals

- de reînnoire

654

1988

1018

978

925

- renewals

Pentru denumiri de origine 14

25

64

51

4

For appellations of origin

25

29

28

37

17

Variety patents:

Pentru indicaţii geografice

358

2

247

1

For geographical indications

Brevete pentru soi de
plantă

Pentru drept de autor, total 266

223

295

277

252

For copyright, total

Total

4166

2992

2812

2811

Total

Pentru soiuri de plante

0

34

37

22

27

For plant varieties:

Pentru drept de autor, total 275

224

313

283

327

For copyright, total

Total

11796

10640

9995

10338

Total

raport anual 2017

43

10317

6

2617

* Pentru cererile înregistrate prin procedurile internaționale (Madrid, Haga,
Lisabona), Acordul RM-UE nu se eliberează titluri de protecție.

* For applications registered under international procedures (Madrid,
Hague, Lisbon), RM-EU Agreement no titles of protection are issued.
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Lista de abrevieri

List of Abbreviations

Comisia de Stat – Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova

State Commission – State Commission for Variety Testing of the Republic of Moldova

ACE – Comitetul Consultativ al OMPI în domeniul
respectării drepturilor de proprietate intelectuală

ACE – Advisory Committee on Enforcement of the
WIPO

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea
Drepturilor Artiştilor Interpreţi

CREDIDAM – Romanian Center for Performers’ Rights
Administration

Acord de Asociere RM-UE sau Acord RM-UE – Acordul
de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de
altă parte

RM-EU Association Agreement or RM-EU Agreement –
Association Agreement between the Republic of Moldova, of the one part, and the European Union and
the European Atomic Energy Community and their
Member States, of the other part

CSI – Comunitatea Statelor Independente

CIS – Commonwealth of Independent States

DAC – drept de autor și drepturi conexe

CRR – copyright and related rights

DMI – desene și modele industriale

ID – industrial designs

Acord de validare – Acordul dintre Guvernul Republicii
Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind
validarea brevetelor europene

Validation Agreement – Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European
Patent Organization on Validation of European Patents

DO – denumire de origine

AO – appellation of origin

DPI – drepturi de proprietate intelectuală

IPR – intellectual property rights

AGEPI – Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova

AGEPI – State Agency on Intellectual Property of the
Republic of Moldova

EUBAM – Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la
Frontieră în Moldova şi Ucraina

EUBAM – European Union Border Assistance Mission
to Moldova and Ukraine

Aranjamentul de la Lisabona – Aranjamentul de la
Lisabona privind protecția denumirilor de origine și
înregistrarea internațională a acestora

Lisbon Agreement – Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International
Registration

EUIPO – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectuală

EUIPO – European Union Intellectual Property Office

AIPA – Institutul autorilor, interpreților și al producătorilor de opere audiovizuale

AIPA – Agency of Intervention and Payments for Agriculture

IFPI – Federația Internațională a Industriilor de Fonograme

IFPI – International Federation of the Phonographic
Industry

AIPA/SCARP – Consiliul Societăţilor pentru Gestiunea
Colectivă a Drepturilor Interpreţilor

AIPA/SCARP – Societies’ Council for the Collective
Management of Performers’ Rights

IFRRO – Federația Internațională a Organizațiilor pentru Drepturile de Reproducere

IFRRO – International Federation of Reproduction
Rights Organizations

AŞM – Academia de Științe a Moldovei

ASM – Academy of Sciences of Moldova

IG – indicație geografică. Prin „IG” se înțeleg indicațiile,
astfel cum sunt definite în art. 22 alin. (1) din TRIPs,
care includ și DO

GI – geographical indication. The term “GI“ means the
indications, as defined in Art. 22(1) of TRIPs, which also
include AO

BD – baze de date

DB – databases

BI – brevet de invenție

PI – patent for invention

IGC – Comitetul Interguvernamental al OMPI pentru Proprietatea Intelectuală, Resurse Genetice,
Cunoștințe Tradiționale și Folclor

IGC – WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore

BISD – brevet de invenție de scurtă durată

STPI – short-term patent for invention

BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală

BOPI – Official Bulletin of Intellectual Property

MAI – Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

MIA – Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Moldova

CDIP – Comitetul Permanent al OMPI privind Dezvoltarea şi Proprietatea Intelectuală

CDIP – WIPO Standing Committee on Development
and Intellectual Property

OEAB – Oficiul Eurasiatic de Brevete

EAPO – Eurasian Patent Office

OEB – Organizația Europeană de Brevete

EPO – European Patent Organization

CIB – Clasificarea Internațională a Brevetelor

IPC – International Patent Classification

CIPS – Clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor

ICGS – International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

OGC – organizație de gestiune colectivă a drepturilor
patrimoniale de autor și/sau conexe

CMO – organization for collective management of
economic copyright and/or related rights

OMC – Organizația Mondială a Comerțului

WTO – World Trade Organization

CISAC – Confederația Internațională a Societăților de
Autori și Compozitori

CISAC – International Confederation of Societies of
Authors and Composers

OMPI – Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale

WIPO – World Intellectual Property Organization

CNAA – Consiliul Național pentru Acreditare și
Atestare

NCAA – National Council for Accreditation and Attestation

ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite

UNO – United Nations Organization

OPI – obiecte de proprietate intelectuală

IPO – intellectual property objects
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ORDA – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

ORDA – Romanian Copyright Office

OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din
România

OSIM – State Office for Inventions and Trademarks of
Romania

PI – proprietatea intelectuală

IP – intellectual property

Registru de Stat – Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe

State Register – State Register of Objects Protected by
Copyright and Related Rights

RM – Republica Moldova

RM – Republic of Moldova

SAKPATENTI – Centrul Național de Proprietate
Intelectuală al Georgiei

SAKPATENTI – National Intellectual Property Center of
Georgia

SCCR – Comitetul Permanent al OMPI privind Dreptul
de Autor și Drepturile Conexe

SCCR – WIPO Standing Committee on Copyright and
Related Rights

SCP – Comitetul Permanent al OMPI privind Dreptul
Brevetelor

SCP – WIPO Standing Committee on the Law of
Patents

SCT – Comitetul Permanent al OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale,
indicaţiilor geografice

SCT – Standing Committee on Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications of the World Intellectual Property Organization

STG – specialitate tradițională garantată

TSG – traditional specialty guaranteed

TRIPs – Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ

TRIPs – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

UE – Uniunea Europeană

EU – European Union

UIT – Uniunea Internaţională a Telecomunicațiilor

ITU – International Telecommunication Union

USM – Universitatea de Stat din Moldova

SUM – State University of Moldova

UPOV – Uniunea Internațională pentru Protecția
Noilor Soiuri de Plante

UPOV – International Union for the Protection of New
Varieties of Plants
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Cum ne găsiţi?

How do you find us?

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI)

State Agency on Intellectual Property
(AGEPI)

Vino de luni până vineri, între orele 8.00-16.30

Come from Monday to Friday, between 8:00 and 16:30

sau poți aplica online

24/24 pe e-agepi.gov.md

or you can apply online

24/24 on e-agepi.gov.md

(+373 22) 400 500
(+373 22) 400 508
(+373 22) 440 119
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1
mun. Chișinău, MD-2024, Republica Moldova

1/24, Andrei Doga Str.
Chisinau, MD-2024, Republic of Moldova

office@agepi.gov.md,
infoinvent@agepi.gov.md,
lecturi@agepi.gov.md,
cursuri@agepi.gov.md,
seminare@agepi.gov.md,
press@agepi.gov.md,
petitii@agepi.gov.md

www.agepi.gov.md
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