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30 de ani s-au scurs de când Republica Moldova are propriul său sistem de proprietate 
intelectuală. În tot acest timp, AGEPI a crescut, s-a dezvoltat, s-a perfecționat și a căpătat 
încrederea oamenilor. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a devenit deschisă, 
cooperantă și a îmbrățișat politici prietenoase. 
Domeniul pe care îl veghem este unul complex, pe alocuri necunoscut. Acesta este moti-
vul pentru care, la ora actuală, pe lângă serviciile de calitate, ne concentrăm pe promova-
rea drepturilor de PI și instruire. Doar conștientizând rolul fundamental al acestui dome-
niu vom reuși să avansăm din punct de vedere economic. Economia prosperă a statului 
înseamnă și un mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor, iar protecția și respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală este o condiție esențială pentru atingerea acestui 
obiectiv.
AGEPI îi încurajează pe titulari să nu-și neglijeze aceste drepturi, în timp ce noi vom 
depune toate eforturile pentru a corespunde așteptărilor autorilor, inventatorilor sau pro-
ducătorilor noștri.
La 30 de ani de la înființare, avem multe reușite, dar și o listă bogată de scopuri pe care ni 
le-am propus. Cu multă muncă, precum și cu ajutorul cetățenilor care ne accesează servi-
ciile, vom izbuti să le împlinim pe toate.
Așadar, dragi cititori, vă invităm să ne cunoașteți povestea din paginile ce urmează.

Cuvânt-înainte
Foreword

30 years have passed since the Republic of Moldova has its own intellectual property 
system. During all this time, AGEPI has grown, developed, improved and won people’s 
trust. The State Agency on Intellectual Property has become open, cooperative and has 
embraced friendly policies.
The area we are monitoring is a complex one, sometimes unknown. That is why, at pres-
ent, in addition to quality services, we focus on promoting IP rights and training. Only 
by realizing the fundamental role of this area will we be able to advance economically. 
The prosperous economy of the state also means a favorable environment for business 
development, and the protection and enforcement of intellectual property rights is an 
essential condition for achieving this goal.
AGEPI encourages holders not to neglect these rights, while we will make every effort to 
meet the expectations of our authors, inventors or producers.
30 years after founding, we have many successes, and also a rich list of goals that we have 
set for ourselves. With a lot of work, as well as with the help of the citizens who access 
our services, we will succeed in fulfilling them all.
So, dear readers, we invite you to know our story from the following pages.

Eugeniu RUSU,  
Director general



4 5  

1992În conformitate cu Decretul nr. 238 cu privire la Agenția de Stat pentru Drepturile de 
Autor a Republicii Moldova semnat de către Președintele Republicii Moldova la 25 no-
iembrie 1991, Guvernul aprobă prin Hotărârea nr. 113 Regulamentul ADA, departa-
ment de stat, al cărui scop este asigurarea protecției juridice a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe (25 februarie).
Președintele Republicii Moldova semnează Decretul nr. 120 cu privire la instituirea 
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, pe lângă 
Ministerul Economiei și Finanţelor al Republicii Moldova, în scopul organizării și asigu-
rării protecţiei proprie tăţii industriale în Republica Moldova (25 mai). 
Prin Hotărârea nr. 595/1992, Guvernul Republicii Moldova aprobă Regulamentul și 
Structura AGEPI – organ de stat, ce elaborează strategia și determină direcţiile principale 
ale politicii Republicii Moldova în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii industriale 
(8 septembrie). 

1992

Legendă / Legend
Obiecte de proprietate intelectuală / Intellectual Property Objects:

Invenții / Inventions

Modele de utilitate / Utility models

Invenții protejate prin brevete de scurtă durată /  

           Inventions protected by short-term patents

Invenții protejate prin brevete europene validate /   

           Inventions protected by validated European patents

Soiuri de plante / Plant varieties

Marci / Trademarks

Desene și modele industriale / Industrial designs

Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate /  

           Geographical indications, appellations of origin, traditional specialties guaranteed

Drept de autor și drepturi conexe / Copyright and related rights

In accordance with Decree No. 238 on the State Agency on Copyright of the Republic 
of Moldova signed by the President of the Republic of Moldova on November 25, 1991, 
the Government approves by Decision No. 113 the Regulations of ADA, state depart-
ment, whose purpose is to ensure the legal protection of copyright and related rights 
(February 25). 
The Pesident of the Republic of Moldova signs the Decree No. 120 on the establishment 
of the Agency on the Protection of Industrial Property of the Republic of Moldova, 
under the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Moldova, in order to 
organize and ensure the protection of industrial property in the Republic of Moldova 
(May 25).
By Decision No. 595/1992, the Government of the Republic of Moldova approves the 
Regulation and Structure of AGEPI – state body, which elaborates the strategy and de-
termines the main directions of the Republic of Moldova’s policy in the field of legal 
protection of industrial property (September 8).
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1993

1993

Cereri de acordare a protecţiei
Applications for the grant of protection

731

616

103

6

6

Republica Moldova aderă la Convenţia pentru Instituirea Organiza ţiei Mondiale a Pro-
prietăţii Intelectuale din 14.07.1967  și Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietă-
ţii industriale din 20.03.1883 (11 martie).
Republica Moldova semnează Acordul privind măsurile de protecţie a proprietăţii industriale și 
crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei proprietăţii industriale (12 martie).
AGEPI înregistrează primii  mandatari autorizaţi (reprezentanţi în proprietate industria-
lă) ai Republicii Moldova (24 aprilie).
Guvernul aprobă Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale 
în Republica Moldova, cuantumurile și ter menele de plată a taxelor pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate industrială – pri-
mele acte normative de bază în domeniu (26 iulie).
Apare primul număr al Buletinului Oficial de Proprietate Industrială, care se editează 
lunar de către AGEPI, inserând informaţii oficiale referitoare la cererile de brevetare/
înregistrare a obiectelor de proprietate industrială în Republica Moldova și titlurile de 
protecţie acordate (octombrie). Din septembrie 2015, BOPI apare sub numele de Bule-
tin Oficial de Proprietate Intelectuală.
Republica Moldova aderă la Tratatul de cooperare în domeniul bre vetelor din 19.06.1970 
și Aranjamentul de la Madrid privind înre gistrarea internaţională a mărcilor din 
14.04.1891 (26 octombrie); la Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional 
de desene și modele industriale din 06.11.1925 (Actul din 1960), Tratatul de la Nairobi 
privind protecţia Simbolului Olimpic din 26.09.1981 și Tratatul de la Budapesta privind 
recu noaș terea internaţională a depozitului microorganismelor în scopul asigurării pro-
tecţiei prin brevete din 28.04.1977 (30 decembrie).

The Republic of Moldova accedes to the Convention Establishing the World Intellectual 
Property Organization of 14.07.1967 and the Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property of 20.03.1883 (March 11).
The Republic of Moldova signs the Agreement on Industrial Property Protection Measures and 
the creation of the Interstate Council on Industrial Property Protection Issues (March 12).
AGEPI registers the first authorized attorneys (representatives in industrial property) of 
the Republic of Moldova (Aprilie 24).
The Government approves the Provisional Regulation on the Protection of Industrial 
Property in the Republic of Moldova, the amounts and terms of payment of fees for 
services with legal significance in the field of protection of industrial property – the first 
basic normative acts in the field ( July 26).
The first issue of the Official Bulletin of Industrial Property appears, which is published 
monthly by AGEPI, inserting official information on applications for the patenting/re-
gistration of industrial property objects in the Republic of Moldova and titles of pro-
tection granted (October). Since September 2015, BOPI appears under the name of 
Official Bulletin of Intellectual Property.
The Republic of Moldova accedes to the Patent Cooperation Treaty of 19.06.1970 
and the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of 
14.04.1891 (October 26); to the Hague Agreement Concerning the International De-
posit of Industrial Designs of 06.11.1925 (1960 Act), the Nairobi Treaty on the Protec-
tion of the Olympic Symbol of 26.09.1981 and the Budapest Treaty on the International 
Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 
28.04.1977 (December 30).



8 9  

1994

1994

Cereri de acordare a protecţiei
Applications for the grant of protection

Protecţie acordată
Granted protection

11895

6618

11237

6523

534

39

8

3

116

53 AGEPI issues:
 9 Patent No. 1 of the Republic of Moldova for a Process for Producing a Food Additive 

from Vegetable Raw Material, owner – Mihail Filippov (May 12); 
 9 Trademark Registration Certificate No. 1, owner – Chisinau Artificial Leathers and 

Rubber Technical Articles Complex (February 4); 
 9 Utility Model Registration Certificate No. 1 for a Folding Table, owner – Emanuil 

Mitnic (August 31).
The Parliament adopts the Law on Copyright and Related Rights No. 293/1994 – the first 
law in the field of intellectual property (November 23).
AGEPI signs cooperation agreements with the Polish Patent Office, the Croatian National 
Intellectual Property Office, the Industrial Property Office of Macedonia, and the Industri-
al Property Office of the Czech Republic. 

AGEPI eliberează:
 9 Brevetul nr.1 al Republicii Mol dova pentru un Procedeu de fabricare a adaosului 

alimentar din materie primă vegetală, titular – Mihail Filippov (12 mai); 
 9 Certificatul nr.1 de înre gistrare a mărcii, titular – Combinatul de piei artificiale și 

articole tehnice din cauciuc din Chișinău (19 mai); 
 9 Certificatul nr.1 de înre gistrare a modelului de utilitate pentru o Masă pliantă, titu-

lar – Emanuil Mitnic (31 august).
Parlamentul ado p tă Legea nr. 293/1994 privind dreptul de autor și drep tu rile conexe – 
prima lege în domeniul pro prietăţii intelectuale (23 noiembrie). 
AGEPI semnează acorduri de cooperare cu Oficiul de Brevete din Polonia, Oficiul Naţi-
onal de Proprietate Intelectuală din Croaţia, Oficiul de Proprietate Industrială din Mace-
donia, Oficiul de Proprietate Industrială din Republica Cehă.
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1995

1995

3267

4367

2654

3827

299

227

6

6

308

307

AGEPI eliberează Certificatul nr.1 de înre gistrare a desenului/modelului industrial, titu-
lar – Fabrica de mobilă „Viitorul” (31 ianuarie).
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul European de Brevete (13 martie).
Apare primul număr al revistei de proprietate intelectuală „Intellectus”. Revista reflectă 
multilateral aspectele protecţiei, valorificării și asigurării respectării drepturilor de propri-
etate inte lectuală (31 martie).
Parlamentul adoptă Legea nr.461/1995 privind brevetele de invenţie (18 mai) și Legea 
nr.588/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor (22 septembrie).
Parlamentul ratifică următoarele instrumente internaţionale: Convenţia de la Berna pri-
vind protecţia operelor literare și artistice din 09.09.1886 și Convenţia Internaţională de 
la Roma pentru ocrotirea drepturilor interpreţilor, ale producătorilor de fonograme și ale 
organizaţiilor de difu ziune din 26.10.1961 (22 iunie); Tratatul de la Geneva privind drep-
tul mărcilor din 27.10.1994 și Convenţia eurasiatică privind brevetele din 09.09.1994 
(27 octombrie).
AGEPI semnează acorduri de cooperare cu Oficiul de Brevete și Mărci din Israel, Comi-
tetul de Stat pentru Ştiinţă și Tehnică al Republicii Azer baidjan.

AGEPI issues the Industrial Design Registration Certificate No. 1, owner – Furniture 
Factory “Viitorul” ( January 31).
AGEPI signs the Ccooperation Agreement with the European Patent Office (March 13).
The first issue of the journal of intellectual property “Intellectus” appears. The journal re-
flects the multilateral aspects of protection, valorisation and enforcement of intellectual 
property rights (March 31).
The Parliament adopts the Law on Patents for Invention No. 461/1995 (May 18) and 
the Law on Trademarks and Appellations of Origin No. 588/1995 (September 22).
The Parliament ratifies the following international instruments: Berne Convention for 
the Protection of Literary and Artistic Works of 09.09.1886 and Rome International 
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broad-
casting Organizations of 26.10.1961 ( June 22); Geneva Trademark Law Treaty of 
27.10.1994 and Eurasian Patent Convention of 09.09.1994 (October 27).
AGEPI signs cooperation agreements with the Patent and Trademark Office of Israel, 
the State Committee for Science and Technology of the Republic of Azerbaijan.

Cereri de acordare a protecţiei
Applications for the grant of protection

Protecţie acordată
Granted protection
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1996

1996

4229

5098

3384

4466

424

235

16

5

405

392

Republica Moldova aderă la Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (16 februarie).
Parlamentul Republicii Moldova adoptă Legea nr.915/1996 privind protecţia soiurilor 
de plante (11 iulie) și Legea nr.991/1996 privind protecţia desenelor și modelelor indus-
triale (15 octombrie).
AGEPI organizează în comun cu Asociaţia Tinerilor Inventatori din Republica Moldova 
Salonul „Invenţii-Creativitate-Inovare” (24-26 octombrie).
Apare primul număr al publicaţiei „Bursa invenţiilor” (supliment al revistei „Intellectus”), 
prin care se promovează invenţiile brevetate în Republica Moldova – o sursă știinţifico-
tehnică importantă pentru întreprinderile mici și mijlocii în procesul de iniţiere a aface-
rilor (30 octombrie).
Prin Hotărârea Guvernului nr. 743/1996, AGEPI obține statut de întreprindere de stat în 
subordinea Guvernului (31 decembrie).
AGEPI semnează acord de cooperare cu Oficiul de Brevete și Mărci din Spania.

The Republic of Moldova accedes to the Eurasian Patent Convention (February 16).
The Parliament of the Republic of Moldova adopts the Law on the Protection of Plant 
Varieties No. 915/1996 ( July 11) and the Law on the Protection of Industrial Designs 
No. 991/1996 (October 15).
AGEPI organizes jointly with the Association of Young Inventors of the Republic of 
Moldova the Exhibition “Inventions-Creativity-Innovation” (October 24-26).
The first issue of the publication “Stock of Inventions” (supplement to the journal “Intel-
lectus”) appears, by which inventions patented in the Republic of Moldova are promoted 
– an important scientific-technical source for small and medium-sized enterprises in the 
business start-up process (October 30).
By Government Decision No. 743/1996, AGEPI obtains the status of state enterprise 
subordinated to the Government (December 31).
AGEPI signs the Cooperation Agreement with the Spanish Patent and Trademark Office.

Cereri de acordare a protecţiei
Applications for the grant of protection

Protecţie acordată
Granted protection
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1997

1997

4933

4362

4125

3707

347

234

5

1

4

455

417

Republica Moldova aderă la Aranjamentul de la Viena privind insti tuirea Clasificării 
internaţionale a elemen telor figurative ale mărcilor din 12.06.1973; Aranjamentul de la 
Strasbourg privind Clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie din 24.03.1971; 
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a 
mărcilor din 28.06.1989; Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării inter-
naţionale a dese nelor și modelelor industriale din 08.10.1968; Aranjamentul de la Nisa 
privind Clasifi carea internaţională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărci-
lor din 15.06.1957 (10 iulie).
Prin Hotărârea nr. 774/1997 Guvernul aprobă taxele pentru servicii cu semnificaţie juri-
dică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii industriale (13 august).
Parlamentul adoptă Legea nr.1335/1997 cu privire la franchising, prin care se reglemen-
tează raporturile privind acordarea dreptului de a produce și/sau de a comercializa pro-
duse (mărfuri), de a presta servicii în numele și cu marca unei întreprinderi cunoscute pe 
o anumită piaţă (1 octombrie).
Republica Moldova aderă la Convenţia in ter na ţională pentru protecţia noilor soiuri de 
plante din 02.12.1961 (22 octombrie).
AGEPI desfășoară prima ediție a Simpozionului știinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, care 
ulterior devine simpozion internaţional și se organizează în fiecare an. Începând cu anul 
2001, „Lecturi AGEPI” se desfășoară în cadrul manifestărilor consacrate Zilei Mondiale 
a Proprietății Intelectuale (24 octombrie).
AGEPI lansează prima ediție a Concursului republican al jurnaliștilor care abordează te-
matica proprietății intelectuale cu tematica „Protecția proprietății industriale reflectată în 
mass-media din Republica Moldova” (octombrie).
AGEPI semnează acorduri de cooperare cu oficiile de brevete din Austria și Bulgaria.

The Republic of Moldova accedes to the Vienna Agreement Establishing the Interna-
tional Classification of the Figurative Elements of Marks of 12.06.1973; the Strasbourg 
Agreement Concerning the International Patent Classification of 24.03.1971; the Pro-
tocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of 
Marks of 28.06.1989; the Locarno Agreement Establishing an International Classifica-
tion for Industrial Designs of 08.10.1968; the Nice Agreement Concerning the Interna-
tional Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 
of 15.06.1957 ( July 10).
By Decision No. 774/1997 the Government approves the fees for services with legal 
significance in the field of protection of industrial property objects (August 13).
The Parliament adopts the Law No. 1335/1997 on Franchising, which regulates the rela-
tions on the grant of the right to production and/or sales of products (goods), rendering 
services in the name and under the trademark of an enterprise well-known in a certain 
market (October 1).
The Republic of Moldova accedes to the International Convention for the Protection of 
New Varieties of Plants of 02.12.1961 (October 22).
AGEPI conducts the first edition of the Scientific-Practical Symposium “AGEPI Read-
ings”, which later becomes an international symposium and is organized every year. Starting 
with 2001, “AGEPI Readings” is conducted within the framework of the events dedicated 
to World Intellectual Property Day (October 24).
AGEPI launches the first edition of the Republican Contest of Journalists that addresses 
the issue of intellectual property with the theme „Protection of Industrial Property Re-
flected in the Mass Media of the Republic of Moldova” (October).
AGEPI signs cooperation agreements with the Austrian and Bulgarian Patent Offices.

Cereri de acordare a protecţiei
Applications for the grant of protection

Protecţie acordată
Granted protection
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1998

1998

4515

4361

3682

3622

271

204

6

10

3

546

531

1

În conformitate cu Legea nr.129/1994 privind judecata arbitrală (arbitraj), pe lângă 
AGEPI se instituie Arbitrajul specializat – organ judiciar permanent pentru soluţionarea 
litigiilor din domeniul protecţiei PI (23 ianuarie).
Parlamentul ratifică Tratatul OMPI privind interpretările, execuţiile și fonogramele și 
Tratatul OMPI privind dreptul de autor, ambele din 20.12.1996 (28 ianuarie).
La Chișinău are loc prima ediție a Expoziţiei Internaționale Specializate „INFOIN-
VENT” (denumită atunci expoziția specializată „Know-How Exchange”), organizată 
de către AGEPI, în parteneriat cu Centrul Internațional de Expoziții „MOLDEXPO”, 
Ministerul Economiei și Reformelor, Academia de Ştiințe a Moldovei și Ministerul 
Învățământului, Tineretului și Sportului. Expoziția constituie un prim for al proprietății 
intelectuale, creativității și inovării, al cărui scop este susținerea activității de cercetare și 
inovare, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, promovarea 
proiectelor mixte privind valorificarea și implementarea rezultatelor creativității umane 
în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale 
(21-24 mai). 
Apreciind experienţa AGEPI în domeniul utilizării Bazei de date INPADOC, Oficiul 
European de Brevete organizează la Chișinău un Seminar regional privind baza de date 
INPADOC, gestionată de OEB, filiala de la Viena, și un curs practic de utilizare rapidă, 
calitativă și eficientă a acesteia, întrunind specialiști în domeniul protecţiei proprietăţii 
industriale din 11 ţări ale CSI și Mongolia (5-6 octombrie).
Parlamentul ratifică Acordul CSI privind colaborarea în domeniul protecţiei dreptului de 
autor și a drepturilor conexe (25 noiembrie).

In accordance with Law No. 129/1994 on Arbitral Court (Arbitration), the Specialized 
Arbitration – a permanent judicial body for resolving disputes in the field of IP protecti-
on is established under the AGEPI ( January 23).
The Parliament ratifies the WIPO Performances and Phonograms Treaty and the WIPO 
Copyright Treaty, both of 20.12.1996 ( January 28)
The first edition of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT” takes  
place in Chisinau (called at that time the specialized exhibition “Know-How Exchange”), 
organized by AGEPI, in partnership with the International Exhibition Center “MOLD-
EXPO”, Ministry of Economy and Reforms, Academy of Sciences of Moldova and Minis-
try of Education, Youth and Sports. The exhibition is a first forum of intellectual property, 
creativity and innovation, which aims to support research and innovation activity, attract 
investments in innovation and technology transfer activity, promote joint projects on va-
lorisation and implementation of human creativity results in the national economy, and 
develop international technical-scientific cooperation (May 21-24).
Appreciating the AGEPI experience in using the INPADOC Database, the European 
Patent Office organizes in Chisinau a Regional Seminar on the INPADOC Database, 
administered by the EPO, Vienna branch, and a practical course for its rapid, qualitative 
and effective use, gathering together specialists in the field of industrial property protec-
tion from 11 CIS countries and Mongolia (October 5-6).
The Parliament ratifies the CIS Agreement on Cooperation in the Field of Copyright 
and Related Rights (November 25).

Cereri de acordare a protecţiei
Applications for the grant of protection

Protecţie acordată
Granted protection
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1999

1999

4028

3994

3238

3305

271

231

12

4

507

448

6

Președintele Republicii Moldova efectuează o vizită de lucru la OMPI (Geneva, Elveţia) 
unde are o întrevedere cu dr. Kamil Idris, Director general al OMPI, în cadrul căreia sunt 
abordate probleme ce ţin de promovarea exporturilor din Republica Moldova, în spe cial 
a tehnologiilor avansate, diversi ficarea relaţiilor economice, propagarea și protecţia reali-
zărilor savanţilor, colaborarea cu OMPI în vederea perfecţionării sistemului de protecţie 
a proprietăţii intelectuale în republică, armonizării legislaţiei naţionale în domeniu, inte-
grării în structurile internaţionale, instrui rii de bază și specializării personalului AGEPI, 
altor factori guver namentali, oferirii accesului online gratuit la bazele de date gestionate 
de OMPI etc. (13-15 ianuarie).
Directorul general al OMPI întreprinde o vizită de lucru în Republica Moldova. Dr. K. 
Idris are o serie de întrevederi cu Președintele Parlamentului și cu Primul ministru, par-
lamentari, reprezentanţi ai intelectualităţii din republică, dar și cu colectivul AGEPI, în 
cadrul cărora a exprimat disponibilitatea OMPI de a contribui la perfecţionarea meca-
nismului de protecţie a proprietăţii intelectuale în ţara noastră, de a susţine integrarea 
Republicii Moldova în structurile europene. Directorul general al OMPI a primit titlul 
onorific de Doctor Honoris Causa (22-24 aprilie). 
Parlamentul  adoptă Legea nr. 655/1999  privind protecţia topografiilor circuitelor inte-
grate (29 octombrie).

The President of the Republic of Moldova makes a working visit to WIPO (Geneva,  
Switzerland) where he has a meeting with Dr. Kamil Idris, Director General of WIPO, 
during which issues related to the promotion of exports from the Republic of Moldova, 
especially advanced technologies, diversification of economic relations, dissemination 
and protection of scientists’ achievements, cooperation with WIPO with a view to im-
proving the intellectual property protection system in the republic, harmonizing natio-
nal legislation in the field, integrating into international structures, basically training and 
specializing the AGEPI staff, other government factors, providing free online access to 
databases administered by WIPO, etc., are addressed ( January 13-15).
The Director General of WIPO makes a working visit to the Republic of Moldova. Dr. 
K. Idris has a number of meetings with the Chairman of the Parliament and the Prime 
Minister, parliamentarians, representatives of intellectuals in the republic, and also with 
the AGEPI staff, during which he expressed WIPO’s willingness to contribute to the 
improvement of the intellectual property protection mechanism in our country, to sup-
port Republic of Moldova’s integration into the European structures. WIPO Director 
General received the honorary title of Doctor Honoris Causa (Aprilie 22-24).
The Parliament adopts the Law on the Protection of Topographies of Integrated Circuits 
No. 655/1999 (October 29). 

Cereri de acordare a protecţiei
Applications for the grant of protection

Protecţie acordată
Granted protection
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2000

2000

4461

4003

3626

3289

246

234

14

8

563

472

12

Parlamentul ratifică Convenţia cu privire la protecţia intereselor producătorilor de fonogra-
me împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor din 29.10.1971 (10 februarie).
AGEPI și OSIM semnează Convenţia de colaborare în domeniul protecţiei proprietăţii indus-
triale, care a pus bazele unei colaborări durabile și fructuoase dintre cele două oficii (3 martie).
Prin Hotărârea nr. 291/2000 Guvernul instituie Premiul anual „Inventator remarcabil” și 
aprobă Regulamentul privind acest premiu (28 martie).
În vederea armonizării legislaţiei cu cerinţele OMC, în special cu prevederile Acordului 
TRIPs, Parlamentul modifică și com pletează Codul de procedură civilă; Legea viei și vi-
nului; Legea cu privire la secretul comercial; Legea privind brevetele de invenţie; Legea 
privind mărcile și denumirile de origine a produselor; Legea privind protecţia soiurilor de 
plante; Legea privind protecţia desenelor și modelelor industriale (23 iunie).
În cadrul AGEPI este înfiinţat Institutul de Proprietate Intelectuală, care pregătește spe-
cialiști cu studii universitare la specialitatea „Managementul proprietăţii intelectuale”, la 
secţiile de zi și fără frecvenţă (1 octombrie).
Republica Moldova aderă la Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indi-
caţiile false sau înșelătoare de provenienţă a produselor din 14.04.1891 și Aranjamentul 
de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor și înregistra-
rea lor internaţională din 31.10.1958 (27 octombrie).
Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei semnează un Acord pri-
vind colaborarea în domeniul protecţiei proprietăţii industriale (16 noiembrie).
Pentru prima dată AGEPI, în comun cu Direcţia generală învăţământ, știinţă, tineret și sport a 
Primăriei mun. Chișinău, organizează Tabăra inova ţională „Tinereţe creatoare”, la care partici-
pă elevi din liceele și școlile de cultură generală din mun. Chișinău (24-28 decembrie).

The Parliament ratifies the Convention for the Protection of Producers of Phonograms 
against Unauthorized Duplication of Their Phonograms of 29.10.1971 (February 10).
AGEPI and OSIM sign the Cooperation Convention on the Protection of Industrial 
Property, which laid the foundations for a lasting and fruitful collaboration between the 
two offices (March 3).
By Decision No. 291/2000 the Government establishes the Annual Award “Outstand-
ing Inventor” and approves the Regulations on said award (March 28).
In order to harmonize the legislation with the WTO requirements, in particular with the 
provisions of the TRIPs Agreement, the Parliament amends and supplements the Code of 
Civil Procedure; the Law on Vine and Wine; the Law on Trade Secret; the Law on Patents 
for Invention; the Law on Trademarks and Appellations of Origin; the Law on the Protec-
tion of Plant Varieties; the Law on the Protection of Industrial Designs ( June 23).
The Institute of Intellectual Property is set up within AGEPI, which trains specialists 
with university studies in the specialty “Management of Intellectual Property”, in the day 
and correspondence departments (October 1).
The Republic of Moldova accedes to the Madrid Agreement for the Repression of  
False or Deceptive Indications of Source on Goods of 14.04.1891 and the Lisbon Agre-
ement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 
of 31.10.1958 (October 27).
The Government of the Republic of Moldova and the Cabinet of Ministers of Ukraine 
sign an Agreement on Cooperation in the Field of Protection of Industrial Property 
(November 16).
For the first time AGEPI, in common with the Directorate General of Education, Sci-
ence, Youth and Sports of Chisinau Mayoralty, organizes the Innovation Camp “Crea- 
tive Youth”, attended by pupils from lyceums and general education schools from Chisi-
nau (December 24-28).

Cereri de acordare a protecţiei
Applications for the grant of protection

Protecţie acordată
Granted protection



22 23  

2001

2001

5912

4209

3986

3426

446

226

13

12

671

545

23

773

Parlamentul adoptă completări la Legea privind mărcile și denumirile de origine a produ-
selor, prin care se introduce noţiunea de „marcă proprietate a statului”, Guvernul aprobând 
Regulamentul cu privire la modul de folosire a mărcilor proprietate a statului (12 aprilie).
În Republica Moldova pentru prima dată este marcată Ziua Mondială a Proprietății Inte-
lectuale. Ziua de 26 aprilie, dată la care, în 1970, a intrat în vigoare convenția de înființare 
a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, a fost desemnată în anul 2000 de către 
statele membre ale OMPI drept zi dedicată recunoașterii contribuției pe care inventatorii 
și artiștii o au la dezvoltarea societăților de pe glob.
Republica Moldova aderă la Organizaţia Mondială a Comerţului și, implicit, la Acordul 
privind aspectele drepturilor de proprietate inte lectuală legate de comerţ din 15.04.1994 
(1 iunie).
Prin Hotărârea nr. 641/2001 Guvernul aprobă tarifele minime ale remuneraţiei de autor 
(redacţie nouă) (12 iulie).
Guvernul adoptă Hotărârea nr.901/2001 cu privire la înregistrarea de stat a operelor 
ocrotite de dreptul de autor și drepturile conexe (28 august).
Republica Moldova ratifică Tratatul privind dreptul brevetelor din 01.06.2000 (27 iulie) 
și Actul de la Geneva din 02.07.1999 al Aranjamentului de la Haga privind înre gi strarea 
internaţională a desenelor și mode lelor industriale (12 octombrie).
Guvernul aprobă Acor dul de colaborare a statelor-membre ale CSI pentru combaterea 
încălcărilor drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale (15  noiembrie); Acordul 
privind asigurarea reciprocă a integrităţii secretelor interstatale în domeniul protecţiei 
juridice a invenţiilor și Acordul privind măsurile de prevenire și com batere a utilizării 
mărcilor și indi caţiilor geografice false în statele-membre ale CSI (3 decembrie).
AGEPI semnează un protocol de colaborare profesională cu Oficiul Român pentru Drep-
turile de Autor și un acord de cooperare tehnică cu Institutul Naţional de Proprietate 
Industrială din Franţa.

The Parliament adopts amendments to the Law on Trademarks and Appellations of Ori-
gin, by which the notion of “trademark - state property” is introduced, the Government 
approving the Regulations on the Use of Trademarks - State Property (April 12).
World Intellectual Property Day is marked for the first time in the Republic of Moldova. 
April 26, the date on which the Convention establishing the World Intellectual Property 
Organization entered into force in 1970, was designated by WIPO Member States in 
2000 as a day dedicated to recognizing the contribution made by inventors and artists to 
the development of societies across the globe.
The Republic of Moldova accedes to the World Trade Organization and, implicitly, to the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of 15.04.1994 (June 1).
By Decision No. 641/2001 the Government approves the minimum rates of author’s 
remuneration (new wording) ( July 12).
The Government adopts the Decision No. 901/2001 on the State Registration of Works 
Protected by Copyright and Related Rights (August 28).
The Republic of Moldova ratifies the Patent Law Treaty of 01.06.2000 ( July 27) and 
the Geneva Act of 02.07.1999 of the Hague Agreement Concerning the International 
Registration of Industrial Designs (October 12).
The Government approves the Cooperation Agreement of the CIS Member States on 
Combating Violations of Intellectual Property Rights (November 15); the Agreement 
on Mutual Securing of Interstate Secrets in the Field of Legal Protection of Inventions 
and the Agreement on Measures to Prevent and Terminate the Use of False Trademarks 
and Geographical Indications in the CIS Member States (December 3).
AGEPI signs a Professional Cooperation Protocol with the Romanian Copyright Office and 
a Technical Cooperation Agreement with the National Industrial Property Institute of France.
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Parlamentul adoptă Legea nr. 989/2002 cu privire la acti vitatea de evaluare. Printre obiec-
tele care se supun evaluării se numără și activele nema teriale – drepturile asupra obiectelor 
de proprietate intelectuală (18 aprilie).
AGEPI lansează primul volum al enciclo pediei „Cercetători și inventatori din Repu blica 
Moldova” (august).
Cu prilejul jubileului de 10 ani de la fondarea AGEPI, la Chișinău are loc seminarul na-
ţional cu tema „Protecţia mărcilor și indicaţiilor geografice în Republica Moldova”, orga-
nizat sub egida AGEPI, OMPI și a Institutului Naţional al Denumirilor de Origine din 
Franţa, la care participă conducerea Republicii Moldova, reprezentanți ai autorităților și 
instituțiilor publice naționale, reprezentanţi ai oficiilor de PI de peste hotare (5-6 septem-
brie). 
Prin Hotărârea nr. 1362/2002 Guvernul aprobă în redacţie nouă Regulamentul reprezen-
tanţilor în proprietatea industrială (21 octombrie).
Parlamentul adoptă Legea nr. 1459/2002 cu privire la di fuzarea exemplarelor de opere și 
fonograme (14 noiembrie).
Guvernul adoptă Hotărârea nr.1715/2002 cu privire la perceperea taxei pentru asistenţă 
vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale (27 decembrie).

The Parliament adopts the Law No. 989/2002 on Evaluation Activity. Among objects 
subject to evaluation are also intangible assets – rights in intellectual property objects 
(April 18).
AGEPI launches the first volume of the encyclopedia “Researchers and Inventors of the 
Republic of Moldova” (August).
On the occasion of the 10th Anniversary of the Foundation of AGEPI, a national semi-
nar on the “Protection of Trademarks and Geographical Indications in the Republic of 
Moldova”, organized under the aegis of AGEPI, WIPO and the National Institute of 
Designations of Origin of France, takes place in Chisinau, attended by the governing 
body of the Republic of Moldova, representatives of national public authorities and in-
stitutions, representatives of IP offices from abroad (September 5-6).
By Decision No. 1362/2002 the Government approves the new version of the Regula-
tions on Representatives in Industrial Property (October 21).
The Parliament adopts the Law No. 1459/2002 on Distribution of Copies of Works and 
Phonograms (November 14).
The Government adopts the Decision No. 1715/2002 on Collection of Duty on Cus-
toms Services in the Field of Protection of Intellectual Property (December 27).
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În cadrul expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova” este lansată prima ediție a Concur-
sului „Marca comercială a anului”, orga nizat de CCI în cooperare cu AGEPI și Asociaţia 
Naţională a Producătorilor (aprilie).
AGEPI lansează Concursul republican „Trofeul pentru inovare și creativitate” (23 aprilie).
Guvernul aprobă:

 9 Regulamentul cu privire la modul de pro ducere, eliberare și aplicare a marcajelor 
de control pe exemplarele de opere și fono grame și Regulamentul cu privire la modul de 
înregistrare în Registrul de stat al titu la rilor marcajelor de control (20 iunie); 

 9 Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate inte lectuală, inclusiv 
Indicaţiile metodice pentru evaluarea acestor obiecte și Regulamentul cu privire la atesta-
rea evaluatorilor obiec telor de proprietate intelectuală (30 iunie);

 9 Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie și utilizare a obiectelor de 
proprietate intelectuală până în anul 2010 (18 septembrie);

 9 Regulamentul privind mo dul și condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a 
denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau de serviciu, precum și 
în desenul sau modelul industrial (2 decembrie);

 9 Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exerci-
tării atribuţiilor de serviciu (31 decembrie).
AGEPI eliberează Brevetul pentru soi de plantă nr.1 al Republicii Moldova pentru Viţă-
de-vie, VIERUL 59, titular – Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii 
Alimentare (30 noiembrie).  

The first edition of the Annual Contest “Trademark of the Year”is launched within the 
framework of the National Exhibition “Made in Moldova”, organized by the CCI in co-
operation with AGEPI and the National Association of Producers (April).
AGEPI launches the Republican Contest “Trophy for Innovation and Creativity” (April 23).
The Government approves:

 9 The Regulations on the Mode of Production, Issuance and Application of Control 
Markings on Copies of Works and Phonograms and the Regulations on the Mode of Re-
gistration in the State Register of Holders of Control Markings ( June 20);

 9 The Regulations on Evaluation of Intellectual Property Objects, including the  
Methodological Indications for the Evaluation of Such Objects and the Regulations on 
Attestation of the Evaluators of Intellectual Property Objects ( June 30);

 9 The Strategy for Developing the National System of Protection and Use of Intellec-
tual Property Objects until 2010 (September 18);

 9 The Regulations on the Terms and Conditions for Granting Permission to Use the 
Official or Historical Name of the State in the Product and/or Service Trademark and 
Industrial Design (December 2);

 9 The Regulations on Intellectual Property Objects Created in the Accomplishment 
of Duties (December 31).
AGEPI issues the Plant Variety Patent No. 1 of the Republic of Moldova for  Grape-
vine, VIERUL 59, owner – Scientific-Practical Institute of Horticulture and Food Tech-
nology (November 30). 
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Are loc prima ceremonie de premiere a laureaților Concursului „Marca comercială a anu-
lui 2003”, orga nizată de Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova în coopera-
re cu AGEPI și Asociaţia Naţională a Producătorilor (11 februarie).
AGEPI lansează prima ediție a Concursului republican „Invenția anului” (26 aprilie).
În Republica Moldova este lansat primul proiect finanțat de Uniunea Europeană – Pro-
iectul TACIS „Consolidarea cadrului legislativ și realizarea drepturilor de proprietate 
industrială”, al căruia obiectiv major este armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul 
brevetelor, mărcilor, desenelor/modelelor industriale și denumirilor de origine a produ-
selor, consolidarea capacităţilor instituţionale și sporirea profesionalismului personalului 
AGEPI în elaborarea și redactarea actelor legislative (iunie).
La AGEPI are loc atestarea primilor evaluatori ai obiectelor de proprietate intelectuală cu 
înmânarea certificatelor de calificare și înscrierea lor în Registrul naţional al evaluatorilor 
obiectelor de proprietate intelectuală (2 iulie).
Prin fuzionarea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale și Agenţiei de 
Stat pentru Drepturile de Autor este creată Agen ţia de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală, fiind aprobate statutul și structura AGEPI (13 decembrie).

The first ceremony of awarding the laureates of the Contest “Trademark of the Year 
2003” takes place, organized by the Chamber of Commerce and Industry of the Repub-
lic of Moldova in cooperation with AGEPI and the National Association of Producers 
(February 11).
AGEPI launches the first edition of the Republican Contest “Invention of the Year” 
(April 26).
The first project funded by the European Union - TACIS Project “Strengthening the 
Legislative Framework and Enhancing the Enforcement of Industrial Property Rights” is 
launched in the Republic of Moldova, whose main objective is harmonizing the national 
legislation in the field of patents, trademarks, industrial designs and appellations of ori-
gin of goods, strengthening institutional capacities and increasing the professionalism of 
AGEPI staff in elaborating and drafting legislative acts ( June).
The attestation of the first evaluators of intellectual property objects takes place at  
AGEPI with the presentation of the qualification certificates and their entry in the Na-
tional Register of IPO Evaluators ( July 2).
The State Agency on Intellectual Property is created by merger of the State Agency on the 
Protection of Industrial Property and the State Agency on Copyright, being approved the 
AGEPI Statute and Structure (December 13).
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AGEPI, în comun cu Biblioteca Naţională, organi zează în premieră Expoziţia de acte 
normativ-legi slative, manuale, monografii, periodice, CD-uri din domeniul proprietăţii 
intelectuale (8-13 februarie).
La Chișinău are loc seminarul național „Respectarea drepturilor de proprietate intelec-
tuală” organizat de AGEPI în colaborare cu UNECE, care a întrunit agenți economici, 
reprezentanți ai organelor guvernamentale antrenate în sistemul de protecție și realizare 
a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv judecători, procurori, avocați, colabora-
tori ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Vamal, precum și titulari ai dreptu-
rilor de proprietate intelectuală (22-23 februarie). 
Între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus este semnat Acordul 
privind colaborarea în domeniul protecţiei proprietăţii industriale (6 mai).
AGEPI lansează un Studiu amplu privind pirateria și contrafacerea în Republica Moldo-
va (17 august).
Se bun bazele relaţiilor de colaborare dintre AGEPI și ORDA, fiind organizate întruniri 
ale specialiștilor din domeniul drepturilor de autor și conexe, în cadrul cărora s-a convenit 
asupra necesităţii intensificării schimburilor de experienţă, în special vizând aspectele ce 
ţin de implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului de autor.

AGEPI, in common with the National Library, organizes for the first time the Exhibi-
tion of Normative-Legislative Acts, Manuals, Monographs, Periodicals, CDs in the Field 
of Intellectual Property (February 8-13).
The National Seminar “Intellectual Property Rights Enforcement” organized by AGEPI 
in cooperation with UNECE takes place in Chisinau, which brought together economic 
agents, representatives of government authorities involved in the system of protection 
and enforcement of intellectual property rights, including judges, prosecutors, lawyers, 
officers of the Ministry of Internal Affairs and Customs Service, as well as holders of 
intellectual property rights (February 22-23).
The Agreement on Cooperation in the Field of Industrial Property Protection is signed 
between the Government of the Republic of Moldova and the Government of the Repub- 
lic of Belarus (May 6).
AGEPI launches a comprehensive Study on Piracy and Counterfeiting in the Republic 
of Moldova (August 17).
The foundations of the cooperation relations between AGEPI and ORDA are laid down, 
being organized meetings of the specialists in the field of copyright and related rights, in 
which they agreed on the need to intensify exchanges of experience, especially regarding 
the aspects related to the implementation of the acquis communautaire in the field of 
copyright.
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Republica Moldova semnează Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, care re-
glementează aspectele înregistrării mărcilor și acordării licențelor și ia în calcul evoluția 
mijloacelor de comunicare, precum și necesitatea remedierii unor probleme de procedură 
privind mărcile, dând posibilitatea de a utiliza comunicarea electronică în derularea pro-
cedurilor de acordare a protecției mărcilor (27 martie).
Parlamentul adoptă legi pentru acceptarea amenda men telor la Convenţia pentru Insti-
tuirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale și la unele tratate internaţionale 
adminis trate de OMPI (20 aprilie).
AGEPI, Ministerul Afacerilor Interne și Business Software Alliance semnează Protocolul 
de cooperare pentru aplicarea legislaţiei și prevenirea criminalităţii în domeniul dreptului 
de autor (3 noiembrie).
Cu sprijinul OMPI și al Confederaţiei Internaţionale a Societăţilor Autorilor și Compo-
zitorilor, la Chișinău se desfășoară Seminarul subregional „Dreptul de autor și drepturile 
de difuziune”, la care participă specialiști din Irlanda, Ungaria, România, Federaţia Rusă, 
Belarus și Ucraina (8-9 noiembrie).
AGEPI încheie acorduri de cooperare în domeniul protecţiei proprietăţii industriale 
cu Oficiul de Brevete din Bulgaria, Oficiul de Brevete din Republica Letonă și Centrul 
Național de Proprietate Intelectuală din Republica Belarus.2006

The Republic of Moldova signs the Singapore Treaty on the Law of Trademarks, which 
regulates the aspects of trademark registration and licensing and takes into account the 
evolution of communication means, as well as the need to address procedural issues relat-
ed to trademarks, giving the possibility to use electronic communication in the conduct 
of trademark protection granting procedures (March 27).
The Parliament adopts laws accepting amendments to the Convention Establishing the 
World Intellectual Property Organization and to certain international treaties adminis-
tered by WIPO (April 20).
AGEPI, the Ministry of Internal Affairs and the Business Software Alliance sign the 
Cooperation Protocol on Law Enforcement and Crime Prevention in the Field of Copy-
right (November 3). 
With the support of WIPO and the International Confederation of Authors’ and Com-
posers’ Societies, the Sub-Regional Seminar ”Copyright and Broadcasting Rights” is held 
in Chisinau, attended by specialists from Ireland, Hungary, Romania, Russian Federa-
tion, Belarus and Ukraine (November 8-9).
AGEPI concludes cooperation agreements on industrial property protection with the 
Bulgarian Patent Office, Latvian Patent Office and National Intellectual Property Cen-
ter of the Republic of Belarus.
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La AGEPI sunt demarate proiecte de asistenţă tehnică, susţinute de TACIS Moldova, 
pentru armonizarea legislaţiei naţionale referitoare la dreptul de autor și drepturile cone-
xe, a cadrului regulator naţional în domeniul protecţiei soiurilor de plante cu reglementă-
rile UE și elaborarea proiectelor de lege în acest sens (23 aprilie).
În contextul celebrării Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale poetul Grigore Vieru și 
compozitorul Eugen Doga sunt distinși cu Diplo ma și Medalia de aur ale OMPI pentru 
contri buţia acestora la formarea mai multor generaţii și promovarea înaltelor valori naţi-
onale și ge neral umane. Maeștrii Vieru și Doga sunt primii oameni de artă din Republica 
Moldova care s-au învrednicit de asemenea distincţii (26 aprilie). 
Parlamentul adoptă:

 9 Modificări la Codul penal prin care sunt introduse sancţiuni penale pentru încălcarea 
drepturilor de proprietate industrială, fiind asigurată compatibilitatea deplină a legislaţiei 
naţionale în materie de drept penal cu prevederile vizând respectarea drepturilor de propri-
etate intelectuală impuse de Acordul TRIPs (27 aprilie);

 9 Noua Lege nr. 161/2007 privind protecţia desenelor și mode lelor industriale, elabo-
rarea aces teia fiind condiţionată de necesitatea racor dării normelor de asigurare a protecţiei 
desenelor și modelelor industriale la standardele UE, prevăzute în Planul de Acţiuni RM – 
UE, aprobat prin Hotărâre de Guvern (12 iulie).
Cu ocazia jubileului de 15 ani de la fondare, AGEPI organizează cu suportul OMPI Se-
minarul naţional cu participare internaţională „Managementul proprietăţii intelectuale: 
inovarea, promovarea și transferul tehnologic”, la care participă înalţi funcţionari ai orga-
nizaţiilor internaţionale, regionale și naţionale de PI, ai autorităţilor publice centrale din 
RM (18-19 octombrie). 

Technical assistance projects are started at AGEPI, supported by TACIS Moldova, for 
the harmonization of the national legislation on copyright and related rights, the nation- 
al regulatory framework for plant variety protection with the EU regulations and the 
drafting of laws in these regard (April 23).
In the context of the celebration of World Intellectual Property Day, poet Grigore Vieru 
and composer Eugen Doga are awarded the WIPO Gold Medal and Diploma for their 
contribution to the formation of several generations and the promotion of high national   
and general human values. Masters Vieru and Doga are the first artists in the Republic of 
Moldova to be awarded such distinctions (April 26).
The Parliament adopts:

 9 Amendments to the Criminal Code by which criminal sanctions for violation of 
industrial property rights are introduced, ensuring full compatibility of national criminal 
law with the provisions on the enforcement of intellectual property rights imposed by the 
TRIPs Agreement (April 27); 

 9 The new Law No. 161/2007 on the Protection of Industrial Designs, its elaboration 
being conditioned by the need to approximate the norms for ensuring the protection of in-
dustrial designs to the EU standards, provided for in the RM – EU Action Plan, approved 
by Government Decision (July 12).
On the occasion of the 15th anniversary of its foundation, AGEPI organizes with the 
support of WIPO the National Seminar with international participation “Management 
of Intellectual Property: Innovation, Promotion and Technology Transfer”, attended by 
senior officials of the international, regional and national IP organizations, of the public 
central authorities of RM (October 18-19).
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Parlamentul adoptă Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor și Legea nr. 39/2008 
privind protecţia soiurilor de plante (29 februarie ); Legea nr. 50/2008 privind protecţia 
invenţiilor, prin care s-a introdus o nouă formă de protecţie a invenţiilor – brevetul de 
invenţie de scurtă durată, care a substituit modelul de utilitate (7 martie) și Legea nr. 
66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine și a specialităţi-
lor tradiţionale garantate (27 martie).
La Chișinău are loc Simpozionul subregional OMPI-AGEPI „Instruirea și perfecţiona-
rea în domeniul proprietăţii intelectuale”, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor de 
învăţământ superior din Republica Moldova, ţările CSI, Lituania și România, în cadrul 
căruia Prodecanul Academiei OMPI Gao Hang a avut o întâlnire cu studenţii Academiei 
de Studii Economice a Moldovei, înaltul oaspete prezentând activitatea și programele de 
instruire oferite de Academia OMPI (26-28 martie).
Prin Hotărâre de Guvern este instituită Comisia naţională pentru proprietatea intelectu-
ală, în scopul coordonării operative, complexe și strategice a problemelor legate de funcţi-
onarea sistemului de proprietate intelectuală (29 martie).
Între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan este semnat 
Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei proprietăţii industriale (23 aprilie).
În contextul noii politici de vecinătate a Uniunii Europene, AGEPI semnează cu Oficiul 
European de Brevete un Program de cooperare pentru anii 2008-2009 (8 iulie).
Republica Moldova preia președinţia Consiliului Administrativ al Organizaţiei Eurasia-
tice de Brevete, pentru un termen de doi ani.

The Parliament adopts the Law No. 38/2008 on the Protection of Trademarks and the 
Law No. 39/2008 on the Protection of Plant Varieties; the Law No. 50/2008 on the 
Protection of Inventions, by which a new form of protection of inventions was intro- 
duced – the short-term patent for invention, which substituted the utility model (March 
7) and the Law No. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appella-
tions of Origin and Traditional Specialties Guaranteed (March 27).
The WIPO-AGEPI Sub-Regional Symposium “Training and Upgrading in the Field 
of Intellectual Property” takes place in Chisinau, with the participation of representa- 
tives of the higher education institutions from the Republic of Moldova, CIS countries,  
Lithuania and Romania, during which the Deputy Dean of the WIPO Academy Gao 
Hang had a meeting with students of the Academy of Economic Studies of Moldova, the 
high guest presenting the activity and training programs offered by the WIPO Academy 
(March 26-28).
By Government Decision is established the National Commission on Intellectual Pro-
perty, with a view to operatively, strategically and complexly coordinate issues related to 
the functioning of the intellectual property system (March 29).
The Agreement on Cooperation in the Field of Protection of Industrial Property is signed 
between the Government of the Republic of Moldova and the Government of the Republic 
of Azerbaijan (April 23).
In the context of the new neighborhood policy of the European Union, AGEPI signs with 
the European Patent Office (EPO) a Program of Cooperation for 2008-2009 (July 8).
The Republic of Moldova takes over the presidency of the Administrative Council of the 
Eurasian Patent Organization for a term of two years.
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AGEPI lansează un nou tip de servicii – prediagnoza proprietăţii intelectuale – un con-
cept european în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii. Prediagnoza se efectuează în 
scopul estimării potenţialului inovaţional al întreprinderii și gradului de utilizare al aces-
tuia, stabilirii unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale, diminuării 
riscului de contrafacere a produselor și reducerii costurilor de producere (ianuarie).
Republica Moldova este gazda unui seminar regional „Protecția juridică a soiurilor noi 
de plante în spațiul eurasiatic”, organizat de Uniunea Internațională pentru Protecția No-
ilor Soiuri de Plante în cooperare cu AGEPI, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor 
de Plante și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu participarea Oficiului de 
Brevete și Mărci din SUA și Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Pescuitului din Japo-
nia (9-11 iunie).
La Chișinău are loc prima ediţie a unui eveniment inedit – Conferinţa de afaceri „Ziua 
mărcilor”, organizată de către Clubul de afaceri „Franţa-Moldova” cu suportul Mobias-
bancă-Groupe Société Générale și Orange Moldova. Printre coorganizatori se numără 
AGEPI, Alianţa Franceză din Moldova, Institutul Internaţional de Management, compa-
nii franceze și moldovenești de succes etc. (iunie).
Guvernul aprobă Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare 
a mărcilor (13 august) și Regulamentul privind procedura de depunere și examinare a 
cererii de brevet de invenţie și de eliberare a brevetului (1 septembrie).
AGEPI eliberează Brevetul de invenție de scurtă durată nr.1 al Republicii Moldova pentru 
o Metodă de efectuare a masajului cosmetic al feţei, titular –Iulia Avram (30 septembrie).
La Chișinău are loc seminarul regional cu genericul „Tratatul de la Singapore privind 
dreptul mărcilor” organizat de AGEPI cu suportul OMPI, la care participă reprezentanți 
ai oficiilor de proprietate intelectuală din 11 țări, atât din spațiul CSI, cât și din Europa 
de Sud-Est (6-7 octombrie).

AGEPI launches a new type of services - Intellectual Property Pre-Diagnosis - a European 
concept in support of small and medium-sized enterprises. The pre-diagnosis is conduct-
ed to estimate the enterprise’s innovative potential and its degree of use, to establish ap-
propriate ways of protection of intellectual products, to reduce the risk of counterfeiting 
of products and to reduce production costs ( January).
The Republic of Moldova hosts a Regional Seminar „Legal Protection of New Plant Va-
rieties in the Eurasian Area”, organized by the International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants in cooperation with AGEPI, the State Commission for Variety 
Testing and the Ministry of Agriculture and Food Industry, with the participation of the 
U.S. Patent and Trademark Office and the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries ( June 9-11).
The first edition of a new special event – Business Conference “Trademark Day” takes 
place in Chisinau, organized by the Business Club “France-Moldova” with the support of 
Mobiasbanca-Groupe Société Générale and Orange Moldova. Among co-organizers are 
AGEPI, French Alliance in Moldova, International Management Institute, French and 
Moldovan successful companies, etc. ( June).
The Government approves the Regulations on the Procedure of Filing, Examination and 
Registration of Trademarks (August 13) and the Regulations on the Procedure of Filing 
and Examination of a Patent Application and of Issuance of a Patent (September 1).
AGEPI issues the Short-Term Patent No. 1 of the Republic of Moldova for a Method for 
Performing Cosmetic Facial Massage, owner – Iulia Avram (September 30).
The Regional Seminar entitled „Singapore Trademark Law Treaty” organized by AGEPI 
with the support of WIPO takes place in Chisinau, with the participation of representa-
tives of intellectual property offices from 11 countries, from both the CIS space and the 
South-Eastern Europe (October 6-7).
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2010
În cadrul Expoziţiei Mondiale (World Expo) de la Shanghai, Republica Populara Chi-
neză, AGEPI în cooperare cu Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic a AŞM, or-
ganizează o serie de mese rotunde cu tematica „Perlele Republicii Moldova în domeniul 
Cercetare-Inovare-Dezvoltare”, prezentând realizările cercetătorilor și inventatorilor din 
Republica Moldova, precum și aspectele generale ale sistemului naţional de protecţie a 
proprietăţii intelectuale (1 mai).
AGEPI și Agenţia Naţională a Medicamentului semnează un Acord de cooperare, semna-
rea acestuia fiind condiţionată de necesitatea perfecţionării practicii de aplicare a legisla-
ţiei și creării condiţiilor necesare pentru asigurarea protecţiei juridice și apărării eficiente 
a rezultatelor activităţii intelectuale și a mijloacelor de individualizare a produselor din 
domeniul medicinii și farmaceuticii (25 mai).
Parlamentul adoptă noua Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe (2 iulie).
În scopul executării Hotărârii Guvernului nr. 307/2010 referitoare la încheierea Acor-
dului între Guvernul Republicii Moldova și UE privind protecţia indicaţiilor geografice 
pentru produsele agricole și alimentare, AGEPI lansează consultări publice asupra Lis-
telor indicaţiilor geografice ale Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica 
Moldova (20 august). 
Are loc lansarea Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea și respectarea drep-
turilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană 
și implementat de către un consorţiu format din Oficiul Danez pentru Brevete și Mărci și 
Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci din România. Beneficiarul principal al proiectu-
lui este AGEPI, alți cobeneficiari fiind Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, 
Serviciul Vamal, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (1 noiembrie).

2010
AGEPI in cooperation with the Agency for Innovation and Technology Transfer of 
ASM organizes within the framework of the World Exhibition (World Expo) in Shang-
hai, People’s Republic of China, a series of roundtables entitled “Pearls of the Republic of 
Moldova in the Research-Innovation-Development Field”, presenting the achievements 
of researchers and inventors from the Republic of Moldova and the general aspects of the 
national intellectual property protection system (May 1).
AGEPI and the National Medicines Agency sign a Cooperation Agreement, its signing 
being conditioned by the need to improve the practice of application of the legislation 
and to create the conditions necessary to ensure the effective legal protection and defense 
of intellectual activity results and means of individualization of products in the field of 
medicine and pharmaceutics (May 25).
The Parliament adopts the new Law on Copyright and Related Rights ( July 2).
In order to execute the Government Decision No. 307/2010 on the conclusion of 
the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the EU on 
the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, 
AGEPI launches public consultations on the Lists of European Union geographical in-
dications proposed for protection in the Republic of Moldova (August 20). 
Launch of the Twinning Project “Support to Implementation and Enforcement of Intel-
lectual Property Rights in the Republic of Moldova” takes place, funded by the European 
Union and implemented by a consortium formed of the Danish Patent and Trademark 
Office and the State Office for Inventions and Trademarks of Romania. The main bene-
ficiary of the project is AGEPI, other co-beneficiaries being the Ministry of Justice, the 
Ministry of Internal Affairs, the Customs Service, the Ministry of Agriculture and Food 
Industry (November 1).
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Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii și Protecţiei Drepturilor de Autor și Conexe „Apol-
lo”, în parteneriat cu AGEPI, organizează seminarul „Pirateria televizată – diagnostic și 
remedii” – ca o primă acţiune din cadrul Campaniei naţionale de combatere a pirateriei 
„Privește cu încredere” (21 februarie).
Parlamentul adoptă Legea pentru denunţarea Convenţiei Eurasiatice privind brevetele 
(21 aprilie).
În cadrul AGEPI este instituit Observatorul respectării drepturilor de proprietate inte-
lectuală, a cărui activitate de bază se axează pe monitorizarea situaţiei în domeniul PI în 
ţară și crearea unei platforme de comunicare interinstituţională în scopul asigurării trans-
parenţei decizionale și trasabilităţii dosarelor (29 iulie).
Guvernul aprobă următoarele acte normative: Regulamentul privind activitatea manda-
tarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (18 iulie) și Regulamentul privind înregis-
trarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj și franchising referitoare la obiectele de propri-
etate industrială (12 august).
AGEPI înregistrează pe cale naţională prima marcă sonoră. Este vorba de marca sonoră 
„Mars”, cu nr. 21702 a Companiei „Mars Incorporated” din SUA (2 august).
Republica Moldova este gazda unui Atelier de lucru internaţional cu genericul „Politicile 
de inovare și sistemele de brevete”. Organizatori: Oficiul European de Brevete, Serviciul 
European de Acţiune Externă, în cooperare cu AGEPI și cu asistenţa proiectului TAIEX 
(25-26 octombrie).
La Chișinău se desfășoară Conferinţa subregională „Consolidarea capacităţilor privind 
aspectele economice și respectarea drepturilor de PI” organizată de UNECE în colabo-
rare cu AGEPI și USPTO, la care participă specialiști din domeniul inovării și PI din 
diferite ţări și experţi internaţionali din cadrul UNECE, OMPI, USPTO, reprezentanţi 
ai sectorului privat (9-10 noiembrie).

The Association for the Development of Culture and Protection of Copyright and Related 
Rights “Apollo”, in partnership with AGEPI, organizes the seminar “Television Piracy -  
Diagnosis and Remedies” – as a first action in the National Piracy Combating Campaign 
“Look with Confidence” (February 21).
The Parliament adopts the Law on Denunciation of the Eurasian Patent Convention 
(April 21).
The Observatory on the Enforcement of Intellectual Property Rights is established wi-
thin AGEPI, whose main activity is focused on monitoring the situation in the IP field 
in the country and creating an interinstitutional communication platform with a view to 
ensure decision-making transparency and case traceability ( July 29.
The Government approves the following normative acts: Regulations on the Activity 
of the Authorized Intellectual Property Attorneys ( July 18) and Regulations on Regis-
tration of Assignment, License, Pledge and Franchise Contracts Related to Industrial 
Property Objects (August 12).
AGEPI registers by national route the first sound trademark. The matter is about the 
sound trademark “Mars”, with № 21702 of the “Mars Incorporated” Company from the 
USA (August 2).
The Republic of Moldova hosts an International Workshop entitled “Innovation Policies and 
Patent Systems”. Organizers: European Patent Office, European External Action Service, in 
cooperation with AGEPI and with the assistance of TAIEX Project (October 25-26).
The Sub-Regional Capacity Building Conference on Economic Aspects and Enforce-
ment of IP Rights is held in Chisinau, organized by the UNECE in cooperation with 
AGEPI and USPTO, attended by specialists in the field of innovation and IP from dif-
ferent countries and international experts from UNECE, WIPO, USPTO, representa- 
tives of the private sector (November 9-10).
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The Public Consumer Awareness Campaign entitled “STOP Piracy and Counterfeit-
ing!” is launched. The campaign is organized by AGEPI within the framework of the 
Twinning Project, with the support of WIPO (April 26).
The Government signs the Agreement on Legal Protection of Inventions in the Repub-
lic of Moldova after the denunciation of the Eurasian Patent Convention. At the same 
time, with a view to effectively implement the RM-EAPO Agreement, AGEPI and the 
Eurasian Patent Office sign a Cooperation Agreement on the Technical Aspects of Its 
Implementation (April).
The Republic of Moldova signs, together with other 47 countries, the WIPO Audiovisual 
Performances Treaty, whose objective is to enhance the status of performers in the audiovisual 
industry by providing an international well-structured and balanced legal framework, thus for 
the first time being regulated the protection of performers in a digital environment (June 26).
The Republic of Moldova and the European Union sign in Brussels the Agreement on 
the Protection of Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs which 
provides for the recognition of Moldovan products with GIs and AOs on the European 
market. Through this agreement, RM and EU undertake to mutually respect and protect 
registered geographical indications and appellations of origin ( June 26).
WIPO Director General Francis Gurry makes a working visit to the Republic of Moldova. 
During the visit is signed the Memorandum of Understanding between the Government of 
the Republic of Moldova and the World Intellectual Property Organization on Coopera- 
tion in the Field of IP, between WIPO and AGEPI are also signed two reference documents: 
the Program of Cooperation on Patent Cooperation Treaty and Problems Associated with 
Patents and the Memorandum of Cooperation on Electronic Communication under the 
Madrid System Concerning the International Registration of Marks (October 22-23).
The Government approves the National Intellectual Property Strategy until 2020 and 
the Action Plan on the implementation thereof (November 22).

Este lansată Campania publică de sensibilizare a consumatorilor cu genericul „STOP Pi-
rateria și Contrafacerea!”. Campania este organizată de către AGEPI în cadrul Proiectului 
Twinning, cu suportul OMPI (26 aprilie). 
Guvernul semnează Acordul privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii 
Moldova după denunţarea Convenţiei Eurasiatice de Brevete. Totodată, în scopul implemen-
tării eficiente a Acor dului RM-OEAB, AGEPI și Oficiul Eurasiatic de Brevete semnează un 
Acord de colaborare care vizează aspectele tehnice de imple mentare a acestuia (aprilie).
Republica Moldova semnează, împreună cu alte 47 de ţări, Tratatul OMPI privind inter-
pretările audiovizuale, al cărui obiectiv este consolidarea statutului interpreţilor în industria 
audiovizuală prin asigurarea unui cadru legal internaţional bine structurat și echilibrat, astfel 
pentru prima dată fiind reglementată protecţia interpreţilor într-un mediu digital (26 iunie). 
Republica Moldova și Uniunea Europeană semnează la Bruxelles Acordul cu privire la 
protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole și alimentare care prevede recu-
noașterea produselor moldovenești cu IG și DO pe piaţa europeană. Prin acest acord, RM 
și UE se angajează să respecte și să protejeze reciproc indicaţiile geografice și denumi-rile 
de origine înregistrate (26 iunie).
Directorul General al OMPI Francis Gurry efectuează o vizită de lucru în Republica 
Moldova. În cadrul vizitei este semnat Memorandumul de Înţelegere între Guvernul Re-
publicii Moldova și Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale privind cooperarea 
în domeniul PI, de asemenea, între OMPI și AGEPI sunt semnate două documente de 
referinţă: Programul de cooperare privind Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor 
și probleme asociate brevetelor și Memorandumul de cooperare referitor la comunicarea 
electronică în cadrul Sistemului de la Madrid privind înregistrarea internaţionala a măr-
cilor (22-23 octombrie). 
Guvernul aprobă Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 
2020 și Planul de acţiuni privind implementarea acesteia (22 noiembrie).
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AGEPI lansează sistemul informaţional de depunere online a cererilor de acordare a 
protecției OPI și documentelor conexe și achitarea taxelor online, utilizând semnătura 
electronică (1 ianuarie). 
Intră în vigoare Acordul între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la 
protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, în baza căruia, pe 
teritoriul Republicii Moldova sunt protejate 3136 de indicaţii geografice și denumiri de 
origine din UE, incluse în anexele la Acord (1 aprilie).
AGEPI, în parteneriat cu Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Mol-
dova și Ucraina, publică primul „Raport naţional privind respectarea drepturilor de pro-
prietate intelectuală în Republica Moldova, 2012”, ediţie anuală, care are ca scop analiza 
fenomenelor de contrafacere și piraterie și recomandarea unor soluţii eficiente pentru 
contracararea acestor flageluri (31 mai). 
În cadrul Conferinţei Diplomatice de la Marrakesh, Maroc, Republica Moldova semnează 
Tratatul OMPI pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoa-
re, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (27 iunie).
AGEPI finalizează cu succes implementarea Sistemului de Management al Calităţii și 
obține primul Certificat de conformitate a acestuia cu standardul ISO 9001:2008 însoțit 
de Certificatul Internațional IQNet (29 iulie). 
La München, Germania, Directorul general al AGEPI și Președintele OEB semnează Acor-
dul dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizaţia Europeană de Brevete privind vali-
darea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova (16 octombrie). 
AGEPI, cu suportul OMPI, organizează prima ediţie a Conferinţei Inovaţionale Internaţi-
onale cu genericul „Inovaţiile, Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea economică”, în parte-
neriat cu Ministerul Economiei, AŞM, AITT și ODIMM (23-24 noiembrie).

AGEPI launches the information system for online filing of applications for the grant of 
protection of IPOs and related documents and online payment of fees, using the elec-
tronic signature ( January 1).
The Agreement between the Republic of Moldova and the European Union on the Pro-
tection of Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs enters into 
force, under which 3136 EU geographical indications and appellations of origin, includ-
ed in the Annexes to the Agreement, are protected on the territory of the Republic of 
Moldova (April 1).
AGEPI, in partnership with the European Union Border Assistance Mission to Moldo-
va and Ukraine, publishes the first “National Report on the Enforcement of Intellectual 
Property Rights in the Republic of Moldova, 2012”, annual edition, aimed at analyzing 
counterfeiting and piracy phenomena and recommending effective solutions to counter-
act these scourges (May 31).
At the Marrakesh Diplomatic Conference, Morocco, the Republic of Moldova signs the 
WIPO Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visu-
ally Impaired or Otherwise Print Disabled ( June 27). 
AGEPI successfully completes the implementation of the Quality Management System 
and obtains its first Certificate of compliance thereof with the ISO 9001:2008 standard 
accompanied by the International IQNet Certificate ( July 29).
In Munich, Germany, the Director General of AGEPI and the President of the EPO sign 
the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European 
Patent Organization on Validation of European Patents on the territory of the Republic 
of Moldova (October 16). 
AGEPI, with the support of WIPO, organizes the first edition of the International In-
novation Conference entitled “Innovations, Intellectual Property and Economic De-
velopment”, in partnership with the Ministry of Economy, ASM, AITT and ODIMM 
(November 23-24).
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Serviciile AGEPI sunt integrate în portalul guvernamental unic al serviciilor www.ser-
vicii.gov.md, oferind posibilitatea oricărei persoane interesate să aplice pentru obţinerea 
unui drept de proprietate intelectuală (25 februarie).
AGEPI, în cooperare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova și Direcţia Generală 
Educaţie, Tineret și Sport a mun. Chișinău, lansează Campania de sensibilizare a elevilor 
din mun. Chișinău asupra fenomenelor contrafacerii și pirateriei (3 martie). 
Parlamentul adoptă Legea nr. 861/2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate 
indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităţilor tradiţi-
onale garantate (12 iunie).
Parlamentul adoptă Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală, care reglementează expres principiile generale referitoare la oficiul naţional de pro-
prietate intelectuală și statutul acestuia, activităţile de bază, examinarea pe cale extrajudiciară a 
litigiilor, evaluarea OPI și reprezentarea în domeniul proprietăţii intelectuale (3 iulie).
În cadrul proiectului TEMPUS TecTNet „Reţeaua de Transfer Tehnologic”, în patru uni-
versităţi din ţară: UTM, USM, USARB și UASM, are loc lansarea Programului de mas-
ter în domeniul Managementului inovaţional și transferului tehnologic, care conţine și 
un curs dedicat proprietăţii intelectuale, și anume „Dreptul și managementul proprietăţii 
intelectuale” (1 decembrie).
AGEPI demarează o serie de proiecte cu susţinerea OMPI, printre care Studiul privind 
impactul industriilor creative asupra economiei naţionale și Proiectul privind promova-
rea produselor cu denumiri de origine din Republica Moldova.

AGEPI services are integrated into the unique governmental portal of services www.ser-
vicii.gov.md, offering the possibility to any interested person to apply for an intellectual 
property right (February 25).
AGEPI, in cooperation with the Ministry of Education of the Republic of Moldova 
and the Directorate General for Education, Youth and Sports of Chisinau municipality, 
launches the Campaign for Raising Awareness of Pupils in Chisinau on Counterfeiting 
and Piracy Phenomena (March 3).
The Parliament adopts the Law No. 861/2014 approving the National Symbols Asso-
ciated with Protected Geographical Indications, Protected Appellations of Origin and 
Traditional Specialties Guaranteed ( June 12).
The Parliament adopts the Law No. 114/2014 on the State Agency on Intellectual Prop-
erty, which expressly regulates the general principles relating to the national intellectual 
property office and its statute, the basic activities, the extrajudicial examination of disputes, 
the evaluation of IPOs and the representation in the field of intellectual property ( July 3).
Launch of the Master Program on Management of Innovation and Technology Transfer, 
which also includes a course dedicated to intellectual property, namely “Intellectual Prop-
erty Law Management” takes place within the framework of the TEMPUS TecTNet Proj-
ect “Technological Transfer Network”, in four universities of the country: TUM, SUM, 
ARSUB and SAUM (December 1).
AGEPI starts a series of projects with the support of WIPO, including the Study on Cre-
ative Industries Impact on National Economy and the Project on Promotion of Products 
with Appellations of Origin from the Republic of Moldova.
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Guvernul aprobă Regulamentul privind organizarea și funcţionarea Comisiei de medi-
ere în domeniul proprietăţii intelectuale și procedura de mediere, scopul fiind crearea și 
utilizarea unor mecanisme eficiente de protecţie a proprietăţii intelectuale, inclusiv prin 
oferirea persoanelor interesate a libertăţii de a alege modul de reglementare a litigiilor 
apărute (16 aprilie).
Intră  în vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizaţia Europeană 
de Brevete de validare a brevetelor europene (1 noiembrie). 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ca organ responsabil de implementarea 
în Republica Moldova a prevederilor Acordului de Asociere în materie de PI, inclusiv 
în domeniul IG, găzduiește prima reuniune a Subcomitetului pentru Indicaţii Geo-
grafice, instituit în conformitate cu art. 306 al Acordului de Asociere între RM și UE  
(15 decembrie).
AGEPI lansează o nouă aplicaţie despre invenţii, inventatori și brevetele înregistrate în 
Republica Moldova pe cale naţională și internaţională – Panorama de Brevet care repre-
zintă un instrument de prelucrare a informaţiei cuprinse în Baza de Date Naţională „In-
venţii” și vine să scoată în evidenţă atât informaţia de brevet la nivel naţional, cât și anu-
mite date statistice de interes socioeconomic.

The Government approves the Regulations on the Organization and Functioning of the 
Intellectual Property Mediation Commission and the Mediation Procedure, with the aim 
of creating and using effective intellectual property protection mechanisms, including by 
offering interested persons the freedom to choose how to settle disputes (April 16). 
The Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European 
Patent Organization on Validation of European Patents enters into force (November 1).
The State Agency on Intellectual Property as the body responsible for the implementa- 
tion in the Repyblic of Moldova of the provisions of the IP Association Agreement, 
including in the field of GIs, hosts the first meeting of the Geographical Indications 
Sub-Committee, established in accordance with Article 306 of the RM-EU Association 
Agreement (December 15).
AGEPI launches a new application on inventions, inventors and patents registered in the 
Republic of Moldova by national and international route – Patent Landscape, which is 
a tool for processing the information contained in the National Database “Inventions” 
and comes to highlight both patent information at national level and certain statistical 
data of socio-economic interest.
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În cadrul Conferinţei Internaţionale privind Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea, orga-
nizate de OMPI, AGEPI prezintă proiectul „Din Inimă. Branduri de Moldova”, un proiect 
de succes al RM, care contribuie la promovarea brandurilor autohtone (7-8 aprilie).
Republica Moldova semnează Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona pri-
vind denumirile de origine și indicaţiile geografice (11 aprilie). 
Guvernul aprobă Regulamentul cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invenţi-
ilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova, acesta având drept scop crearea 
unui mecanism funcţional de susţinere a acestui proces (28 iunie).
Misiunea RM pe lângă Oficiul ONU la Geneva, în cooperare cu AGEPI,  organizează la 
Geneva un eveniment festiv dedicat aniversării a 25-a de la proclamarea independenţei 
Republicii Moldova și aderarea RM la OMPI, în cadrul căruia sunt desfășurate activităţi 
de promovare a produselor tradiţionale autohtone de calitate cu IG sau cu potenţial de a 
fi înregistrate ca produse cu IG (brânzeturi, miere, nuci, vinuri etc.) (1 septembrie). 
La Bruxelles, Belgia, are loc cea de-a 2-a Reuniune a Subcomitetului pentru IG, în cadrul 
căreia este adoptată decizia de protecţie pe teritoriul UE a indicaţiilor geografice, care 
desemnează trei zone vitivinicole ale Republicii Moldova: Valul lui Traian, Codru, Ştefan 
Vodă, dar și a indicaţiei geografice Divin, utilizate pentru produsul „rachiu de vin înve-
chit” fabricat pe întreg teritoriul Republicii Moldova (18 octombrie).

AGEPI presents, within the framework of the International Conference on Intellectual 
Property and Development, organized by WIPO, the Project “From the Heart. Brands 
of Moldova”, a successful project of RM, which contributes to the promotion of local 
brands (April 7-8)
The Republic of Moldova signs the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appella-
tions of Origin and Geographical Indications (April 11).
The Government approves the Regulations on Support for Patenting Abroad of Inven-
tions and Plant Varieties Created in the Republic of Moldova, the purpose of which is to 
create a functional mechanism to support this process ( June 28).
The RM Mission to the United Nations Office in Geneva, in cooperation with AGEPI, 
organizes in Geneva a festive event dedicated to the 25th anniversary of the proclama-
tion of the independence of the Republic of Moldova and the accession of the Republic 
of Moldova to WIPO, wherein activities to promote traditional indigenous quality pro-
ducts with GI or with the potential to be registered as products with GI (cheeses, honey, 
nuts, wines, etc.) are carried out (September 1).
The 2nd Meeting of the GI Sub-Committee takes place in Brussels, Belgium, during which  
is adopted the decision to protect on the EU territory geographical indications, which 
designate three wine-growing areas of the Republic of Moldova: Valul lui Traian, Codru, 
Stefan Voda, and also the geographical indication Divin, used for the product “aged wine 
brandy” produced on the entire territory of the Republic of Moldova (October 18).
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Are loc lansarea proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală în Republica Moldova”, al cărui beneficiar este AGEPI, având drept 
parteneri cobeneficiari Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura 
Generală, Serviciul Vamal și Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (22 martie). 
Ministerul Educaţiei aprobă primul Curriculum naţional pentru  disciplina opţională 
„Introducere în Proprietatea Intelectuală” pentru clasele a X-XII-a (28 aprilie).
AGEPI, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al RM, OSIM și ORDA lansează  prima 
ediție a Concursului în domeniul proprietăţii intelectuale, adresat tinerilor din Republica 
Moldova și România care studiază în instituţiile de învăţământ general din clasele a IX-
XII-a, profesional tehnic, secundar și profesional tehnic post-secundar (31 mai).
În cadrul reuniunii bilaterale AGEPI-EUIPO este semnat un Memorandum de Înţelege-
re privind cooperarea bilaterală care aduce relaţia dintre cele două oficii la un nou nivel de 
cooperare, încadrându-se perfect în agenda de integrare europeană a Republicii Moldova, 
fapt ce contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de Acordul de Asociere RM – UE 
în domeniul PI și susţine integrarea graduală a economiei Republicii Moldova pe piaţa 
internă a UE (11 iulie).
Urmare auditului de tranziție, AGEPI obține Certificatul ISO 9001:2015 devenind, ast-
fel, prima instituție publică din Republica Moldova certificată în noua versiune a standar-
dului ISO 9001:2015, care este cea mai recunoscută certificare de management al calității, 
din întreaga lume (4 octombrie).
AGEPI aderă la instrumentele de căutare TMview și Designview, puse la dispoziție de 
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Launch of the EU Project “Support to Enforcement of Intellectual Property Rights in the Re-
public of Moldova” takes place, the beneficiary of which is AGEPI, having as co-beneficiaries 
the Ministry of Justice, the Ministry of Internal Affairs, the Prosecutor General’s Office, the 
Customs Service and the Agency for Consumer Protection (March 22). 
The Ministry of Education approves the first National Curriculum for the optional discipline 
“Introduction to Intellectual Property” for the 10th-12th grades (April 28).
AGEPI, in partnership with the Ministry of Education of the Republic of Moldova, OSIM 
and ORDA, launches the first edition of the Contest in the Field of Intellectual Property, ad-
dressed to young people from the Republic of Moldova and Romania studying in the general, 
10th-12th grades, vocational, secondary and post-secondary vocational education institutions 
(May 31).
A Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation is signed within the framework 
of the AGEPI-EUIPO Bilateral Meeting which brings the relationship between the two of-
fices to a new level of cooperation, fitting perfectly into the European integration agenda of 
the Republic of Moldova, which contributes to the achievement of the goals established by 
the RM-EU IP Association Agreement and supports the gradual integration of the Moldovan 
economy into the EU internal market ( July 11).
Following the transition audit, AGEPI obtains the ISO 9001:2015 Certificate, thus becoming 
the first public institution in the Republic of Moldova certified in the new version of the ISO 
9001:2015 standard, which is the most recognized quality management certification in the 
world (October 4).
AGEPI joins the TMview and DesignView Search Tools provided by the European Union 
Intellectual Property Office.
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2018 Intră în vigoare pentru Republica Moldova Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea 
accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu 
dificultăți de citire a materialelor imprimate (12 ianuarie).
AGEPI înregistrează primul brevet european validat nr. MD/EP 3106529 pentru un Pro-
cedeu și instalație de prelucrare și de topire a metalelor, titular – Compania Fecs Partecipa-
zioni S.p.A., Italia (31 ianuarie).
La Chișinău are loc prima ediție a seminarului regional cu genericul „Asigurarea respec-
tării drepturilor de proprietate intelectuală”, organizat de AGEPI în cooperare cu OMPI 
în contextul Zilei Mondiale Anticontrafacere (6-7 iunie).
Guvernul aprobă Codul de etică și conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea in-
telectuală, prin completarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi 
în proprietatea intelectuală, acțiune care a fost stabilită în Planul național de acțiuni pen-
tru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019, având drept 
scop preluarea celor mai bune practici privind implementarea codurilor de conduită a 
mandatarului autorizat în statele UE (18 iulie).
AGEPI, în parteneriat cu Asociația Obștească pentru Dezvoltare Durabilă și Bunăs-
tare Socială, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și al 
Reprezentanței Permanente a Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU și alte organi-
zaţii internaţionale cu sediul la Geneva, Elveția organizează în incinta OMPI expoziția 
de design cu genericul „MOLDOVA – designing lifestyle – Rolul designului în creșterea 
calității vieții din Republica Moldova” (26 septembrie).
Prin Hotărârea nr.1247/2018 AGEPI este reorganizată din instituție publică în autorita-
te administrativă centrală în subordinea Guvernului (19 decembrie).
AGEPI aderă la programul TMclass al EUIPO și la instrumentul de căutare Global De-
sign Database al OMPI.

The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are 
Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled enters into force for the Republic 
of Moldova ( January 12).
AGEPI registers the first Validated European Patent No. MD/EP 3106529 for a Me-
thod and Plant for Working and Melting Metals, owner – Company Fecs Partecipazioni 
S.p.A., Italy ( January 31).
The first edition of the Regional Seminar entitled “Support to Enforcement of Intellectu-
al Property Rights in the Republic of Moldova”, organized by AGEPI in cooperation with 
WIPO in the context of World Anti-Counterfeiting Day, takes place in Chisinau (June 6-7).
The Government approves the Code of Ethics and Conduct for Authorized Intellectual 
Property Attorneys, by supplementing the Regulations on the Activity of the Author-
ized Intellectual Property Attorneys, action that has been established in the National 
Action Plan on the implementation of the RM – EU Association Agreement in 2017-
2019, aimed at taking over the best practices regarding the implementation of the codes 
of conduct of the authorized attorney in the EU states ( July 18).
AGEPI, in partnership with the Public Association for Sustainable Development and 
Social Welfare, with the support of the Ministry of Foreign Affairs and European Inte-
gration and the Permanent Representation of the Republic of Moldova to the UN Office 
and other International Organizations based in Geneva, Switzerland organizes in the 
WIPO precincts the Design Exhibition with the main title “MOLDOVA - Designing 
Lifestyle - The Role of Design in Increasing the Quality of Life in the Republic of Mol-
dova” (September 26).
By Decision No. 1247/2018 AGEPI is reorganized from a public institution into a cen-
tral administrative authority subordinated to the Government (December 19).
AGEPI joins the EUIPO’s TMclass Programme and WIPO’s Global Design Database 
Search Tool.
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2019

Pe pagina oficială a AGEPI are loc lansarea platformei e-learning și a primului curs gra-
tuit de instruire la distanță „Cum se protejează drepturile de proprietate intelectuală în 
Republica Moldova” destinat diverselor categorii de utilizatori: elevi, studenți, profesori, 
cercetători, reprezentanți ai autorităților publice cu responsabilități în aplicarea drepturi-
lor de PI, ai mediului de afaceri (1 martie).
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează Harta interactivă a produselor 
tradiționale din Republica Moldova protejate prin indicații geografice și cu potențial de 
a fi protejate prin IG (http://harta-ig.agepi.gov.md), care reprezintă o oportunitate de 
promovare a  produselor tradiționale din Republica Moldova. Aceasta este un instrument 
util prin intermediul căruia orice persoană interesată, inclusiv turiști naționali și străini, 
vor avea posibilitatea de a ne explora țara și de a se informa despre produsele tradiționale 
din diferite regiuni ale acesteia (24 septembrie).
La AGEPI este înregistrată prima specialitate tradițională garantată din Republica Mol-
dova – desertul tradițional moldovenesc „PRUNE UMPLUTE CU MIEZ DE NUCĂ”, 
titular – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldo-
va (4 noiembrie).
Republica Moldova aderă la instrumentul de clasificare DesignClass, elaborat de EUIPO 
și la programul OMPI e-PCT.

Launch of the e-Learning Platform and the first free distance learning course “How to 
Protect Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova” intended for various 
categories of users: pupils, students, teachers, researchers, representatives of the public 
authorities with responsibilities in enforcing IP rights, of the business environment takes 
place on the official website of AGEPI (March 1).
The State Agency on Intellectual Property launches the Interactive Map of Traditional 
Moldovan Products protected by geographical indications and with the potential to be 
protected by GIs (http://harta-ig.agepi.gov.md), which is an opportunity to promote 
the traditional Moldovan products. This is a useful tool through which any interested 
person, including national and foreign tourists, will have the opportunity to explore 
our country and be informed about traditional products from different regions thereof  
(September 24).
The first traditional specialty guaranteed of the Republic of Moldova - the traditional 
Moldovan dessert “PLUMS STUFFED WITH WALNUT KERNEL”, holder - Minis-
try of Agriculture, Regional Development and Environment of the Republic of Moldova 
is registered with the AGEPI (November 4).
The Republic of Moldova joins the DesignClass Classification Tool, developed by  
EUIPO and the WIPO e-PCT Program.
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2020
AGEPI organizează o lecție pilot în domeniul proprietăţii intelectuale pentru elevii cla-
selor a I-IV-a de la Liceul Teoretic „Universul” din or. Chișinău, folosind kitul elaborat în 
cadrul proiectului „Campanie de sensibilizare a tinerilor în domeniul drepturilor de pro-
prietate intelectuală”, realizat cu suportul incubatorului „EU Association Lab”, în cadrul 
programului ImpAcT finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 
(20 februarie).
AGEPI semnează Acordul de colaborare în domeniul proprietății intelectuale cu pro-
iectul Jean Monnet Chair „European Union for Intellectual Property Rights”/EUPRO-
IN, proiect implementat sub egida UE și a Asociației de cultură juridică Henri Capitant 
Moldova, prin care părțile s-au angajat să promoveze importanța și rolul fundamental 
al PI pentru dezvoltarea economică, culturală și socială a statului, precum și personală a 
fiecărui membru al societății (28 februarie). 
Republica Moldova participă, cu drept de vot, alături de alte 83 de state la sesiunea extra-
ordinară a Comitetului de coordonare al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectu-
ale, convocată pentru desemnarea candidaturii Directorului general al OMPI. În cadrul 
lucrărilor Comitetului de coordonare este desemnat Daren Tang din Singapore pentru 
funcția de Director general al organizaţiei (4 martie).
AGEPI aderă la serviciul online de depunere a cererilor Madrid e-Filing, Republica Mol-
dova devenind prima țară din sud-estul Europei care oferă serviciul de depunere online a 
cererilor pentru utilizatorii sistemului de la Madrid (23 martie).
AGEPI aderă la serviciul PCT Paperless Service, care oferă posibilitatea transmiterii 
electronice a documentelor dintre AGEPI, în calitate de oficiu receptor pentru cererile 
internaționale de brevet de invenție depuse prin sistemul PCT, și OEB, în calitatea sa de 
Autoritate Internațională de documentare PCT (1 octombrie).

AGEPI organizes a pilot lesson in the field of intellectual property for 1st-4th grade 
pupils from the Theoretical Lyceum “Universe” in Chisinau, using the kit developed un-
der the project “Intellectual Property Rights Awareness-Raising Campaign for Youth”, 
carried out with the support of the Incubator “EU Association Lab”, within the ImpAcT 
Program funded by the German Agency for International Cooperation (February 20).
AGEPI signs the Cooperation Agreement in the Field of Intellectual Property with the 
Jean Monnet Chair “European Union for Intellectual Property Rights”/EUPROIN 
Project, a project implemented under the aegis of the EU and the Association of Legal 
Culture Henri Capitant Moldova, by which the parties undertook to promote the im-
portance and fundamental role of intellectual property for the economic, cultural and 
social development of the state, as well as the personal development of each member of 
the society (February 28).
The Republic of Moldova participates, with the right to vote, together with 83 other 
states in the Extraordinary Session of the Coordination Committee of the World Intel-
lectual Property Organization, convened to nominate a candidate for appointment to 
the post of Director General of WIPO. Daren Tang of Singapore has been appointed 
during the work of the Coordination Committee to the post of Director General of the 
Organization (March 4).
AGEPI joins the application online filing service Madrid e-Filing, the Republic of Mol-
dova becoming the first country in Southeast Europe to offer the application online fil- 
ing service for users of the Madrid System (March 23).
AGEPI joins the PCT Paperless Service, which offers the possibility of electronic trans-
mittal of documents between AGEPI, as the receiving office for international patent 
applications filed under the PCT system, and the EPO, in its capacity as PCT Interna-
tional Searching Authority (1 October ).
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2021
AGEPI se aliniază la o nouă practică comună a Rețelei Uniunii Europene de proprietate 
intelectuală prin adoptarea implementării Documentului practic „Riscul de confuzie (im-
pactul elementelor nedistinctive/slabe) - motivele relative de refuz” în cadrul procedurilor 
de examinare, având drept scop oferirea de recomandări cu privire la impactul elementelor 
nedistinctive/slabe ale mărcilor asupra evaluării riscului de confuzie (14 ianuarie).
În Republica Moldova intră în vigoare Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Li-
sabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice. Sistemul de înregistrare 
internațională oferă protecție pentru denumirile care indică originea geografică a unor 
produse cum ar fi: cafea, ceai, fructe, vin, produse de olărit, sticlărie sau țesături (9 martie). 
Reprezentantul Republicii Moldova, Ambasadoarea Tatiana Molcean, Reprezentant Per-
manent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva și alte organizaţii 
internaționale cu sediul la Geneva este aleasă în calitate de președinte al Adunării generale 
a OMPI pentru bienala 2022-2023 (8 octombrie).
AGEPI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, ANCD 
și ANACEC organizează Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”, ediția 
a XVII-a, care, în contextul pandemiei de COVID-19, în premieră are loc în format on-
line pe platforma www.infoinvent.md. La eveniment participă peste 80 de instituții și 
întreprinderi, tineri creatori și inventatori din circa 17 ţări, prezentând la standurile vir-
tuale circa 450 de invenții, produse/servicii inovative și creative, proiecte de cercetare, de 
inovare și de transfer tehnologic (17-20 noiembrie).
Este implementată Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de pro-
prietate intelectuală - e-IPR, sistem informaţional interdepartamental comun care asigură 
schimbul de date interinstituţional și contribuie la informarea societăţii cu privire la res-
pectarea drepturilor de PI (http://db.observatorpi.md/).

AGEPI aligns with a new Common Practice of the European Union Intellectual Proper-
ty Network by adopting the implementation of the Practice Paper “Likelihood of Con-
fusion (impact of non-distinctive/weak components) - Relative Grounds of Refusal” in 
the examination procedures, with the aim of giving guidance regarding the impact of the 
non- distinctive/weak components of the marks on the assessment of the likelihood of 
confusion ( January 14).
The Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical 
Indications enters into force in the Republic of Moldova. The international registration 
system provides protection for names identifying the geographical origin of products 
such as coffee, tea, fruits, wine, pottery, glass or cloth (March 9).
The representative of the Republic of Moldova, Ambassador Tatiana Molcean, Perma-
nent Representative of the Republic of Moldova to the UN Office in Geneva and other 
International Organizations based in Geneva is elected Chair of the WIPO General As-
sembly for the 2022-2023 Biennium (October 8).
AGEPI, in partnership with the Ministry of Education and Research, the Ministry of 
Culture, NARD and ANACEC organizes the International Specialized Exhibition “IN-
FOINVENT”, 17th edition, which, in the context of the COVID-19 pandemic, for the 
first time takes place in online format on the platform www.infoinvent.md. The event 
is attended by over 80 institutions and enterprises, young creators and inventors from 
about 17 countries, presenting at the virtual stands about 450 inventions, innovative and 
creative products/services, research, innovation and technology transfer projects (No-
vember 17-20).
The Information Platform in the field of protection of intellectual property rights is im-
plemented - e-IPR, a common interdepartmental information system that ensures the 
interinstitutional exchange of data and contributes to informing the society about the 
enforcement of IP rights (http://db.observatorpi.md/).
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TOTAL Prin Hotărârea nr. 8/2022 Guvernul aprobă noul Regulament privind modul și condi-

ţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în 
marcă/desen sau model industrial, componența nominală a Comisiei pentru examinarea 
cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statu-
lui în marcă/desen sau model industrial, precum și regulamentul de activitate al acesteia  
(12 ianuarie).
AGEPI este gazda Conferinței Internaționale „Protecția proprietății intelectuale în era 
digitală”, organizate de către Asociația de cultură juridică Henri Capitant Moldova, în ca-
drul proiectului Jean Monnet Support to Associations in European Integration and Intel-
lectual Property Protection Studies / EUPROIN, implementat cu suportul programului 
Erasmus+ al Uniunii Europene, în cooperare cu AGEPI, la care participă reprezentanți 
ai autorităților publice, instituțiilor de învățământ superior, ai organizațiilor de cercetare-
dezvoltare și ai mediului de afaceri (31 martie).
AGEPI participă la Conferința internațională a Organizației Mondiale a Proprietății Inte-
lectuale privind proprietatea intelectuală și tehnologiile de avangardă, denumită sugestiv 
Conversațiile OMPI. În cadrul evenimentului, Directorul general al AGEPI a prezentat 
viziunea oficiului de proprietate intelectuală din Republica Moldova asupra tehnologiilor 
de avangardă în calitate de motor al transformării digitale eficiente (5-6 aprilie).
AGEPI se aliniază criteriilor de evaluare și divulgare a desenelor și modelelor industriale 
pe Internet aplicate în statele membre ale Uniunii Europene, adoptând și publicând Do-
cumentul practic: Criteriile de evaluare și divulgare a desenelor și modelelor industriale 
pe Internet, conceput să servească ca punct de referință pentru oficiile de PI și pentru orice 
alte părți interesate în vederea sporirii transparenței, securității juridice și previzibilității 
în beneficiul utilizatorilor și examinatorilor din cadrul diferitor oficii de proprietate inte-
lectuală (16 mai).

By Decision No. 8/2022 the Government approves the new Regulations on the Mode and 
Conditions for Granting Permission to Use the Official or Historical Name of the State in 
the Trademark/Industrial Design, the nominal composition of the Commission for Exa-
mination  of  Applications  for Granting  Permission  to  Use  the  Official  or  Historical 
Name of the State  in the Trademark/Industrial Design, as well as its activity regulations  
( January 12).
AGEPI hosts the International Conference “Protection of Intellectual Property in the 
Digital Era”, organized by the Association of Legal Culture Henri Capitant Moldova, 
within the project Jean Monnet Support to Associations in European Integration and 
Intellectual Property Protection Studies / EUPROIN with the support of the Erasmus+ 
programme of the European Union, in cooperation with AGEPI, attended by representa- 
tives of public authorities, higher education institutions, research and development orga-
nizations and the business environment (31 March).
AGEPI participates in the International Conference of the World Intellectual Property 
Organization on Intellectual Property and Frontier Technologies, suggestively called the 
WIPO Conversation. During the event, the Director General of AGEPI presented the 
vision of the Intellectual Property Office of the Republic of Moldova on frontier techno-
logies as an engine of efficient digital transformation (April 5-6).
AGEPI aligns with the criteria for assessing disclosure of designs on the Internet ap- 
plied in the Member States of the European Union, adopting and publishing the Practice 
Paper: Criteria for Assessing Disclosure of Designs on the Internet, designed to serve as 
a benchmark for IP offices and any other interested parties in order to increase transpa-
rency, legal certainty and predictability for the benefit of users and examiners in various 
intellectual property offices (16 May).
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Lista de abrevieri
Acordul de Asociere 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, în vigoare din 01.07.2016
Acordul TRIPs – Acordul privind aspectele dreptu-
rilor de proprietate intelectuală legate de comerț, în 
vigoare pentru Republica Moldova din 26.07.2001
ADA – Agenția de Stat pentru Drepturile de Autor 
a Republicii Moldova
AGEPI – Agenția de Stat pentru Proprietatea Inte-
lectuală a Republicii Moldova
ANACEC – Agenția Națională de Asigurare a 
Calității în Educație și Cercetare
ANCD – Agenția Națională pentru Cercetare și 
Dezvoltare din Republica Moldova, succesoarea 
Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic 
(AITT)
AŞM – Academia de Ştiințe a Moldovei
BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală
CSI – Comunitatea Statelor Independente 
DO – denumire de origine 
EUIPO – Oficiul Uniunii Europene pentru Propri-
etate Intelectuală
IG – indicație geografică
ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Secto-
rului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
OEAB – Organizația Eurasiatică de Brevete
OEB – Organizația Europeană de Brevete
OMC – Organizația Mondială a Comerțului
OMPI – Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite 
OPI – obiecte de proprietate intelectuală
ORDA – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din 
România
PI – proprietatea intelectuală 
Programul ImpAcT – Implementation of DCF-
TA supporting activities in Ukraine, Moldova and 
Georgia

RM – Republica Moldova
SUA – Statele Unite ale Americii
UE – Uniunea Europeană
UNECE – Comisia Economică a Naţiunilor Unite 
pentru Europa
UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova
USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
USM – Universitatea de Stat din Moldova
USPTO – Oficiul pentru Brevete și Mărci din SUA
UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei

List of Abbreviations
RM-EU Association Agreement – Association 
Agreement between the Republic of Moldova, on 
the one part, and the European Union and the Euro-
pean Atomic Energy Community and their Member 
States, on the other part, in force since 01.07.2016
TRIPs Agreement – Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights, in force for 
the Republic of Moldova since 26.07.2001
ADA – State Agency on Copyright of the Republic 
of Moldova
AGEPI – State Agency on Intellectual Property of 
the Republic of Moldova
ANACEC – National Agency for Quality Assuran-
ce in Education and Research
NARD – National Agency for Research and De-
velopment of the Republic of Moldova, the succes-
sor of the Agency for Innovation and Technology 
Transfer (AITT)
ASM – Academy of Sciences of Moldova
BOPI – Official Bulletin of Intellectual Property
CIS – Commonwealth of Independent States
AO – appellation of origin
EUIPO – European Union Intellectual Property 
Office
GI – geographical indication
ODIMM – Organization for Small and Medium-
Sized Enterprises Sector Development
EAPO – Eurasian Patent Organization
EPO – European Patent Organization
WTO – World Trade Organization
WIPO – World Intellectual Property Organization
UNO – United Nations Organization
IPO – intellectual property objects
ORDA – Romanian Copyright Office 
OSIM – State Office for Inventions and Trademarks 
of Romania 
IP – intellectual property
ImpAcT Program– Implementation of DCFTA sup-
porting activities in Ukraine, Moldova and Georgia

RM – Republic of Moldova
USA – United States of America
EU – European Union
UNECE – United Nations Economic Commission 
for Europe
SAUM – State Agrarian University of Moldova
ARSUB – Alecu Russo State University of Balti
MSU – Moldova State University
USPTO – United States Patent and Trademark Office
TUM – Technical University of Moldova




