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(373 22) 400 500 
(373 22) 400 508 
(373 22) 440 119 
office@agepi.gov.md 

www.agepi.gov.md

Acordăm protecţie juridică pe teritoriul 
RM invențiilor, soiurilor de plante, măr-
cilor, DMI, IG, DO, STG, DA și DC.

Creăm, perfecționăm și ajustăm 
cadrul legal național în domeniul PI în 
conformitate cu standardele și bunele 
practici internaționale.

Oferim servicii specializate, de infor-
mare, consultanță, instruire etc.

Misiunea noastră

ContaCte

We grant legal protection in the RM 
to inventions, plant varieties, trade-
marks, IDs, GIs, AOs, TSGs, CR and RRs.

We create, improve and adjust the na-
tional legal framework in the field of IP 
in accordance with the international 
standards and good practices.

We provide specialized information, 
consultancy, training services, etc.

our Mission

ContaCts

Vino de luni până vineri, între orele 
8:00-16:30 sau poţi aplica online 24/24 
pe e-agepi.md

Come from Monday to Friday, between 
8:00-16:30 or you can apply online 
24/24 on e-agepi.md

str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1  
mun. Chișinău, MD-2024,  
Republica Moldova

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

mailto:office%40agepi.gov.md%0A?subject=
http://agepi.gov.md
http://e-agepi.md
http://e-agepi.md
https://www.facebook.com/AGEPI
https://www.youtube.com/channel/UC5dvXVLKIXeYV5V1tCxj8vg
https://twitter.com/AGEPIMoldova
https://www.linkedin.com/company/state-agency-on-intellectual-property-of-the-republic-of-moldova?trk=biz-companies-cym
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Stimaţi cititori,

An de an, urmărim avansarea continuă a conștien-
tizării rolului pe care îl joacă proprietatea intelec-
tuală întru bunăstarea populaţiei. Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală recepţionează mai 
multe solicitări de instruire, mai multe cereri de în-
registrare a obiectelor de PI, mai multe întrebări 
despre mărci, invenţii și drepturi de autor. Titularii 
își apără drepturile mai cu încredere și cutezanţă, iar 
agenţii economici recurg cu mai multă siguranţă la 
protecţia numelui pe care și l-au construit. O parte 

Dear readers,

Every year, we pursue the continuous advancement of 
awareness of the role that intellectual property plays 
for the well-being of the population. The State Agency 
on Intellectual Property receives lots of requests for 
training, lots of applications for registration of IP ob-
jects, lots of questions about trademarks, inventions 
and copyrights. Holders defend their rights more con-
fidently and boldly, and economic agents resort more 
safely to the protection of the name they have built. A 
considerable part of the merits for this evolution be-

cuvânt-înainte
foreword



5 

considerabilă a meritelor pentru această evoluţie re-
vine specialiștilor de la AGEPI, care au depus eforturi 
și s-au dedicat promovării domeniului  prin diverse 
metode – conferinţe, expoziţii, participări la emisiuni 
radio și TV, instruiri și altele. 

Anul 2021, deși marcat încă de pandemia COVID-19, 
ne-a permis să încheiem noi acorduri de colabora-
re, să ne consolidăm cooperarea internaţională și 
regională, să organizăm evenimente naţionale și 
internaţionale (preponderent în format online), să 
lucrăm intensiv la armonizarea cadrului normativ în 
domeniul PI.

În mod prioritar ne-am axat pe procedurile de exa-
minare a solicitărilor și acordare a protecţiei juridice 
pentru obiectele de proprietate intelectuală, pe alo-
curi acestea fiind și optimizate.

Ne-am concentrat, de asemenea, pe sprijinul popu-
laţiei întru însușirea cunoștinţelor fundamentale pri-
vind respectarea drepturilor de PI, pe acordarea între-
gului suport informaţional agenţilor economici care 
contribuie la dezvoltarea economiei și turismului în 
Republica Moldova.

Raportul anual conţine date statistice elocvente și 
concludente despre activitatea și obiectivele pe care 
le-a atins AGEPI în perioada de referinţă.

În anul 2022, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Inte-
lectuală împlinește 30 de ani de activitate. O aniversa-
re frumoasă, în preajma căreia vom încerca să deve-
nim și mai buni, și mai aproape de dumneavoastră, de 
toţi solicitanţii și titularii de drepturi.

Vă invit, așadar, să parcurgeţi paginile acestei broșuri, 
să ne cunoașteţi mai îndeaproape și să apreciaţi acti-
vitatea căreia s-au dedicat în totalitate cei peste o sută 
de angajaţi ai AGEPI.

Cu respect, 
Eugeniu Rusu, 
Director general al AGEPI

longs to the specialists from AGEPI, who have made 
efforts and dedicated themselves to the promotion 
of the field through various methods - conferences, 
exhibitions, participation in radio and TV broadcasts, 
trainings and others.

The year 2021, although still marked by the COVID-19 
pandemic, allowed us to conclude new cooperation 
agreements, to strengthen our international and re-
gional cooperation, to organize national and interna-
tional events (mainly in online format), to work inten-
sively to harmonize the normative framework in the 
field of IP.

We focused primarily on the procedures for examina-
tion of applications and grant of legal protection for 
intellectual property objects, in some cases these be-
ing also optimized.

We also focused on supporting the population in ac-
quiring basic knowledge on the  enforcement of in-
tellectual property rights, on providing full informa-
tion support to economic agents that contribute to 
the development of the economy and tourism in the 
Republic of Moldova.

The Annual Report contains eloquent and conclusive 
statistical data on the activity and goals that AGEPI 
achieved during the reference period.

In 2022, the State Agency on Intellectual Property 
celebrates its 30 years of activity. It is a beautiful an-
niversary, on the eve of which we will try to become 
even better, and closer to you, to all applicants and 
rightholders.

Therefore, I invite you to go through the pages of this 
brochure, get to know us better and appreciate the 
activity to which more than one hundred AGEPI em-
ployees have devoted themselves entirely.

Respectfully yours, 
Eugeniu Rusu, 
Director General of AGEPI
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Implementarea 
Platformei informaționale în domeniul 

protecției drepturilor de proprietate intelectuală - e-IPR, 
sistem informaţional interdepartamental comun care asigură schimbul de 

date interinstituţional şi contribuie la informarea societăţii cu privire la respectarea drepturilor 
de PI http://db.observatorpi.md/

Implementation of the Information Platform in the field of protection of intellectual property rights - 
e-IPR, a common interdepartmental information system that ensures the interinstitutional data 

exchange and contributes to informing the society about the enforcement of IP 
rights http://db.observatorpi.md/

Aprobarea Planului 
de Dezvoltare Strategică al AGEPI pentru 

anii 2022-2024 – un document de bază care asigură prioritiza-
rea diverselor obiective, identifică lacunele în capacități și stabilește instrumentele 

necesare atingerii obiectivelor oficiului

Approval of the Strategic Development Plan of AGEPI for the years 2022-2024 - a 
basic document that provides for the prioritization of various 

goals, identifies gaps in capacities and establishes 
the tools necessary to achieve the 

goals of the office

Alinierea AGEPI 
la o nouă practică comună a 

Rețelei europene de PI prin adoptarea 
implementării Documentului practic „Riscul de confuzie 

(impactul elementelor nedistinctive/slabe) - motivele relative de refuz” în 
cadrul procedurilor de examinare

Alignment of AGEPI to a new Common Practice of the European IP Network by adopting the 
implementation of the Practice Paper “Likelihood of Confusion (impact of 

non-distinctive/weak components) - Relative Grounds of Refusal” 
in the examination procedures

Alegerea reprezentantului 
Republicii Moldova, Ambasadoarei Tatiana Molcean, 

Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva şi 
alte Organizaţii Internaționale cu sediul la Geneva, în calitate de președinte al Adunării generale a OMPI 

pentru bienala 2022-2023

Election of the representative of the Republic of Moldova, Ambassador Tatiana Molcean, Permanent 
Representative of the Republic of Moldova to the UN Office in Geneva and other 

International Organizations in Geneva, as Chair of the WIPO 
General Assembly for the 2022-2023 

biennium

Semnarea Planului 
de acțiuni privind colaborarea bilaterală 
cu OEB pentru anii 2022-2023, care vizează implementarea 
unor activități comune axate pe consolidarea capacităților instituționale ale AGEPI  
și eficientizarea mecanismului de validare a brevetelor europene

Signing of the Work Plan on Bilateral Cooperation with the EPO for 2022-2023, aimed at 
implementing joint activities focused on strengthening the institutional 

capacities of AGEPI and streamlining the European patent 
validation mechanism 

Semnarea unui 
nou Memorandum de 
Înțelegere privind cooperarea bilaterală cu 
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, care 
prevede extinderea colaborării în domeniul PI în vederea consolidării 
sistemelor și serviciilor de proprietate intelectuală 

Signing of a new Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation with the European 
Union Intellectual Property Office, which provides for the extension of coopera-

tion in the field of IP in order to strengthen intellectual property 
systems and services 

Instituirea 
Subcomitetului pentru indicații 
geografice în cadrul Acordului de Parteneriat Strategic, 
Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, semnat la 24.12.2020

Establishment of the Geographical Indications Sub-Committee under the Strategic Partnership, 
Trade and Cooperation Agreement between the Republic of Moldova and the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
signed on 24.12.2020

Asigurarea președinției Consiliului Interstatal pentru prob-
lemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale

Ensuring the presidency of the Interstate Council on Legal Protection and 
Defense of Intellectual Property 

Implementarea 
Proiectului KnowING IPR 

„Promovarea inovației în regiunea Dunării 
prin ingineria cunoașterii și managementul drepturilor de 

PI”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului 
Transfrontalier Dunărea

Implementation of the KnowING IPR Project “Fostering Innovation in the Danube Region 
through Knowledge Engineering and IPR Management”, co-funded by the 

European Union under the Danube Transnational Programme

real i zăr i le pr inc ipale ale anulu i
main achievements of the year
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activitatea de brevetare/ 
înregistrare a opi
ipo patenting/
registration activity

Constatări generale general Findings

Mărci 
Trademarks

DMI 
IDs

Invenţii 
Inventions

Altele 
Other

total: 2305

Depunerea online prin e-agepi.md
(cereri și documente conexe, procedura 
naţională)

Online filing via e-agepi.md
(applications and related documents, national 
procedure)

1812 1144 438
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Cereri de aCordare a proteCției appliCations For the 
grant oF proteCtion 

opi brevetate/înregistrate patented/registered ipos

5053

3945

15

28

212

193

192

178

5

5

335

338

Mărci 
Trademarks

Mărci 
Trademarks

Soiuri de plante 
Plant varieties

Soiuri de plante 
Plant varieties

DMI 
IDs

DMI 
IDs

Invenţii 
Inventions

Invenţii 
Inventions

IG, DO 
GIs, AOs

IG, DO 
GIs, AOs

DA și DC 
CR and RRs

DA și DC 
CR and RRs

total: 4687

total: 5812

(proceduri naţională + internaţională) (national + international procedures)
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SECȚIUNI CIB*
IPC SECTIONS*TOP

CERERI DEPUSE
FILED APPLICATIONS

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

C

A

F

B

H

E

Chimie; Metalurgie
Chemistry; Metallurgy

Necesităţi curente ale vieţii
Human Necessities

Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc. 
Mechanical Engineering; Lighting; 
Heating; etc.

Tehnici industriale diverse; transporturi 
Performing Operations; Transporting

Electricitate
Electricity

Construcţii fixe
Fixed Constructions

* Informația privind secțiunile CIB reflectă domeniile de interes ale solicitanților pentru obținerea brevetelor pe teritoriul RM.
* IInformation on the IPC sections reflects the areas of interest of the applicants for obtaining patents on the territory of the RM.

** În cazul dat indicele nu reprezintă un număr total, dar se referă la fiecare secțiune în parte.
** In this case, the index does not represent a total number, but refers to each section separately.

2019 2020 2021

112

141

96

158

76

116

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

Brevete de invenție
Patents for invention

Solicitanți naționali
National applicants

Solicitanți străini
Foreign applicants

64

C A H B, E, F

115

12

1

27 26 7 5**

A F C H

77 12 9 6

i n v e n ţ i i  /  i n v e n t i o n s

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

Brevete de invenție
Patents for invention

SOLICITANȚI NAȚIONALI
NATIONAL APPLICANTSTOP

DINAMICA ELIBERĂRII BREVETELOR
DYNAMICS OF ISSUING PATENTS

BREVETE ELIBERATE
ISSUED PATENTS

2019 2020 2021

57

79

44

89

69

109
Titulari naționali
National owners

Titulari străini
Foreign owners

57

104

12

5

Prelungite
Extended9

Institutul de Chimie al MEC
Institute of Chemistry of MER8

Universitatea de Stat din Moldova
State University of Moldova10

Institutul de Microbiologie
și Biotehnologie al MEC
Institute of Microbiology
and Biotechnology of MER

11

Institutul de Chimie al MEC
Institute of Chemistry of MER12

Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „N. Testemițanu”
State University of Medicine 
and Pharmacy “N. Testemitanu”

23

Universitatea Tehnică a Moldovei
Technical University of Moldova26

i n v e n ţ i i  /  i n v e n t i o n s

10 
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VALIDAREA BREVETELOR EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
VALIDATION OF EUROPEAN PATENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

SECȚIUNI CIB, %
IPC SECTIONS, %TOP

ȚĂRI
COUNTRIESTOP

261

US

52

BE

42

SA

14

JP

DINAMICA DEPUNERII SOLICITĂRILOR
DYNAMICS OF FILING REQUESTS

2019 2020 2021

1345

1236

1354

34

GB

A C B, G F, H

47 39 4 3

C Chimie; Metalurgie
Chemistry; Metallurgy

A Necesităţi curente ale vieţii
Human Necessities

F Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc. 
Mechanical Engineering; Lighting; 
Heating; etc.

B Tehnici industriale diverse; transporturi 
Performing Operations; Transporting

G Fizică
Physics

H Electricitate
Electricity

Total solicitări*
Total requests

2016-2021

Brevete europene validate
Validated European patents

2021

5920

112

* Solicitări de validare a brevetelor europene
* Requests for the validation of European Patents

i n v e n ţ i i  /  i n v e n t i o n s

****

** În cazul dat indicele nu reprezintă un număr total, dar se referă la fiecare secțiune în parte.
** In this case, the index does not represent a total number, but refers to each section separately.

DURATA MEDIE DE MENȚINERE ÎN VIGOARE, ANI
AVERAGE DURATION OF MAINTENANCE, YEARS

VALABILITATEA BREVETELOR ÎN RM LA 31.12.2021
VALIDITY OF PATENTS IN THE RM ON 31.12.2021

BREVETE EURASIATICE
EURASIAN PATENTS

DINAMICA MENȚINERII ÎN VIGOARE
DYNAMICS OF MAINTENANCE IN FORCE

* În baza cererilor depuse prin PCT și direct la AGEPI

* On the basis of applications filed under the PCT and directly with AGEPI

2019 2020 2021

2195
1859

1580

Brevete eurasiatice 
Eurasian patents

Brevete eliberate de AGEPI
Patents issued by AGEPI 

Brevete europene validate 
Validated European patents 

Total

BI eurasiatice
Eurasian PI 

13
BI, titulari străini* 
PI, foreign owners* 

10

BI, titulari naționali 
PI, national owners  

5,3 2,9

BISD, titulari naționali  
STPI, national owners  

BISD, titulari străini* 
STPI, foreign owners*  

4

1580

710

216

2506

i n v e n ţ i i  /  i n v e n t i o n s

12 
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* Requests for the validation of European Patents

i n v e n ţ i i  /  i n v e n t i o n s

****

** În cazul dat indicele nu reprezintă un număr total, dar se referă la fiecare secțiune în parte.
** In this case, the index does not represent a total number, but refers to each section separately.

DURATA MEDIE DE MENȚINERE ÎN VIGOARE, ANI
AVERAGE DURATION OF MAINTENANCE, YEARS

VALABILITATEA BREVETELOR ÎN RM LA 31.12.2021
VALIDITY OF PATENTS IN THE RM ON 31.12.2021

BREVETE EURASIATICE
EURASIAN PATENTS

DINAMICA MENȚINERII ÎN VIGOARE
DYNAMICS OF MAINTENANCE IN FORCE

* În baza cererilor depuse prin PCT și direct la AGEPI

* On the basis of applications filed under the PCT and directly with AGEPI

2019 2020 2021

2195
1859

1580

Brevete eurasiatice 
Eurasian patents

Brevete eliberate de AGEPI
Patents issued by AGEPI 

Brevete europene validate 
Validated European patents 

Total

BI eurasiatice
Eurasian PI 

13
BI, titulari străini* 
PI, foreign owners* 

10

BI, titulari naționali 
PI, national owners  

5,3 2,9

BISD, titulari naționali  
STPI, national owners  

BISD, titulari străini* 
STPI, foreign owners*  

4

1580

710

216

2506

i n v e n ţ i i  /  i n v e n t i o n s
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CERERI DEPUSE
FILED APPLICATIONS

1

2

3

3

6

Plante tehnice și furajere 
Industrial and forage plants

Plante ornamentale 
Ornamental plants

Plante aromatice și medicinale
Aromatic and medicinal plants

Cereale pentru boabe
Grain cereals

Pomi, arbuști și viță-de-vie
Fruit trees, bushes and grapevine

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

FINALITATEA EXAMINĂRII CERERILOR
FINALITY OF EXAMINATION OF APPLICATIONS

Solicitanţi naționali
National applicants

10

Solicitanţi străini
Foreign applicants

5

2019 2020 2021

16

31

15

hotărâri de acordare a brevetului
decisions of grant of patent 

27

cereri publicate
published applications

18

s o i u r i  d e  p la n t e  /  p la n t  v a r i e t i e s

2019 2020 2021

29

43

28

DINAMICA ELIBERĂRII BREVETELOR
DYNAMICS OF ISSUING PATENTS

VALABILITATEA BREVETELOR ÎN RM LA 31.12.2021
VALIDITY OF PATENTS IN THE RM ON 31.12.2021

SOLICITANȚI 
APPLICANTSTOP

Institutul de Cercetări pentru 
Culturile de Câmp „Selecţia”, MD
Research Institute of Field Crops 
“Selectia”, MD

4
Institutul de Genetică, Fiziologie 
şi Protecție a Plantelor al AŞM, MD
Institute of Genetics, Physiology 
and Plant Protection of ASM, MD

2

Consortium Deutscher 
Baumsehulen GmbH, DE3

Grădina Botanică (Institut) 
a AŞM, MD
Botanical Garden (Institute) 
of ASM, MD

2

Titulari străini
Foreign owners

254

Titulari naționali
National owners

34

Total

288

s o i u r i  d e  p la n t e  /  p la n t  v a r i e t i e s
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2

Consortium Deutscher 
Baumsehulen GmbH, DE3

Grădina Botanică (Institut) 
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254
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s o i u r i  d e  p la n t e  /  p la n t  v a r i e t i e s
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DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

2019 2020 2021

1857

3226

2135

2780
2275

2778

Procedura internaţională*
International procedure*

Procedura naţională
National procedure

1994 - 2021

53251 90982

144233

* Cereri de înregistrare internaţională conform sistemului de la Madrid
* Applications for international registration under the Madrid System

ȚĂRI
COUNTRIESTOP

Solicitanţi naționali
National applicants

1674

Solicitanţi străini
Foreign applicants

3379

Chişinău
Chisinau

1154

UTA Găgăuzia, Anenii Noi, Bălţi
ATU Gagauzia, Anenii Noi, Balti

199

Alte 36 de localităţi 
Other 36 localities 

321

1674

MD

507

RU

356

EM

329

CN

318

US

măr c i  /  t r adema r k s

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
National procedure

CLASE CIPS, %
ICGS CLASSES, %TOP

cl. 35 cl. 33 cl. 5 cl. 43 cl. 32, 41

34 16 13 10 9

cl. 5, 9 cl. 35 cl. 3 cl. 30 cl. 42

21 20 13 12 10

cl. 9
Aparate şi instrumente științifice
Scientific apparatus and instruments

cl. 3
Produse cosmetice
Cosmetics

cl. 32
Bere; băuturi nealcoolice
Beers; non-alcoholic beverages

cl. 5
Produse farmaceutice
Pharmaceuticals

cl. 33
Băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

cl. 35
Publicitate
Advertising

cl. 41
Educaţie; instruire; divertisment
Education; training; entertainment

cl. 42
Servicii ştiinţifice şi tehnologice
Scientific and technological services

cl. 43
Servicii de alimentaţie publică
Services for providing food and drink

cl. 30
Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee 

SOLICITANȚI 
APPLICANTSTOP

Philip Morris Products S.A, CH45

BUCURIA DULCE S.R.L., MD44

BESCHIERU Nichita, MD38

CASTEL MIMI S.R.L., MD35

BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD30

Apple Inc., US75

Richter Gedeon Nyrt., HU61

Egis Gyógyszergyár Zrt., HU30

Euro Games Technology Ltd., BG16

Kia Corporation, KR16

măr c i  /  t r adema r k s

*

*

* În cazul dat indicele nu reprezintă un număr total, dar se referă la fiecare clasă în parte.
* In this case, the index does not represent a total number, but refers to each classe separately.
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DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

2019 2020 2021
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2135

2780
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2778

Procedura internaţională*
International procedure*
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National procedure

1994 - 2021

53251 90982

144233
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* Applications for international registration under the Madrid System
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3379
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RU

356

EM
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CN
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US

măr c i  /  t r adema r k s
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National procedure

CLASE CIPS, %
ICGS CLASSES, %TOP

cl. 35 cl. 33 cl. 5 cl. 43 cl. 32, 41

34 16 13 10 9

cl. 5, 9 cl. 35 cl. 3 cl. 30 cl. 42

21 20 13 12 10

cl. 9
Aparate şi instrumente științifice
Scientific apparatus and instruments

cl. 3
Produse cosmetice
Cosmetics

cl. 32
Bere; băuturi nealcoolice
Beers; non-alcoholic beverages

cl. 5
Produse farmaceutice
Pharmaceuticals

cl. 33
Băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

cl. 35
Publicitate
Advertising

cl. 41
Educaţie; instruire; divertisment
Education; training; entertainment

cl. 42
Servicii ştiinţifice şi tehnologice
Scientific and technological services

cl. 43
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Services for providing food and drink

cl. 30
Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee 

SOLICITANȚI 
APPLICANTSTOP

Philip Morris Products S.A, CH45

BUCURIA DULCE S.R.L., MD44

BESCHIERU Nichita, MD38

CASTEL MIMI S.R.L., MD35

BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD30

Apple Inc., US75

Richter Gedeon Nyrt., HU61

Egis Gyógyszergyár Zrt., HU30

Euro Games Technology Ltd., BG16

Kia Corporation, KR16

măr c i  /  t r adema r k s

*

*

* În cazul dat indicele nu reprezintă un număr total, dar se referă la fiecare clasă în parte.
* In this case, the index does not represent a total number, but refers to each classe separately.
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PROTECȚIE ACORDATĂ
GRANTED PROTECTION

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
National procedure

2019 2020 2021

1337

3065

1406

2730

1419

2526

ȚĂRI
COUNTRIESTOP

1008

MD

99

US

33

CH

23

KR

23

GB

Titulari naționali
National owners1008

Titulari străini
Foreign owners2937

Total3945

măr c i  /  t r adema r k s

REÎNNOIRI
RENEWALS

VALABILITATEA MĂRCILOR ÎN RM LA 31.12.2021
VALIDITY OF TRADEMARKS IN THE RM ON 31.12.2021

Titulari naționali
National owners

Titulari străini
Foreign owners

347 349

3360 3369

Înregistrări naționale
National registrations

Înregistrări internaționale
International registrations

21981 53279

Mărci reînnoite
Renewed trademarks 

Cereri de reînnoire
Renewal applications

măr c i  /  t r adema r k s
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PROTECȚIE ACORDATĂ
GRANTED PROTECTION

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
National procedure

2019 2020 2021

1337

3065

1406

2730

1419

2526

ȚĂRI
COUNTRIESTOP

1008

MD

99

US

33

CH

23

KR

23

GB

Titulari naționali
National owners1008

Titulari străini
Foreign owners2937

Total3945

măr c i  /  t r adema r k s

REÎNNOIRI
RENEWALS

VALABILITATEA MĂRCILOR ÎN RM LA 31.12.2021
VALIDITY OF TRADEMARKS IN THE RM ON 31.12.2021

Titulari naționali
National owners

Titulari străini
Foreign owners

347 349

3360 3369

Înregistrări naționale
National registrations

Înregistrări internaționale
International registrations

21981 53279

Mărci reînnoite
Renewed trademarks 

Cereri de reînnoire
Renewal applications

măr c i  /  t r adema r k s
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DEPUNEREA CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD
FILING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS WITH THE MD ORIGIN

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD 
DYNAMICS OF FILING INTERNATIONAL  APPLICATIONS WITH THE MD ORIGIN  

cl. 32

cl. 29

cl. 33

cl. 30

cl. 35

Bere; băuturi nealcoolice
Beers; non-alcoholic beverages 

Carne, peşte, păsări, vânat
Meat, fish, poultry, game

Băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee 

Publicitate
Advertising

CLASE CIPS, %
ICGS CLASSES, %TOP

ȚĂRI DESEMNATE
DESIGNATED COUNTRIESTOP

Din totalul cererilor 21 au fost depuse online prin platforma pentru 
înregistrarea internațională a mărcilor Madrid e-Filing, la care RM 
s-a alăturat în 2020.

Mărcile autohtone au fost înaintate spre  protecţie în 60 
de părţi contractante ale sistemului de la Madrid.

Of the total number of applications, 21 were submitted online 
through the Madrid e-Filing Platform for International Registration 
of Marks, which the Republic of Moldova joined in 2020.

Domestic trademarks were submitted for protection in 60 
Contracting Parties to the Madrid System.

2019 2020 2021

83

114

91

cl. 33 cl. 35 cl. 30 cl. 32 cl. 29

46 34 17 15 13

46

UA

39

RO

32

RU

24

BY

25

PL

măr c i  /  t r adema r k s

2019 2020 2021

101

161

66

166

67

145

2019 2020 2021

466

588

277

552
661

563

CLASE, DMI
CLASSES, IDsTOP

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

DINAMICA DMI INCLUSE ÎN CERERILE 
DEPUSE**
DYNAMICS OF IDs INCLUDED IN THE FILED
APPLICATIONS**

Procedura internaţională*
International procedure*

Procedura naţională
National procedure

* Cereri de înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la Haga
* Applications for international registration under the Hague Agreement

** Într-o cerere de înregistrare pot fi incluse până la 100 de DMI
** Up to 100 IDs can be included in an application for registration

Butelii
Bottles

Portofele, portstilouri, poşete, portchei, 
brelocuri, genţi
Wallets, pen-holders, handbags, keyrings, 
trinkets, bags

Mobilier
Furniture

Simboluri grafice, motive decorative pentru 
suprafețe, logo
Graphic symbols, decorative surface 
patterns, logos

Etichete
Labels30

39

79

96

362 Bijuterii
Jewellry

Piese auto
Auto parts

Profiluri
Pre-shaped strips 

Autovehicule
Motor cars

Mașini mici (jucării)
Small cars (toys)35

64

65

65

186

de s e n e  ș i  mode le  i n d u s t r i a le  /  i n d u s t r i a l  d e s i g n
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DEPUNEREA CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD
FILING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS WITH THE MD ORIGIN

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD 
DYNAMICS OF FILING INTERNATIONAL  APPLICATIONS WITH THE MD ORIGIN  
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Domestic trademarks were submitted for protection in 60 
Contracting Parties to the Madrid System.
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măr c i  /  t r adema r k s

2019 2020 2021

101

161

66

166

67

145

2019 2020 2021

466

588

277

552
661

563

CLASE, DMI
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* Applications for international registration under the Hague Agreement

** Într-o cerere de înregistrare pot fi incluse până la 100 de DMI
** Up to 100 IDs can be included in an application for registration
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Bottles

Portofele, portstilouri, poşete, portchei, 
brelocuri, genţi
Wallets, pen-holders, handbags, keyrings, 
trinkets, bags

Mobilier
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suprafețe, logo
Graphic symbols, decorative surface 
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Labels30
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96

362 Bijuterii
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Profiluri
Pre-shaped strips 

Autovehicule
Motor cars

Mașini mici (jucării)
Small cars (toys)35
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65

65

186

de s e n e  ș i  mode le  i n d u s t r i a le  /  i n d u s t r i a l  d e s i g n
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Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
National procedure

SOLICITANȚI, DMI 
APPLICANTS, IDsTOP

VLAH Victor, MD167

ECOWOODBAG S.R.L., MD83

SENEREX-S S.R.L., MD74

SUVOROV WINERY S.R.L., MD74

VIALDAR-MOB S.R.L., MD30

HARRY WINSTON SA, CH196

RENAULT s.a.s., IT80

DACHPOLL Sp. z o.o., PL65

FERRARI S.p.A., IT32

Nakhla Tobacco Co S.A.E., EG24

ȚĂRI
COUNTRIESTOP

62

MD

51

CH

21

FR

17

IT

12

DE

656

MD

212

CH

87

FR

76

PL

42

IT

D
M

I /
 ID

s
Cereri / Applications

de s e n e  ș i  mode le  i n d u s t r i a le  /  i n d u s t r i a l  d e s i g n

PROTECȚIE ACORDATĂ
GRANTED PROTECTION

2019 2020 2021

42
56 67

198

47

146

2019 2020 2021

346

225
267

606

233

479

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
National procedure

Înregistrări
Registrations

DMI cuprinse în înregistrări
IDs included in the registrations

ȚĂRI
COUNTRIESTOP

48

MD

43

CH

14

FR

11

DE

11

IT

230

MD

153

CH

50

TR

48

DE

45

FR

D
M

I /
 ID

s

Înregistări / Registrationns

de s e n e  ș i  mode le  i n d u s t r i a le  /  i n d u s t r i a l  d e s i g n
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Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
National procedure
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APPLICANTS, IDsTOP
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ȚĂRI
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MD
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48
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FR

D
M

I /
 ID
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Înregistări / Registrationns

de s e n e  ș i  mode le  i n d u s t r i a le  /  i n d u s t r i a l  d e s i g n
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REÎNNOIRI
RENEWALS

Titulari naționali
National owners

Titulari străini
Foreign owners

31 227

304 902

VALABILITATEA ÎNREGISTRĂRILOR DMI ÎN RM LA 31.12.2021
VALIDITY OF ID REGISTRATIONS IN THE RM ON 31.12.2021

Înregistrări naționale
National registrations

Înregistrări internaționale
International registrations

469 2454

DMI
IDs 

Înregistrări
Registrations

de s e n e  ș i  mode le  i n d u s t r i a le  /  i n d u s t r i a l  d e s i g n

2019 2020 2021

12

6
5

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR  
DE ÎNREGISTRARE A DO 
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS
FOR REGISTRATION OF AOs

CERERI DEPUSE
FILED APPLICATIONS

IG, DO, STG PROTEJATE ÎN RM
GIs, AOs, TSGs PROTECTED IN THE RM

3739

25

1066

AA RM-UE (IG)
RM-EU AA (GIs)

Procedura națională (IG, DO, STG)
National procedure (GIs, AOs, TSGs) 

Aranjamentul  de la Lisabona (DO)
Lisbon Agreement (AOs)

IG, DO, STG AUTOHTONE PROTEJATE PE CATEGORII DE PRODUSE
LOCAL GIs, AOs, TSGs PROTECTED BY PRODUCT CATEGORIES

Aranjamentul de la Lisabona (DO)
Lisbon Agreement (AOs) 4

Procedura națională (DO)
National procedure (AOs)

Dealul Craveț
Dealul Cravet

7 5 2 1

Băuturi
Beverages

Legume și fructe
Vegetables and fruits

Produse lactate
Dairy products

Produse apicole
Bee products

i g ,  d o ,  s t g  /  g i s ,  a o s ,  t s g s
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REÎNNOIRI
RENEWALS

Titulari naționali
National owners

Titulari străini
Foreign owners

31 227

304 902
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6
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DINAMICA DEPUNERII CERERILOR  
DE ÎNREGISTRARE A DO 
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FOR REGISTRATION OF AOs

CERERI DEPUSE
FILED APPLICATIONS

IG, DO, STG PROTEJATE ÎN RM
GIs, AOs, TSGs PROTECTED IN THE RM

3739

25

1066

AA RM-UE (IG)
RM-EU AA (GIs)

Procedura națională (IG, DO, STG)
National procedure (GIs, AOs, TSGs) 

Aranjamentul  de la Lisabona (DO)
Lisbon Agreement (AOs)

IG, DO, STG AUTOHTONE PROTEJATE PE CATEGORII DE PRODUSE
LOCAL GIs, AOs, TSGs PROTECTED BY PRODUCT CATEGORIES

Aranjamentul de la Lisabona (DO)
Lisbon Agreement (AOs) 4

Procedura națională (DO)
National procedure (AOs)

Dealul Craveț
Dealul Cravet
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HARTA IG, DO, STG AUTOHTONE PROTEJATE
MAP OF PROTECTED INDIGENOUS GIs, AOs, TSGs

* Protejate în baza AA RM-UE
* Protected under the RM-EU AA

** Beneficiază de protecție și prin Aranjamentul de la Lisabona (30 de state)
** It also benefits from protection under the Lisbon Agreement (30 states)

*** Înaintate spre protecție în UE în baza AA RM-UE
*** Submitted for protection in the EU under the RM-EU AA 

STG „Prune umplute cu miez de nucă”
TSG ”Plums Stuffed with Walnut Kernel”

Valul lui Traian*
Valul lui Traian*

Ştefan Vodă*
Stefan Voda*

Codru*
Codru*

IGP pentru vinuri:
PGIs for wines:

DIVIN* 
DIVIN* 

IGP pentru rachiu de vin învechit:
PGIs for obsolete wine brandy:

Miere din Codrii Moldovei***
Honey from Codrii Moldovei***

ROMĂNEȘTI** (vin)

ROMANESTI** (wine)

Pistil de Valea Răutului***

Fruit Paste of Valea
Rautului***

Brînză de
Popeasca***

Popeasca Sheep 
Cheese***

CIUMAI* (vin)

CIUMAI* (wine)

Prune deosebite de Lalova***

Special Prunes of Lalova***

Brânză de Măgura***

Magura Sheep Cheese***

ZĂBRICENI***
(plante/fructe uscate)

ZABRICENI***
(dried plants/fruits)

Dulceață din petale 
de trandafir Călărași* 

Calarasi 
Rose Petal Jam*

Agriş de Marinici*** 

Marinici Gooseberry*** 

Rachiu de caise 
de Nimoreni*

Nimoreni 
Apricot Brandy*

Calarasi

Sângerei

ChisinauChisinau

EdinetEdinet

IaloveniIaloveni

Straseni

Rezina

TaracliaTaraclia

Nisporeni

Stefan VodaStefan Voda

i g ,  d o ,  s t g  /  g i s ,  a o s ,  t s g s

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
ȘI  ELIBERĂRII CERTIFICATELOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS 
AND ISSUING CERTIFICATES

OBIECTE ÎNREGISTRATE
REGISTERED OBJECTSTOP

2019 2020 2021

272 272 266 256

335 338

Opere științifice
Scientific works72

34 Opere literare 
Literary works

172 Opere de artă plastică
Works of fine art

20
Opere muzicale
Musical works

Programe pentru calculator
Computer programs13Certificate

Certificates
Cereri
Applications

MARCAJE DE CONTROL ELIBERATE (pentru CD/DVD)
ISSUED CONTROL MARKINGS (for CD/DVD)

d r ep t  d e  a u t o r  ș i  d r ep t u r i  c o n e x e  /  copy r i g h t  a nd  r e la t e d  r i g h t s

fonograme
phonograms

opere audiovizuale
audiovisual works

programe pentru calculator
computer programs

5091
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activitatea în domeniul juridic
activity in the legal field 

Sistemul naţional de proprietate intelectuală din Re-
publica Moldova constituie un sistem complex și di-
namic, fiind axat în permanenţă pe oferirea celui mai 
înalt nivel de protecţie a drepturilor de PI. Din aceste 
considerente, eforturile permanente depuse pentru a 
asigura evoluţia acestui domeniu vizează în mod prio-
ritar dezvoltarea și consolidarea componentelor sale 
de bază și a interacţiunii eficiente a acestora: cadrul 
normativ, cadrul instituţional și înșiși beneficiarii sis-
temului (titularii drepturilor exclusive de PI). 

Actualmente, cadrul juridic naţional din domeniul PI 
este în concordanţă atât cu normele internaţiona-
le, cât și cu cele ale Uniunii Europene, pentru a asi-
gura reglementarea corespunzătoare a înregistrării, 
protecţiei juridice, valorificării obiectelor de proprieta-
te intelectuală, dar și asigurării drepturilor de PI. Tot-
odată, procesul de consolidare a legislaţiei este unul 
continuu, pentru a face faţă schimbărilor permanente 
generate de evoluţia domeniului de referinţă atât la 
nivel internaţional, cât și naţional.

Astfel, în anul 2021, AGEPI a desfășurat un șir de ac-
tivităţi orientate spre consolidarea cadrului normativ 
naţional care reglementează domeniul PI. Corespun-
zător, perfecţionarea legislaţiei proprietăţii intelectua-
le a vizat atât elaborarea unor noi iniţiative normative, 

The national intellectual property system of the Re-
public of Moldova is a complex and dynamic system, 
being permanently focused on providing the highest 
level of protection of IP rights. For these reasons, the 
ongoing efforts to ensure the evolution of this field 
are primarily aimed at developing and strengthening 
its core components and their effective interaction: 
the regulatory framework, the institutional frame-
work and the beneficiaries of the system themselves 
(holders of exclusive IP rights).

Currently, the national legal framework in the field 
of IP is in line with both international and European 
Union norms, in order to ensure proper regulation 
of registration, legal protection, use of intellectual 
property objects, and also enforcement of IP rights. 
At the same time, the process of consolidating the 
legislation is a continuous one, in order to face the 
permanent changes generated by the evolution of 
the reference field both at international and national 
level.

Thus, in 2021, AGEPI carried out a series of activi-
ties aimed at consolidating the national regulatory 
framework governing the field of IP. Accordingly, the 
improvement of the intellectual property legislation 
aimed at both the elaboration of new normative ini-

activitatea normativă în domeniul  
protecţiei proprietăţii intelectuale

normative activity in the Field  
of intellectual property protection
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dar și continuarea promovării proiectelor de acte nor-
mative demarate, pentru a asigura realizarea cu suc-
ces a angajamentelor asumate în virtutea acordurilor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
dar și a documentelor de politici implementate la nivel 
naţional.

În scopul dezvoltării sistemului de protecţie a PI, în pe-
rioada de referinţă au fost iniţiate o serie de proiecte 
de acte normative, printre care: 

» » Proiectul de Lege privind dreptul de autor  
și drepturile conexe

Proiectul de act normativ menţionat este elaborat în 
vederea armonizării prevederilor legislaţiei din acest 
domeniu cu reglementările acquis-ului comunitar re-
levant, astfel fiind transpuse o serie de directive euro-
pene. Acesta are menirea de a oferi un grad ridicat de 
protecţie autorilor și titularilor de drepturi de autor și 
conexe, prin instituirea unui cadru legal care acordă 
posibilitatea valorificării operelor și altor obiecte pro-
tejate de aceste drepturi, de a stabili un mecanism clar 
de colectare, repartizare și achitare a remuneraţiei de 
către organizaţiile de gestiune colectivă și responsabi-
lizare a tuturor părţilor implicate în acest proces, pre-
cum și de a spori gradul de transparenţă în activitatea 
organizaţiilor de gestiune colectivă.

Proiectul legii a fost elaborat cu asistenţa expertului 
din cadrul proiectului Uniunii Europene „Suport pen-
tru dialogul structurat în domeniul politicilor, coordo-
narea punerii în aplicare a Acordului de Asociere și 
îmbunătăţirea procesului de aproximare legală”, Irina 
Lucan-Arjoca, fiind organizate peste 40 de ședinţe de 
lucru în acest sens. Totodată, având în vedere comple-
xitatea proiectului, în scopul explicării mai detaliate a 
aspectelor practice și a prevederilor acquis-ului comu-
nitar transpuse în proiectul Legii privind dreptul de au-
tor și drepturile conexe, pe parcursul anului 2021, au 
fost organizate mai multe runde de consultări publice 
pe marginea acestuia cu reprezentanţii organizaţiilor 
de gestiune colectivă, mediului de afaceri și ai uniuni-
lor de creaţie.

tiatives and also at the continued promotion of the 
draft normative acts started, in order to ensure the 
successful fulfillment of the commitments assumed 
under the international agreements to which the Re-
public of Moldova is a party, and also of the policy 
documents implemented at national level.

With a view to develop the IP protection system, a 
number of draft normative acts were initiated during 
the reference period, including:

» » Draft Law on Copyright  
and Related Rights

The draft normative act is elaborated in order to har-
monize the provisions of the legislation in this field 
with the regulations of the relevant acquis commu-
nautaire, thus being transposed a number of Euro-
pean directives. It is intended to provide a high level 
of protection to authors and holders of copyright and 
related rights, by establishing a legal framework al-
lowing the use of works and other objects protected 
by these rights, to establish a clear mechanism for the 
collection, distribution and payment of remuneration 
by collective management organizations and respon-
sibility of all parties involved in this process , as well as 
to increase the degree of transparency in the activity 
of collective management organizations.

The draft law was developed with the assistance of the 
expert from the European Union Project “Support for 
Structured Policy Dialogue, Coordination of the Im-
plementation of the Association Agreement and En-
hancement of the Legal Approximation Process”, Irina 
Lucan-Arjoca, being organized over 40 working meet-
ings in this respect. At the same time, given the com-
plexity of the project, in order to explain in more detail 
the practical aspects and provisions of the acquis com-
munautaire transposed in the Draft Law on Copyright 
and Related Rights, during 2021, several rounds of 
public consultations were organized thereon with the 
representatives of the collective management organi-
zations, the business environment and the creative 
unions.
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Potrivit procedurii regulamentare, la data de 25 no-
iembrie, proiectul legii a fost examinat în cadrul 
ședinţei secretarilor generali, fiind expediat spre avi-
zare autorităţilor și instituţiilor interesate. 

În context, urmare definitivării proiectului de lege în 
baza avizelor/expertizelor tuturor instituţiilor intere-
sate, acesta va parcurge etapele ulterioare de promo-
vare a unui act normativ, corespunzător procedurilor 
stabilite de legislaţie. 

» » Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte 
normative (Legea nr. 50/2008 privind protecţia 
invenţiilor și Legea nr. 1456/1993 cu privire la ac-
tivitatea farmaceutică)

Modificările primordiale ale actului normativ vizează 
procedura de acordare a licenţelor obligatorii pentru 
anumite produse sau procedee din diverse domenii 
tehnologice, protejate prin brevet de invenţie, în ca-
zul survenirii unor situaţii excepţionale naţionale, de 
urgenţă naţională sau apariţiei unor necesităţi sociale 
stringente și în condiţiile în care există impedimente 
esenţiale în soluţionarea eficientă și rapidă a acestor 
probleme (lipsa interesului titularului de a acorda o 
licenţă voluntară, cerinţele exagerate de preţ sau alte 
condiţii dezavantajoase pretinse de acesta etc.). Co-
respunzător, proiectul are drept scop optimizarea 
procedurii de acordare a licenţelor obligatorii și sta-
bilirea mecanismului de punere în aplicare a acestei 
proceduri, inclusiv prin abilitarea autorităţilor, care 
asigură realizarea politicii guvernamentale în domeni-
ile de activitate care le sunt încredinţate, cu dreptul de 
acordare a licenţelor obligatorii. 

La perfecţionarea proiectului de lege, AGEPI a bene-
ficiat de consultanţa expertului european Bojan Pret-
nar, în cadrul Proiectului UE, care a înaintat un șir de 
recomandări în vederea perfecţionării mecanismului 
de acordare a licenţelor obligatorii.

De asemenea, proiectul a fost discutat și analizat in-
clusiv cu membrii Grupului de lucru instituit în acest 
scop, care include reprezentanţi ai autorităţilor ce vor 

According to the regulatory procedure, on November 
25, the draft law was examined during the meeting of 
the secretaries general, being sent for approval to the 
authorities and institutions concerned. 

In this context, following the finalization of the draft 
law based on the opinions/expertise of all interested 
institutions, it will go through the subsequent stages 
of promoting a normative act, corresponding to the 
procedures established by law.

» » Draft Law Amending Some Normative Acts (Law 
No. 50/2008 on the Protection of Inventions and 
Law No. 1456/1993 on Pharmaceutical  
Activity)

The main amendments to the normative act concern 
the procedure for granting compulsory licenses for 
certain products or processes in various technological 
fields, protected by a patent for invention, in case of 
exceptional national situations, national emergency 
or emergence of urgent social needs and in the con-
ditions where essential impediments exist to the ef-
ficient and speedy resolution of these problems (lack 
of interest of the holder to grant a voluntary license, 
exaggerated price requirements or other disadvanta-
geous conditions claimed by him, etc.). Accordingly, 
the draft aims to optimize the compulsory licenses  
granting procedure and to establish the mechanism 
for implementing this procedure, including by em-
powering the authorities, which ensure the imple-
mentation of government policy in the areas of activity 
entrusted to them, with the right to grant compulsory 
licenses.

In improving the draft law, AGEPI benefited from the 
consultancy of the European expert Bojan Pretnar, 
within the EU Project, who submitted a series of rec-
ommendations with a view to improve the compul-
sory license granting mechanism.

The draft was also discussed and analyzed including 
with the members of the Working Group set up for 
this purpose, which includes representatives of the 
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fi implicate nemijlocit în acordarea licenţelor obliga-
torii (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Minis-
terul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul 
Apărării), și cei ai Consiliului Concurenţei, Asociaţiei 
Obștești „Iniţiativa pozitivă”. 

În vederea asigurării transparenţei procesului decizi-
onal, proiectul de act normativ a fost publicat la data 
de 27 octombrie pe site-ul oficial al AGEPI și supus 
dezbaterilor publice cu părţile interesate la data de 15 
noiembrie. 

» » Proiectul de Lege de modificare a Legii nr. 66/2008 
privind protecţia indicaţiilor geografice, denumiri-
lor de origine și specialităţilor tradiţionale garantate 

Proiectul în cauză are drept scop prioritar înlăturarea 
deficienţelor sistemului de protecţie, pentru a oferi 
producătorilor din Republica Moldova posibilitatea 
de a beneficia de avantajele desemnării cu indicaţii 
geografice, denumiri de origine sau specialităţi 
tradiţionale garantate a produselor ce se disting prin 
anumite calităţi deosebite, specifice, reputaţie sau 
tradiţie, dar și implementarea Actului de la Geneva 
al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile 
de origine și indicaţiile geografice, adoptat în cadrul 
Conferinţei Diplomatice  pentru revizuirea sistemului 
internaţional de înregistrare a denumirilor care iden-
tifică originea geografică a produselor, desfășurate în 
perioada 11-21 mai 2015, la Geneva, Elveţia. 

În vederea elaborării proiectului legii a fost instituit 
Grupul de lucru pentru modificarea Legii nr. 66/2008, 
format din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Agenţiei Naţionale pentru Sigu-
ranţa Alimentelor, Oficiului Naţional al Viei și Vinului, 
Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC, precum și 
cei ai asociaţiilor de producători cu indicaţii geografi-
ce și denumiri de origine din Republica Moldova (spre 
exemplu: Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indica-
ţia Geografică „ŞTEFAN VODĂ”).

Proiectul a fost expediat OMPI în vederea examină-
rii modificărilor operate în Legea nr. 66/2008 ce reies 

authorities who will be directly involved in granting 
compulsory licenses (Ministry of Health, Ministry of 
Economy, Ministry of Agriculture and Food Industry, 
Ministry of Defense), and those of the Competition 
Council, Public Association “Positive Initiative”.

In order to ensure the transparency of the decision-
making process, the draft normative act was pub-
lished on October 27 on the official website of AGEPI 
and subjected to public debates with stakeholders on 
November 15.

» » Draft Law amending Law No. 66/2008 on the Pro-
tection of Geographical Indications, Appellations 
of Origin and Traditional Specialties Guaranteed

The draft in question has for a priority object to elimi-
nate the shortcomings of the protection system, in 
order to offer Moldovan producers the opportunity 
to benefit from the advantages of designating with 
geographical indications, appellations of origin or tra-
ditional specialties guaranteed products that are dis-
tinguished by certain special, specific qualities, repu-
tation or tradition, and also to implement the Geneva 
Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin 
and Geographical Indications, adopted at the Diplo-
matic Conference for the revision of the international 
registration system protecting names that identify the 
geographical origin of products, held from 11 to 21 
May 2015, in Geneva, Switzerland.

In order to elaborate the draft law, the Working Group 
on the amendment of Law No. 66/2008, composed 
of representatives of the Ministry of Agriculture and 
Food Industry, National Food Safety Agency, National 
Vine and Wine Office, National Accreditation Center 
MOLDAC, as well as those of the producers’ associa-
tions with geographical indications and appellations 
of origin of the Republic of Moldova (for example: As-
sociation of Wine Producers with Geographical Indica-
tion “STEFAN VODA”).

The draft was sent to WIPO for examination of 
amendments made to Law No. 66/2008 arising from 
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din necesitatea implementării Actului de la Geneva al 
Aranjamentului de la Lisabona. 

» » Proiectul Hotărârii Guvernului privind modul și 
condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a 
denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/
desen sau model industrial

Proiectul a fost elaborat în scopul reglementării efici-
ente a mecanismului de acordare a permisiunii de fo-
losire a denumirii oficiale sau istorice a statului atât în 
marca de produs și/sau de serviciu, cât și în desene sau 
modele industriale, precum și în scopul monitorizării 
mai efective a utilizării denumirii oficiale sau istorice a 
statului în marca/desenul sau modelul industrial.

Astfel, prin proiectul nominalizat s-a propus revizuirea 
de ansamblu a cadrului juridic care reglementează 
mecanismul de acordare a permisiunilor de folosire a 
denumirii oficiale sau istorice a statului în mărci/dese-
ne sau modele industriale, urmând a fi abrogată Ho-
tărârea Guvernului nr. 1425/2003 și aprobat de către 
Guvern un nou act normativ, ce încorporează:

a) Regulamentul privind modul și condiţiile de acor-
dare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau 
istorice a statului în marcă, desen sau model indus-
trial, conform Anexei nr. 1, care conţine norme cu 
referire la cerinţele de depunere a cererilor pentru 
acordarea permisiunilor și a documentelor anexate 
acestora, notificarea solicitanţilor, termenele de re-
alizare a procedurilor, deciziile emise de Comisie și 
instrumentele juridice de contestare și revocare a 
acestora, 

b) Componenţa nominală a Comisiei, conform Anexei 
nr. 2; 

c) Regulamentul Comisiei, conform Anexei nr. 3, care 
conţine norme cu referire la atribuţiile Comisiei, ale 
președintelui, membrilor, modul de convocare a 
ședinţelor, de adoptare a deciziilor, de perfectare 
a proceselor-verbale, precum și incompatibilităţile 
membrilor de participare la examinarea cererilor. 

the need to implement the Geneva Act of the Lisbon 
Agreement.

» » Draft Government Decision on the Mode and 
Conditions for Granting Permission to Use the Of-
ficial or Historical Name of the State in the Trade-
mark/Industrial Design

The draft was developed in order to effectively regu-
late the mechanism for granting permission to use 
the official or historical name of the state both in the 
product and/or service trademark and industrial de-
signs, as well as in order to more effectively monitor 
the use of the official or historical name of the state in 
the trademark/industrial design.

Thus, through the nominated draft it was proposed 
the overall revision of the legal framework governing 
the mechanism for granting permissions to use the of-
ficial or historical name of the state in trademarks/in-
dustrial designs, and will be repealed the Government 
Decision No. 1425/2003 and approved by the Govern-
ment a new normative act, which incorporates:

a) The Regulations on the Mode and Conditions for 
Granting Permission to Use the Official or Historical 
Name of the State in the Trademark, Industrial De-
sign, according to Annex No. 1, which contains rules 
concerning the requirements for the submission of 
applications for the grant of permissions and docu-
ments attached to them, the notification of appli-
cants, the time limits for carrying out the procedures, 
the decisions issued by the Commission and the legal 
instruments challenging and revoking them,

b) The nominal composition of the Commission, ac-
cording to Annex No. 2;

c) The Commission Regulation, according to Annex No. 
3, which contains rules concerning the tasks of the Com-
mission, the President, the members, the manner of 
convening meetings, adopting decisions, drawing up the 
minutes, as well as the incompatibilities of the members 
to participate in the examination of applications.
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» » Proiectul Dispoziţiei Guvernului cu privire la de-
cernarea Premiului Guvernului Republicii Moldo-
va „Inventator remarcabil” pentru anul 2021

Proiectul dispoziţiei Guvernului a fost elaborat în ve-
derea decernării Premiului Guvernului Republicii Mol-
dova „Inventator remarcabil”, instituit prin Hotărârea 
Guvernului nr. 291/2000. În acest sens, urmează de 
precizat că în perioada 17-20 noiembrie 2021 a avut 
loc, în format online, cea de-a XVII-a ediţie a Expoziţiei 
Internaţionale Specializate „INFOINVENT”. În cadrul 
acesteia, academicianul Gheorghe Țîbîrnă, doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar la Univer-
sitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” din Republica Moldova, oncolog și medic 
chirurg, a fost considerat de către juriul EIS „INFOIN-
VENT” drept inventator remarcabil și desemnat candi-
dat la Premiul Guvernului Republicii Moldova, pentru 
ciclul de invenţii în domeniul medicinei. 

La capitolul stabilirii relaţiilor de colaborare la nivel 
internaţional, pe parcursul anului 2021, au fost fă-
cute demersuri în vederea perfectării și coordonării 
cu autorităţile de resort a seturilor de acte necesare 
iniţierii negocierilor asupra:

» » Proiectului Acordului de colaborare dintre statele-
membre ale CSI pentru prevenirea și combaterea 
utilizării mărcilor și indicaţiilor geografice false 

Acest acord are scopul de a crea condiţiile necesare, 
care să permită Părţilor să coopereze în domeniul 
prevenirii, constatării și combaterii cazurilor de pro-
ducere și distribuire a produselor cu mărci și indicaţii 
geografice false, precum și a circulaţiei acestor produ-
se peste frontierele vamale ale statelor-membre ale 
CSI. Odată cu intrarea în vigoare, respectivul acord va 
substitui, pentru statele-membre, Acordul privind mă-
surile de prevenire și combatere a utilizării mărcilor și 
indicaţiilor geografice false semnat la Minsk la data de 
4 iunie 1999. 

» » Proiectului Acordului de colaborare dintre sta-
tele-membre ale CSI pentru protecţia și apăra-

» » Draft Government Decree on awarding the Re-
public of Moldova’s Government Award “Out-
standing Inventor” for 2021

The Draft Government Decree was elaborated with a 
view to awarding the Republic of Moldova’s Govern-
ment Award “Outstanding Inventor”, established by 
the Government Decision No. 291/2000. In this regard, 
it should be noted that the 17th edition of the Interna-
tional Specialized Exhibition “INFOINVENT” took place 
from 17 to 20 November 2021, in online format. Within 
its framework, the academician Gheorghe Tibirna, doc-
tor habilitate in medicine, professor at the State Univer-
sity of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu” 
of the Republic of Moldova, oncologist and surgeon, 
was considered by the jury of the ISE “INFOINVENT” as 
outstanding inventor and nominated candidate for the 
Republic of Moldova’s Government Award, for the cycle 
of inventions in the field of medicine.

With regard to the chapter of establishing the coop-
eration relations at international level, during the year 
2021, steps were taken in order to complete and coor-
dinate with the relevant authorities the sets of docu-
ments necessary to initiate negotiations on:

» » Draft Agreement on Cooperation between the CIS 
Member States to Prevent and Suppress the Use 
of False Trademarks and Geographical Indications

The purpose of this Agreement is to create the nec-
essary conditions allowing the Parties to cooperate 
in preventing, detecting and suppressing the facts of 
production and distribution of goods with false trade-
marks and geographical indications, as well as the 
movement of such goods across the customs frontiers 
of the CIS Member States. With the entry into force of 
that Agreement, it will replace, for the Member States, 
the Agreement on Measures for the Prevention and 
Repression of the Use of False Trademarks and Geo-
graphical Indications signed in Minsk on June 4, 1999.

» » Draft Agreement on Cooperation between the CIS 
Member States on the Protection and Defense of 
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rea dreptului de autor și a drepturilor conexe în 
reţelele informaţionale și de telecomunicaţii 

Scopul acestui acord este crearea condiţiilor și meca-
nismelor necesare, care să permită Părţilor să coope-
reze în domeniul contracarării încălcării dreptului de 
autor și drepturilor conexe în reţelele informaţionale 
și de telecomunicaţii, inclusiv în Internet.

Copyright and Related Rights in Information and 
Telecommunication Networks

The purpose of this agreement is to create the neces-
sary conditions and mechanisms enabling the Parties 
to cooperate in counteracting infringements of copy-
right and related rights in information and telecom-
munication networks, including the Internet.
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REPARTIȚIA CONTRACTELOR PE OPI
DISTRIBUTION OF CONTRACTS BY IPOs

TRANSMITEREA DREPTURILOR ASUPRA OPI
TRANSFER OF RIGHTS IN IPOs

CONTRACTE ÎNREGISTRATE
REGISTERED CONTRACTS

Contracte de cesiune
Assignment contracts

TOTAL OPI CONTRACTATE
TOTAL CONTRACTED IPOs

Franchising 

Cesiune
Assignment

Licenţă
License 

Total162

3596 1994 - 2021

Contracte de licenţă
License contracts

17

141 2

357

2

Invenţii
Inventions

Mărci
Trademarks

143

17

2
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Cereri privind examinarea contestațiilor
Requests for examination of appeals111

Cereri privind repunerea/restabilirea  în drepturi
Requests for reinstatement/re-establishment of rights16

Cereri pendinte
Pending applications50

ACTIVITATEA COMISIEI DE CONTESTAȚII
ACTIVITY OF THE APPEALS BOARD

REPARTIZAREA DUPĂ PROVENIENȚĂ
DISTRIBUTION BY ORIGIN

HOTĂRÂRI/ÎNCHEIERI*
DECISIONS/CONCLUSIONS*

* Cu drept de atac în instanța de judecată
* With the right of appeal in the court

Şedinţe
Hearings

21

naţionale
national

internaţionale
international

Invenţii
Inventions

DMI
IDs

Mărci
Trademarks

2 8 117

71

46

Contestații soluționate, total
Appeals settled, total 122

Contestații de soluționat
Appeals to be settled 50

Acceptate
Accepted 90

Respinse
Rejected27

Altele
Other 5

Solicitanți străini
Foreign applicants62

Solicitanți naționali
National applicants40

Persoane terțe străine
Foreign third persons14

Persoane terțe naționale
National third persons11

ASISTENŢĂ JURIDICĂ
LEGAL ASSISTANCE

ȘEDINȚE DE JUDECATĂ 
COURT HEARINGS

FINALITATEA EXAMINĂRII DOSARELOR
COMPLETENESS OF EXAMINATION OF CASES

DA și DC
CR and RRs

Proprietatea industrială
Industrial Property

Hotărâri/decizii 
publicate pe site-ul AGEPI

Judgements/decisions 
published on the AGEPI website

46

Proprietatea industrială
Industrial Property164

DA şi DC
CR and RRs121

Curtea de Apel Chişinău
Chisinau Court of Appeal59

Judecătoriile de sector
District Courts226

Total

Hotărâri/decizii definitive/irevocabile
Final/irrevocable judgements/decisions

Încheieri
Conclusions

Remise la rejudecare
Remitted to rejudication

1

19 12

47 14

67 26
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promovare  
și relaţii internaţionale
promotion  
and international relations

promovarea proprietăţii intelectuale

Activităţile de promovare a sistemului naţional de 
proprietate intelectuală din anul 2021 au avut meni-
rea de a evidenţia importanţa protecţiei și respectării 
DPI, dar și de a menţine interesul pentru valorificarea 
creaţiilor intelectuale și încadrarea acestora în circui-
tul economic, ţinta acestora fiind un vast public din re-
publică, printre care se regăsesc cercetători, studenţi 
și elevi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, în speci-
al din sectorul IMM, mandatari autorizaţi, judecători, 
procurori, asistenţi judiciari, grefieri, vameși, bibliote-
cari, oameni de creaţie, profesori universitari și profe-
sori de liceu etc.

Pe parcursul perioadei de bilanţ, Agenţia de Stat pen-
tru Proprietatea Intelectuală a organizat și a partici-
pat în calitate de partener la 69 de evenimente: we-
binare, seminare tematice de informare și instruire, 
ateliere de lucru, cursuri de instruire în domeniul PI 
etc., la care au luat parte circa 2400 de persoane, fi-
ind distribuite circa 3000 de materiale informativ-
promoţionale. Evenimentele derulate în cursul anului 
au avut drept grupuri-ţintă: reprezentanţii instituţiilor 
de învăţământ (25), ai instituţiilor publice (17), ai me-
diului de afaceri (13), ai bibliotecilor (2). De asemenea, 
printre activităţile la care a participat AGEPI se nu-
mără 4 concursuri naţionale și 8 expoziţii (4 – în ţară 
și 4 – peste hotare) în cadrul cărora s-au diseminat 
informaţii relevante din domeniu pentru agenţii eco-
nomici și alţi beneficiari ai sistemului naţional de PI.

promoting intellectual property

The activities of promoting the national intellectual 
property system from 2021 were aimed at highlight-
ing the importance of IPR protection and enforce-
ment, and also of maintaining the interest for the ex-
ploitation of intellectual creations and their inclusion 
in the economic circuit, their target being a large pub-
lic from the republic, among which are researchers, 
students and pupils, representatives of the business 
environment, especially from the SME sector, author-
ized attorneys, judges, prosecutors, judicial assistants, 
clerks, customs officers, librarians, creative people, 
university professors and lyceum teachers, etc.

During the period under review, the State Agency on 
Intellectual Property organized and participated as a 
partner in 69 events: webinars, thematic information 
and training seminars, workshops, training courses 
in the field of IP, etc., attended by about 2,400 per-
sons, being distributed about 3,000 informative-
promotional materials. The events carried out dur-
ing the year had as target groups: representatives of 
educational institutions (25), public institutions (17), 
business environment (13), and libraries (2). Also, 
among the activities in which AGEPI participated are 
4 national contests and 8 exhibitions (4 - in the coun-
try and 4 - abroad) in which relevant information in 
the field was disseminated to economic agents and 
other beneficiaries of the national intellectual prop-
erty system.
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Printre cele mai importante evenimente organizate 
de AGEPI și la care agenţia a participat în calitate de 
partener pot fi menţionate:

» � Februarie

Evenimentul online în domeniul proprietăţii intelec-
tuale, cu genericul „Proprietatea intelectuală: carac-
teristicile cadrului legislativ și baza de date a AGEPI” 
pentru studenţii anului III din cadrul facultăţii de Busi-
ness și Administrare a Academiei de Studii Economice 
din Moldova. Scopul evenimentului a fost familiariza-
rea în cadrul disciplinei „Managementul inovaţiilor” a 
studenţilor ASEM privind rolul proprietăţii intelectuale 
în dezvoltarea inovaţiilor și importanţa asigurării unei 
protecţii solide a drepturilor de proprietate intelectu-
ală. În cadrul evenimentului a fost prezentată comu-
nicarea „Proprietatea intelectuală – între pasiune și 
profit”, în care au fost aduse la cunoștinţa studenţilor 
aspecte practice ce ţin de scopul protecţiei obiectelor 
de proprietate intelectuală, principiile și procedurile 
de obţinere a acestei protecţii, precum și modalităţile 
de gestionare și asigurare a drepturilor de proprietate 
intelectuală, în special punându-se accentele pe efec-
tele negative ale contrafacerii și pirateriei (5 februarie).

Întrevederea Directorului general al AGEPI cu omul de 
afaceri Vugar Novruzov, mecenat care a oferit suportul 
la înregistrarea primei specialităţi tradiţionale garan-
tate din Republica Moldova: Prune umplute cu miez 
de nucă, contribuind astfel la promovarea produselor 
autohtone tradiţionale. În cadrul întrevederii a fost dis-
cutată situaţia actuală în domeniul economic și cultural 
din Republica Moldova, provocările cu care se confrun-
tă companiile în condiţiile pandemiei cu COVID-19 și ro-
lul proprietăţii intelectuale în asigurarea sustenabilităţii 
economice și promovarea unor afaceri de succes. De 
asemenea, au fost abordate subiecte privind creșterea 
nivelului de educaţie în domeniul proprietăţii intelectu-
ale, importanţa asigurării protecţiei drepturilor de pro-
prietate intelectuală, valorificarea potenţialului intelec-
tual și cultural al ţării și crearea de parteneriate reciproc 
avantajoase cu alte state și organizaţii internaţionale 
de profil (5 februarie).

Among the most important events organized by AGEPI 
and in which the agency participated as a partner can 
be mentioned:

» � February

Online event in the field of intellectual property, enti-
tled “Intellectual Property: The Characteristics of the 
Legislative Framework and the AGEPI Database” for 
third-year students from the Business and Admin-
istration Department of the Academy of Economic 
Studies of Moldova. The purpose of the event was to 
familiarize within the discipline “Innovation Manage-
ment” the AESM students on the role of intellectual 
property in developing innovations and the impor-
tance of affording a solid protection of intellectual 
property rights. During the event, the communication 
“Intellectual Property - Between Passion and Profit” 
was presented, in which students were introduced 
to practical aspects related to the purpose of protec-
tion of intellectual property objects, the principles and 
procedures for obtaining such protection, as well as 
the modalities of managing and enforcing intellectual 
property rights, with particular emphasis on the nega-
tive effects of counterfeiting and piracy (February 5).

Meeting of the Director General of AGEPI with the busi-
nessman Vugar Novruzov, a patron who offered sup-
port in registering the first traditional specialty guar-
anteed of the Republic of Moldova: Plums Stuffed with 
Walnut Kernels, thus contributing to the promotion of 
traditional local products. The current economic and 
cultural situation in the Republic of Moldova, the chal-
lenges faced by companies in the COVID-19 pandemic 
and the role of intellectual property in ensuring eco-
nomic sustainability and promoting successful busi-
ness were discussed during the meeting. Topics were 
also addressed on raising the level of education in the 
field of intellectual property, the importance of ensur-
ing solid protection of intellectual property rights, ex-
ploitation of the country’s intellectual and cultural po-
tential and creating mutually beneficial partnerships 
with other states and core international organizations 
(February 5).
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Primul atelier naţional în format online cu genericul 
„Promovarea eco-inovaţiei în cadrul Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii”, organizat de ODIMM în parteneriat 
cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, în ca-
drul proiectului regional EU4Environment, la care au 
participat peste 100 de reprezentanţi ai autorităţilor 
publice, mediului de afaceri, academic, organizaţii 
de mediu și parteneri externi de dezvoltare. Atelierul 
de lucru a avut drept scop prezentarea metodologiei 
UNEP și a UE de promovare a eco-inovaţiei în cadrul 
IMM. Reprezentanţii AGEPI au informat participanţii 
despre rolul pe care proprietatea intelectuală o are 
în încurajarea inovaţiei și creativităţii, în dezvoltarea 
unei societăţi bazate pe cunoaștere, în crearea unui 
mediu prosper și sustenabil (5 februarie).

Conferinţa de presă privind lansarea Concursurilor 
„Marca comercială a anului” și „Premiul în domeniul 
calităţii”, în cadrul căreia au fost anunţate condiţiile 
de participare, termenele de depunere a cererilor și 
dosarelor de participare, nominalizările și categoriile 
ediţiei 2021, criteriile de apreciere, premiile oferite (10 
februarie).

» � Martie

Semnarea Acordului de colaborare între Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală și Agenţia Naţională 
de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare. Prin-
tre direcţiile prioritare de colaborare comună dintre 
cele două agenţii se numără consolidarea sistemului 
naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale; conlu-
crarea la pregătirea pentru tipar și editarea revistei de 
proprietate intelectuală, știinţă și educaţie ,,Intellectus”, 
pregătirea dosarului de evaluare a revistei în confor-
mitate cu Regulamentul ANACEC cu privire la evalua-
rea, clasificarea și monitorizarea revistelor știinţifice, 
precum și promovarea publicaţiei în mediul știinţific și 
universitar din ţară și de peste hotare, inclusiv prin in-
termediul bazelor de date internaţionale și cataloage-
lor internaţionale de rezumate pe domenii (26 martie). 

Expoziţia internaţională specializată BEAUTY, ediţia 
a XXIV-a, organizată de Centrul Internaţional de Ex-

First National Online Workshop entitled “Promoting 
Eco-Innovation in Small and Medium-Sized Enterpris-
es”, organized by ODIMM in partnership with the Unit-
ed Nations Environment Programme, as part of the 
EU4Environment Regional Project, attended by over 
100 representatives of public authorities, business, 
academic environment, environmental organizations 
and external development partners. The workshop 
aimed to present the UNEP and EU methodology for 
promoting eco-innovation in SMEs. AGEPI representa-
tives informed the participants about the role that 
intellectual property plays in encouraging innovation 
and creativity, in developing a knowledge-based soci-
ety, in creating a prosperous and sustainable environ-
ment (February 5).

Press Conference on the launch of the Contests 
“Trademark of the Year” and “Quality Award”, during 
which the conditions for participation, the deadlines 
for submitting participation applications and dossiers, 
the nominations and categories of the 2021 edition, 
the evaluation criteria, the prizes offered were an-
nounced (February 10).

» � March

Signing of the Cooperation Agreement between the State 
Agency on Intellectual Property and the National Agency 
for Quality Assurance in Education and Research. Among 
the priority directions of joint cooperation between the 
two agencies is consolidation of the national intellectual 
property protection system; contribution to the prepara-
tion for printing and editing of the journal of intellectual 
property, science and education “Intellectus”, prepara-
tion of the journal evaluation file in accordance with the 
ANACEC Regulations on the Evaluation, Classification 
and Monitoring of Scientific Journals and on Promoting 
the Publication in the Scientific and University Environ-
ment in the Country and Abroad, including by means 
of international databases and international catalogs of 
field summaries (March 26).

Specialized International Exhibition BEAUTY, 24th edi-
tion, organized by the International Exhibition Center 
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poziţii „Moldexpo” S.A. în perioada 26-28 februarie, 
la care AGEPI a participat cu activităţi de promovare 
și diseminare a informaţiilor din domeniul PI. Parti-
ciparea reprezentanţilor AGEPI a permis stabilirea și 
menţinerea legăturii directe cu beneficiarii sistemului 
de proprietate intelectuală, prin oferirea de consultaţii 
persoanelor interesate cu privire la sistemul de 
protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală.

Conferinţa știinţifică internaţională cu genericul „Regle-
mentări naţionale și standarde juridice internaţionale 
în domeniul protecţiei drepturilor consumatorului”, 
organizată în format online de Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI al Republicii Moldova cu ocazia celebră-
rii Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor. La 
Conferinţa știinţifică au participat aproximativ 100 
de reprezentanţi ai mediului academic, societăţii civi-
le, autorităţilor publice, inclusiv Ministerul Afacerilor 
Interne, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și 
Supravegherea Pieţei, Agenţia Naţională pentru Regle-
mentare în Energetică, Autoritatea Aeronautică Civilă, 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comuni-
caţii Electronice și Tehnologia Informaţiei, Camera de 
Comerţ și Industrie, Institutul Naţional de Standardi-
zare, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
etc. Reprezentantul AGEPI a informat participanţii des-
pre principiile de bază ale proprietăţii intelectuale și 
reglementările naţionale și internaţionale în domeniu, 
aspecte practice ce ţin de scopul protecţiei obiectelor 
de proprietate intelectuală, procedurile de obţinere a 
acestei protecţii, precum și modalităţile de gestionare 
și asigurare a drepturilor de PI, efectele negative ale 
contrafacerii și pirateriei (19 martie).

Concursul Naţional de Ştiinţe și Inginerie „Mold SEF”, 
ediţia a IX-a, organizat de către Agenţia Naţională 
pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministeru-
lui Educaţiei, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu 
Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC, 
cu susţinerea AGEPI. La concurs au fost înregistra-
te 36 de proiecte elaborate de 58 de elevi, ghidaţi 
de 29 de profesori, reprezentanţi ai instituţiilor de 
învăţământ din 12 raioane și municipii. Urmărind 
scopul de a susţine și promova creativitatea și inova-

“Moldexpo” JSC from 26 to 28 February, in which AGEPI 
participated with activities to promote and dissemi-
nate information in the field of IP. The participation 
of the AGEPI representatives allowed the establish-
ment and maintenance of the direct connection with 
the beneficiaries of the intellectual property system, 
by offering consultation to interested persons on the 
system of protection of intellectual property objects.

International Scientific Conference entitled “National 
Regulations and International Legal Standards in the 
Field of Consumer Rights Protection”, organized on-
line by the Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the 
Republic of Moldova on the occasion of celebration 
of World Consumer Rights Day. The Scientific Confer-
ence was attended by approximately 100 representa-
tives of the academic environment, civil society, public 
authorities, including the Ministry of Internal Affairs, 
Agency for Consumer Protection and Market Surveil-
lance, National Agency for Energy Regulation, Civil 
Aviation Authority, National Regulatory Agency for 
Electronic Communications and Information Technol-
ogy, Chamber of Commerce and Industry, National In-
stitute of Standardization, State Agency on Intellectual 
Property, etc. The AGEPI representative informed the 
participants about the basic principles of intellectual 
property and the national and international regula-
tions in the field, practical aspects related to the pur-
pose of protection of intellectual property objects, the 
procedures for obtaining such protection, as well as 
the modalities of managing and enforcing intellectual 
property rights, the negative effects of counterfeiting 
and piracy (March 19).

National Science and Engineering Contest “Mold SEF”, 
9th edition, organized by the National Agency for Cur-
riculum and Evaluation under the Ministry of Educa-
tion, Culture and Research, in partnership with the Na-
tional Association of ICT Companies, with the support 
of AGEPI. For the contest were registered 36 projects 
developed by 58 pupils, guided by 29 teachers, repre-
sentatives of educational institutions from 12 districts 
and municipalities. Aiming to support and promote 
creativity and innovation among the younger genera-
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rea în rândul tinerei generaţii, AGEPI a participat cu 
diseminare de informaţii din domeniul proprietăţii in-
telectuale și cu implicarea în analiza și expertiza pro-
iectelor învingătoare propuse de Comisia de Jurizare 
a Concursului pentru delegare la etapa internaţională 
(18-19 martie).

» � Martie-aprilie, noiembrie-decembrie

Cursul de instruire în domeniul proprietăţii intelec-
tuale pentru judecători și procurori, organizat în co-
mun cu Institutul Naţional al Justiţiei în format online 
în cadrul programului de formare continuă. Scopul 
cursului a fost sporirea cunoștinţelor reprezentanţilor 
sectorului justiţiei din Republica Moldova privind 
drepturile de proprietate intelectuală, particularită-
ţile juridice ale obiectelor de proprietate intelectuală 
și procedurile de înregistrare a acestora, precum și 
aspectele procedurale ale mecanismelor asigurării 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în 
contextul examinării litigiilor din acest domeniu.

» � Martie, decembrie

Cursurile de instruire online „Dreptul proprietăţii in-
telectuale”, organizate de Şcoala doctorală Ştiinţe ale 
Educaţiei a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ 
superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universi-
tatea de Stat ,,B.P. Hașdeu” din Cahul și Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, și realizate de AGEPI în scopul 
promovării cunoștinţelor privind proprietatea intelec-
tuală în rândul doctoranzilor și tinerilor cercetători din 
Republica Moldova. 

» � Aprilie

Întrevederea la nivel de conducere a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală și Centrului de Me-
trologie Aplicată și Certificare, în cadrul căreia a fost 
discutată situaţia actuală în domeniul indicaţiilor ge-
ografice în Republica Moldova, în special constrânge-
rile de ordin legislativ și economic referitoare la me-
canismele de recunoaștere a organismelor de control 
prevăzute în art. 33 și 34 ale Legii nr. 66/2008 privind 

tion, AGEPI participated with dissemination of infor-
mation in the field of intellectual property and with the 
involvement in the analysis and examination of win-
ning projects proposed by the Judging Commission of 
the Contest for delegation to the international stage 
(March 18-19).

» � March-April, November-December

Intellectual property training course for judges and 
prosecutors, jointly organized with the National Insti-
tute of Justice in online format as part of the continu-
ous training program. The aim of the course aimed 
at enhancing the knowledge of representatives of the 
Republic of Moldova’s justice sector on the enforce-
ment of intellectual property rights, the legal particu-
larities of intellectual property objects and their regis-
tration procedures, as well as the procedural aspects 
of intellectual property rights enforcement mecha-
nisms in the context of examination of disputes re-
lated to this field.

» � March, December

Online Training Courses “Intellectual Property Law”, 
organized by the Doctoral School of Educational  
Sciences of the Partnership in Higher Education In-
stitutions Tiraspol State University, “B.P. Hasdeu” 
State University of Cahul and Institute of Educational  
Sciences, and carried out by AGEPI in order to pro-
mote knowledge on intellectual property among doc-
toral students and young researchers from the Re-
public of Moldova.

» � April

Meeting at the management level of the State Agency 
on Intellectual Property and the Center for Applied 
Metrology and Certification, during which the cur-
rent situation in the field of geographical indications 
in the Republic of Moldova was discussed, especially 
the legislative and economic constraints regarding the 
control authority recognition mechanisms provided 
for in Art. 33 and 34 of Law No. 66/2008 on the Pro-
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protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de ori-
gine și specialităţilor tradiţionale garantate. De ase-
menea, reprezentanţii AGEPI și CMAC au realizat un 
schimb de opinii și informaţii privind perspectivele de 
dezvoltare a sistemului indicaţiilor geografice în Repu-
blica Moldova, înaintând și potenţiale soluţii pentru 
deblocarea situaţiei existente în domeniul controlului 
respectării caietelor de sarcini pentru produse agrico-
le și alimentare, altele decât vinuri (1 aprilie).

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale cu genericul 
„Proprietatea intelectuală și IMM-urile: comercializaţi-
vă ideile”, care în anul 2021 a fost marcată printr-un 
program amplu de activităţi: lecţia la Liceul de Cre-
ativitate și Inventică „PROMETEU-PRIM” cu tematica 
„Noţiuni de proprietate intelectuală”, masa rotundă 
„Instrumente de protecţie a dreptului de autor asu-
pra rezultatelor știinţifice” organizată de Biblioteca 
Republicană Tehnico-Ştiinţifică, webinarul „Fenome-
nul contrafacerii în RM” organizat de Asociaţia de 
cultură juridică Henri Capitant Moldova cu implica-
rea studenţilor ASEM și USM, seminarul de iniţiere 
în domeniul PI a antreprenorilor locali și autorităţilor 
publice locale, organizat de PNUD, seminarul în do-
meniul PI organizat de Reţeaua Naţională a Consiliilor 
Elevilor. Agenda manifestărilor dedicate Zilei Mon-
diale a Proprietăţii Intelectuale a mai inclus ședinţa 
Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală, 
tradiţionalul Simpozion anual știinţifico-practic „Lec-
turi AGEPI” și Concursul în domeniul proprietăţii inte-
lectuale pentru tineri.

Masa rotundă în format online cu genericul „Instru-
mente de protecţie a dreptului de autor asupra rezul-
tatelor știinţifice”, organizată de Biblioteca Republica-
nă Tehnico-Ştiinţifică în colaborare cu AGEPI pentru 
bibliotecari, cercetători știinţifici și doctoranzi. Scopul 
evenimentului a fost familiarizarea cercetătorilor cu 
instrumentele de înregistrare și protecţie a dreptului 
de autor asupra rezultatelor știinţifice (21 aprilie).

Şedinţa Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Inte-
lectuală la care au participat reprezentanţi ai orga-
nelor centrale de specialitate ale administraţiei pu-

tection of Geographical Indications, Appellations of 
Origin and Traditional Specialties Guaranteed. Also, 
the representatives of AGEPI and CMAC exchanged 
views and information on the development prospects 
of the geographical indications system in the Republic 
of Moldova, also submitting potential solutions to un-
block the existing situation in the field of monitoring 
compliance with the specifications of the agricultural 
products and foodstuffs, other than wines (April 1).

World Intellectual Property Day with the main title 
”Intellectual Property and SMEs: Taking your ideas 
to market”, which in 2021 was marked by an ample 
program of activities: the lesson at the Lyceum of 
Creativity and Invention “PROMETEU-PRIM” with the 
theme “Notions of Intellectual Property”, the round 
table “Tools for Protection of Copyright on Scientific 
Results” organized by the Republican Technical-Sci-
entific Library, the webinar “Counterfeiting Phenom-
enon in the Republic of Moldova” organized by the 
Association of Legal Culture Henri Capitant Moldova 
with the involvement of AESM and SUM students, the 
Introductory Seminar on IP for local public authorities 
and entrepreneurs, organized by UNDP, the Seminar 
in the Field of IP organized by the National Network 
of Pupils’ Councils. The agenda of events dedicated 
to World Intellectual Property Day also included the 
meeting of the National Commission on Intellectual 
Property, the traditional Annual Scientific-Practical 
Symposium “AGEPI Readings” and the Contest in the 
Field of Intellectual Property for Young People.

Round table in online format entitled “Tools for Pro-
tection of Copyright on Scientific Results”, organized 
by the Republican Technical-Scientific Library in coop-
eration with AGEPI for librarians, scientific research-
ers and doctoral students. The aim of the event was 
to familiarize researchers with the tools of registra-
tion and protection of copyright in scientific results 
(April 21).

Meeting of the National Commission on Intellectual 
Property attended by representatives of the central 
specialized bodies of the public administration,  and 
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blice, precum și ai organelor de drept și de control, 
responsabile pentru protecţia și asigurarea respectă-
rii drepturilor de proprietate intelectuală, membri ai 
CNPI, inclusiv specialiști din cadrul acestora. În cadrul 
ședinţei au fost examinate și aprobate Rapoartele de 
monitorizare consolidate referitoare la realizarea Pla-
nului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind imple-
mentarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii 
intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 
2020, precum și implementarea celei de a III-a etape 
a Strategiei). Reprezentanţii autorităţilor au apreciat 
eforturile și contribuţia importantă a AGEPI în dezvol-
tarea și consolidarea sistemului naţional de proprie-
tate intelectuală, au remarcat colaborarea eficientă 
dintre instituţii pe segmentul proprietăţii intelectuale, 
atât la nivel naţional, cât și internaţional, mizând pe 
realizări remarcabile și în continuare.

Ediţia a XXII-a a Simpozionului știinţifico-practic anual 
„Lecturi AGEPI”, în format online, care a întrunit 115 
participaţi, atât din rândul specialiștilor în domeniul PI, 
cât și reprezentanţilor instituţiilor și autorităţilor pu-
blice cu responsabilităţi în domeniu din sfera știinţei și 
inovării, mandatari autorizaţi și consilieri în proprieta-
te industrială, inventatori, profesori, studenţi etc. Eve-
nimentul a avut drept scop crearea unei platforme de 
discuţii și socializare, care să permită schimbul de idei 
și identificarea noilor perspective pentru gestionarea 
eficientă și eficace a celor mai mari provocări în dome-
niul PI. Pe parcursul Simpozionului, au fost prezentate 
17 comunicări axate pe domeniul proprietăţii intelec-
tuale și domeniile adiacente. Au fost abordate subiec-
te relevante tematicii Simpozionului, inclusiv protecţia 
drepturilor de PI, asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală și cadrul normativ aferent, in-
strumentele alternative de protecţie a drepturilor de 
PI împotriva concurenţei neloiale abordate prin pris-
ma IMM, aspectele economice ce ţin de evaluarea, 
gestionarea și valorificarea obiectelor de proprietate 
intelectuală, tangenţe între transferul tehnologic și 
proprietatea intelectuală etc.

Lansarea la 26 aprilie a Concursului în domeniul PI 
pentru tineri, organizat în parteneriat cu Ministerul 

of the law-enforcement and control authorities, re-
sponsible for the protection and enforcement of in-
tellectual property rights, members of NCIP, includ-
ing specialists therefrom. During the meeting were 
examined and approved the Consolidated Monitor-
ing Reports relating to the implementation of the Ac-
tion Plan for 2018-2020 on the implementation of the 
National Intellectual Property Strategy until 2020 (re-
porting period 2020, as well as the implementation of 
the third stage of the Strategy). The representatives 
of the authorities appreciated the efforts and impor-
tant contribution of AGEPI in the development and 
consolidation of the national intellectual property 
system, noted the efficient collaboration between in-
stitutions on the intellectual property segment, both 
nationally and internationally, further relying on out-
standing achievements.

22nd edition of the Annual Scientific-Practical Sym-
posium “AGEPI Readings”, in online format, which 
brought together 115 participants, both among spe-
cialists in the field of IP and representatives of public 
institutions and authorities with responsibilities in the 
field of science and innovation, authorized attorneys 
and counselors in industrial property, inventors, pro-
fessors, students, etc. The event aimed to create a 
platform for discussion and socialization, which would 
allow the exchange of ideas and the identification of 
new perspectives for the efficient and effective man-
agement of the biggest challenges in the field of IP. 
During the Symposium, 17 papers focused on intellec-
tual property and related fields were presented. Top-
ics relevant to the Symposium theme were addressed, 
including the protection of IP rights, enforcement of 
intellectual property rights and the related normative 
framework, alternative instruments for the protection 
of IP rights against unfair competition approached 
through the prism of SMEs, the economic aspects of 
evaluation, management and use of intellectual prop-
erty objects, tangents between technology transfer 
and intellectual property, etc.

Launch on April 26 of the Contest in the Field of IP 
for Young People, organized in partnership with the 
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Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldo-
va, OSIM și ORDA, al cărui scop este promovarea 
sistemului de proprietate intelectuală, sensibiliza-
rea tinerilor asupra fenomenelor de contrafacere și 
piraterie, dezvoltarea de aptitudini și spirit compe-
titiv, formarea unui mediu de comunicare între ti-
nerii pasionaţi de domeniul proprietăţii intelectua-
le și favorizarea schimbului de opinii și experienţă. 
Genericul ediţiei a V-a a concursului a fost „Propri-
etatea intelectuală și IMM-urile: comercializaţi-vă 
ideile”. La concurs, care s-a desfășurat în perioada 
26 aprilie – 30 noiembrie, în prima etapă s-au înre-
gistrat 49 de tineri din toate regiunile ţării, în eta-
pa finală ajungând 6 participanţi, care au pregătit 
și au prezentat în cadrul ședinţei de totalizare din 
28 decembrie câte o lucrare în domeniul PI. După 
prezentarea online a lucrărilor, membrii juriului au 
desemnat trei câștigători ai ediţiei a V-a a concursu-
lui, care au ales să trateze subiectul „Rolul mărcii în 
consolidarea reputaţiei, promovarea produselor și 
serviciilor și fidelizarea clienţilor”, propunând abor-
dări total diferite. 

Seminarul online de informare în domeniul proprietăţii 
intelectuale pentru membrii Reţelei Naţionale a Con-
siliilor Elevilor, care întrunește tineri din nouă licee 
din capitală. Scopul seminarului a fost familiariza-
rea membrilor organizaţiei cu sistemul naţional de 
protecţie, respectare și valorificare a drepturilor de 
proprietate intelectuală (27 aprilie).

» � Mai

Semnarea Acordului de colaborare în domeniul pro-
prietăţii intelectuale între Agenţia de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală și Centrul de Metrologie Aplicată 
și Certificare, prin care cele două instituţii s-au angajat 
să își consolideze eforturile în vederea utilizării efici-
ente a potenţialului intelectual și material de care dis-
pun în procesul de promovare a sistemului naţional 
de proprietate intelectuală, în special al indicaţiilor 
geografice, facilitării accesului la informaţii de interes 
reciproc și organizării de acţiuni comune pe subiecte 
care sunt de competenţa acestora (5 mai).

Ministry of Education, Culture and Research of the Re-
public of Moldova, OSIM and ORDA, the aim of which 
is to promote the intellectual property system, raise 
awareness among young people on counterfeiting 
and piracy phenomena, develop their skills and com-
petitive spirit, create a communication environment 
among young people passionate about the field of 
intellectual property and favor the exchange of views 
and experience. The main theme of the 5th edition of 
the contest was “Intellectual property and SMEs: Tak-
ing your ideas to market”. In the contest, which took 
place from April 26 to November 30, 49 young people 
from all regions of the country were registered in the 
first stage, in the final stage passing 6 participants, 
who prepared and presented during the totalization 
meeting on December 28 a paper in the field of IP. 
Following the online presentation of the papers, the 
members of the jury nominated three winners of the 
5th edition of the contest, who chose to address the 
topic “The Role of Trademark in Strengthening Reputa-
tion, Promoting Products and Services and Customer 
Loyalty”, proposing completely different approaches.

Online information seminar in the field of intellectu-
al property for members of the National Network of 
Pupils’ Councils, which brings together young people 
from nine lyceums in the capital. The purpose of the 
seminar was to familiarize the members of the organi-
zation with the national system of protection, enforce-
ment and use of intellectual property rights (April 27).

» � May

Signing of the Intellectual Property Cooperation 
Agreement between the State Agency on Intellectual 
Property and the Center for Applied Metrology and 
Certification, by which the two institutions undertook 
to strengthen their efforts to make effective use of 
their intellectual and material potential in the process 
of promoting the national intellectual property sys-
tem, in particular geographical indications, facilitating 
access to information of mutual interest and organ-
izing joint actions on topics falling within their compe-
tence (May 5).
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Expoziţia Europeană de Inovare și Creativitate  
EUROINVENT, ediţia a XIII-a, Iași, România, în format 
online, organizată în perioada 20-22 mai de Forumul 
Inventatorilor Români, în parteneriat cu Universita-
tea Tehnică „Gh. Asachi”, Universitatea „Al. I. Cuza” și 
„EUROPE DIRECT Iași”. La ceremonia de deschidere a 
evenimentului au participat și reprezentanţii AGEPI cu 
un mesaj de salut prin care au felicitat organizatorii 
cu performanţa de a organiza un eveniment de o ase-
menea anvergură în timp de pandemie și au lansat 
o invitaţie către toţi cei prezenţi pentru a participa în 
perioada 17-20 noiembrie, la Expoziţia Internaţională 
Specializată INFOINVENT 2021, organizată în format 
online de AGEPI.

Competiţia locală Cupa Businessului Creativ, în format 
online, ediţia 2020-2021, organizată de către Reţeaua 
Globală a Antreprenoriatului din Moldova în partene-
riat cu AGEPI, fiind dedicată antreprenorilor din do-
meniul industriilor creative, care caută idei actuale și 
revoluţionare cu potenţial de piaţă. AGEPI a participat 
cu diseminare de informaţii din domeniul proprietăţii 
intelectuale și cu implicarea în jurizarea proiectelor fi-
nale participante la Cupa Businessului Creativ, proiec-
tele câștigătoare la etapă locală urmând să concureze 
pentru titlul de „cel mai inovativ și creativ”, în finala 
internaţională din Danemarca (21 mai).

Gala Premiilor Anuale în cadrul Liceului Teoretic „Uni-
versul” din Chișinău, unde au fost apreciate succesele 
elevilor în toate domeniile de activitate (artă, cultură, 
literatură, poezie, știinţă, idee, inovaţie etc.), premii-
le fiind oferite pentru perioada anilor 2020-2021. În 
cadrul evenimentului au fost înmânate diplome de 
menţiune din partea AGEPI, și anume Micul Inventa-
tor 2020-2021, Tânărul Inventator 2020-2021, Genius 
2020-2021 (27 mai).

» � Iunie

Salonul Internaţional de Invenţii INVENTICA, ediţia a 
XXV-a, în format online, Iași, România, organizat în pe-
rioada 23-25 iunie de Universitatea Tehnică „Gheor-
ghe Asachi” din Iași și Institutul Naţional de Inventică 

European Exhibition of Innovation and Creativity  
EUROINVENT, 13th edition, Iasi, Romania, in online 
format, organized from 20 to 22 May by Romanian 
Inventors Forum, in partnership with Gh. Asachi Tech-
nical University, Al. I. Cuza University and EUROPE 
DIRECT Iasi. The opening ceremony of the event was 
also attended by AGEPI representatives with a wel-
coming speech congratulating the organizers on the 
performance of organizing an event of such magni-
tude during the pandemic and launching an invitation 
to all those present to participate during the period 
November 17-20 in the International Specialized Ex-
hibition INFOINVENT 2021, organized in online format 
by AGEPI.

Local competition Creative Business Cup, in online for-
mat, 2020-2021 edition, organized by the Global En-
trepreneurship Network Moldova in partnership with 
AGEPI, being dedicated to entrepreneurs in the field 
of creative industries, who are looking for current and 
revolutionary ideas with market potential. AGEPI par-
ticipated with dissemination of information in the field 
of intellectual property and with the involvement in 
judging the final projects participating in the Creative 
Business Cup, the projects winning at the local stage 
will compete for the title of “most innovative and crea-
tive” in the international final in Denmark (May 21).

Annual Awards Gala in the precincts of the Theoretical 
Lyceum “Universe” of Chisinau, where pupils’ progress 
in all fields of activity (art, culture, literature, poetry, 
science, idea, innovation, etc.) were appreciated, the 
awards being offered for the period 2020-2021. Diplo-
mas of mention were presented by the State Agency 
on Intellectual Property during the event, namely Lit-
tle Inventor 2020-2021, Young Inventor 2020-2021, 
Genius 2020-2021 (May 27).

» � June

International Exhibition of Inventions INVENTICA, 25th 
edition, in online format, Iasi, Romania, organized from 
23 to 25 June   by the Technical University “Gheorghe 
Asachi” of Iasi and the National Institute of Inventions 
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din Iași. AGEPI a participat la ceremonia de deschide-
re a salonului cu un mesaj de salut și o invitaţie către 
toţi cei prezenţi pentru a participa la ediţia a XVII-a a 
Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT, or-
ganizată în format online de AGEPI.

Expo-târgul universal de vară, organizat în perioada 
23-25 iunie de filiala Bălţi a Camerei de Comerţ și In-
dustrie a Republicii Moldova și primăria municipiului 
Bălţi. În cadrul expoziţiei, reprezentanţii AGEPI au ofe-
rit consultaţii privind aspectele teoretice și practice 
de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, 
sursele de informare în domeniul dat și au distribuit 
materiale promoţionale expozanţilor.

„Gala Businessului Moldovenesc”, un eveniment im-
portant al businessului autohton, organizat de Ca-
mera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova în 
parteneriat cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, care a reunit oficialităţi de rang înalt din 
Republica Moldova și din străinătate, printre care 
Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul RM, 
reprezentanţi ai corpului diplomatic, parteneri de dez-
voltare, membrii comitetelor organizatorice ale celor 
două concursuri, precum și agenţi economici din toa-
te domeniile de activitate etc. În cadrul evenimentului 
au fost premiaţi câștigătorii concursurilor „Marca co-
mercială a anului 2020” și „Premiul pentru realizări în 
domeniul calităţii” (25 iunie). 

» � August

Lecţia interactivă axată pe domeniul proprietăţii in-
telectuale desfășurată de AGEPI în cadrul Taberei de 
Vară de Jocuri Intelectuale, ediţia a XIV-a, organizată 
de Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale (repre-
zentat de studenţi din cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei) cu suportul Ministerului Educaţiei, Culturii 
și Cercetării. Evenimentul la care au participat în jur de 
56 de tineri a avut loc la Centrul de odihnă și creaţie 
„Festival” (s. Leordoaia, r-nul Călărași), având drept 
scop dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale tineri-
lor, ridicarea nivelului de cultură și responsabilitate al 
acestora într-un mediu bazat pe principii de solidari-

of Iasi. AGEPI participated in the opening ceremony of 
the exhibition with a welcoming message and an in-
vitation to all those present to participate in the 27th 
edition of the International Specialized Exhibition IN-
FOINVENT, organized in online format by AGEPI.

Universal Summer Expo-Fair organized from 23 to 25 
June   by Balti branch of the Chamber of Commerce 
and Industry of the Republic of Moldova and Balti 
municipality mayoralty. During the exhibition, AGEPI 
representatives offered consultations on the theoreti-
cal and practical aspects of protection of intellectual 
property objects, sources of information in this field 
and distributed promotional materials to exhibitors.

“Moldovan Business Gala”, an important local busi-
ness event, organized by the Chamber of Commerce 
and Industry of the Republic of Moldova in partner-
ship with the State Agency on Intellectual Property, 
which brought together high-ranking officials from 
the Republic of Moldova and abroad, including the 
President of the Republic of Moldova, Prime Minister 
of the Republic of Moldova, representatives of the 
diplomatic corps, development partners, members of 
the organizing committees of the two contests, as well 
as economic agents from all fields of activity, etc. The 
winners of the contests “Trademark of the Year 2020” 
and “Quality Achievement Award” were awarded dur-
ing the event (June 25).

» � August

Interactive lesson focused on the field of intellectual 
property conducted by AGEPI within the Intellectual 
Summer Camp Games, 14th edition, organized by the 
Moldovan Club of Intellectual Games (represented by 
students from the Technical University of Moldova) 
with the support of the Ministry of Education, Cul-
ture and Research. The event, which was attended 
by about 56 young people, took place at the “Festival” 
Rest and Creation Center (Leordoaia village, Calarasi 
district), with the aim of developing the intellectual ca-
pacities of young people, raising their level of culture 
and responsibility in an environment based on princi-
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tate și comunicare, exersarea abilităţilor analitice și de 
prezentare ale acestora (4 august).

Atelierul de instruire online organizat în contextul 
desfășurării Festivalului Strugurilor Timpurii „Au Gust”, 
orientat spre toţi începătorii care vor să pornească 
o afacere, în special spre tinerii artizani, agricultori, 
comercianţi și nu numai. Reprezentantul AGEPI a fami-
liarizat participanţii cu condiţiile de înregistrare a măr-
cilor și a altor obiecte de proprietate intelectuală pe 
cale naţională și internaţională, rolul mărcilor în pro-
movarea imaginii companiei și dezvoltarea afacerilor, 
importanţa indicaţiilor geografice pentru dezvoltarea 
regională și crearea noilor locuri de muncă în teritoriu. 
Festivalul Strugurilor Timpurii „Au Gust” este un eveni-
ment organizat de Asociaţia de Consultanţă și Instruire 
a Fermierilor AO AGRO-DICOM, care explorează fuziu-
nea dintre agricultură și cultură, un eveniment desti-
nat promovării producătorilor locali de struguri și alte 
fructe de sezon și produselor de calitate (19 august).

Vizita de informare a unui grup de studenţi din Ce-
hia, Germania, Estonia, Italia, Malta, Olanda, Polo-
nia, Slovacia, Spania, Ucraina și Republica Moldova, 
participanţi la Universitatea de vară 2021 „Art of Zone”, 
organizată în perioada 14-24 august de către Asocia-
ţia Obștească a Studenţilor Europeni, AEGEE-Chișinău. 
Scopul vizitei a fost familiarizarea tinerilor cu sistemul 
de protecţie, respectare și valorificare a drepturilor de 
proprietate intelectuală. Studenţii au participat la o 
lecţie interactivă axată pe rolul proprietăţii intelectua-
le într-o economie bazată pe cunoștinţe și creativitate, 
importanţa protecţiei și respectării drepturilor de PI, 
precum și reglementările internaţionale și naţionale 
în domeniu (23 august).

» � Septembrie 

Întâlnirea dintre reprezentanţii AGEPI și ai orga-
nizaţiilor de gestiune colectivă din Republica Moldova, 
în cadrul căreia au fost discutate diferite aspecte lega-
te de sistemul de gestiune colectivă a drepturilor patri-
moniale de autor și conexe, în special problemele exis-
tente în domeniu, acţiunile ce urmează a fi întreprinse, 

ples of solidarity and communication, exercising their 
analytical and presentation skills (August 4).

Online Training Workshop organized in the context of 
conduct of the Early Grapes Festival “Au Gust”, aimed 
at all beginners who want to start a business, espe-
cially young craftsmen, farmers, traders and more. 
The AGEPI representative acquainted the participants 
with the conditions for registration of trademarks and 
other intellectual property objects nationally and in-
ternationally, the role of trademarks in promoting the 
company’s image and business development, the im-
portance of geographical indications for regional de-
velopment and creation of new jobs in the territory. 
The “Au Gust” Early Grape Festival is an event organ-
ized by the AO AGRO-DICOM Farmers Consultancy 
and Training Association, which explores the fusion of 
agriculture and culture, an event designed to promote 
local producers of grapes and other seasonal fruits 
and quality products (August 19).

Information visit of a group of students from the 
Czech Republic, Germany, Estonia, Italy, Malta, the 
Netherlands, Poland, Slovakia, Spain, Ukraine and 
the Republic of Moldova, participants in the Summer 
University 2021 “Art of Zone”, organized from 14 to 24 
August by the European Students’ Association, AEGEE-
Chisinau. The purpose of the visit was to familiarize 
young people with the system of protection, enforce-
ment and use of intellectual property rights. The stu-
dents participated in an interactive lesson focused on 
the role of intellectual property in an economy based 
on knowledge and creativity, the importance of pro-
tecting and enforcing IP rights, as well as international 
and national regulations in the field (August 23).

» � September

Meeting between the representatives of AGEPI and 
collective management organizations from the Re-
public of Moldova, during which various aspects re-
lated to the system of collective management of copy-
right and related rights were discussed, in particular 
the existing issues in the field, the actions to be taken 
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în comun, în vederea asigurării respectării drepturilor 
titularilor de drepturi de autor și conexe, dar și pro-
movării unei colaborări fructuoase permanente între 
AGEPI și OGC, precum și instituţiile care desfășoară 
activităţi în baza împuternicirilor transmise de către 
organizaţiile de gestiune colectivă (17 septembrie).

Lansarea cursului special de instruire în domeniul 
proprietăţii intelectuale în format online, organizat de 
AGEPI, care s-a desfășurat perioada 20 septembrie – 13 
decembrie. Cursul a fost promovat, cu succes, de către 
16 persoane din diferite domenii de activitate fapt care 
atestă interesul sporit faţă de această materie impor-
tantă pentru societate în ansamblu. În cadrul cursului, 
specialiștii AGEPI au familiarizat cursanţii cu aspectele 
teoretice și practice privind cadrul normativ-legislativ 
naţional și internaţional în domeniul protecţiei obiec-
telor de proprietate industrială, și anume a mărcilor, 
desenelor și modelelor industriale, invenţiilor, indicaţi-
ilor geografice, denumirilor de origine și specialităţilor 
tradiţionale garantate, soiurilor de plante, precum și 
protecţiei dreptului de autor și drepturilor conexe. De 
asemenea, participanţii la curs au aflat mai multe de-
talii despre mijloacele de asigurare a respectării DPI și 
aspectele economice ale PI și au făcut cunoștinţă cu 
bazele de date și resursele informaţionale ale AGEPI 
în domeniu.

Întrevederea conducerii AGEPI cu reprezentanţii 
Asociaţiei Patronale Camera de Comerţ Americană 
din Moldova și Asociaţiei Naţionale a Companiilor din 
Domeniul TIC, al cărei scop a fost discutarea subiectu-
lui ce ţine de Legea privind dreptul de autor și dreptu-
rile conexe, nemijlocit relansarea discuţiilor cu mediul 
de afaceri asupra propunerilor care se referă la elabo-
rarea proiectului unei noi legi privind dreptul de autor 
și drepturile conexe, în special a prevederilor ce ţin 
de cuantumul și modalitatea de plată a remuneraţiei 
compensatorii (21 septembrie).

Reuniune la nivel de conducere a AGEPI și Asociaţiei 
Naţionale a Restaurantelor și a Localurilor de Agre-
ment din Republica Moldova, în cadrul căreia au fost 
discutate provocările din domeniul dreptului de autor 

jointly to enforce the rights of holders of copyright 
and related rights, and also to promote a permanent 
fruitful cooperation between AGEPI and CMOs, as well 
as the institutions that carry out activities based on 
the powers transmitted by the collective management 
organizations (September 17).

Launch of the special training course in the field of 
intellectual property in online format, organized by 
AGEPI, which took place from September 20 to De-
cember 13. The course was successfully promoted 
by 16 persons from different fields of activity, which 
attests the increased interest in this important mat-
ter for society as a whole. During the course, AGEPI 
specialists familiarized the students with the theoreti-
cal and practical aspects of the national and interna-
tional normative-legislative framework in the field 
of protection of industrial property objects, namely 
trademarks, industrial designs, inventions, geographi-
cal indications, appellations of origin and traditional 
specialties guaranteed, plant varieties, as well as pro-
tection of copyright and related rights. The partici-
pants in the course also learned more details about 
the intellectual property rights enforcement means 
and the economic aspects of IP and got acquainted 
with the AGEPI databases and information resources 
in the field.

Meeting of the AGEPI administration with representa-
tives of the Employers’ Association American Cham-
ber of Commerce in Moldova and the National As-
sociation of ICT Companies, whose purpose was to 
discuss the subject of the Law on Copyright and Re-
lated Rights, in particular to resume discussions with 
the business community on proposals related to the 
drafting of a new law on copyright and related rights, 
in particular the provisions related to the amount and 
method of payment of compensatory remuneration 
(September 21).

Meeting at the administration level of the State Agen-
cy on Intellectual Property and the National Associa-
tion of Restaurants and Recreation Facilities of the 
Republic of Moldova, during which the challenges in 
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și a drepturilor conexe, dar și acţiunile care urmează 
a fi întreprinse, în comun, în vederea asigurării res-
pectării drepturilor titularilor de drepturi de autor 
și conexe și asigurarea unui echilibru inclusiv între 
interesele utilizatorilor pe acest segment. Părţile au 
discutat și despre necesitatea stringentă de revizui-
re a relaţiilor contractuale ale agenţilor economici cu 
organizaţiile de gestiune colectivă, despre colectarea 
remuneraţiilor pentru drepturile de autor și conexe, 
consolidarea sistemului existent, inclusiv necesitatea 
de perfecţionare a legislaţiei din domeniu, în confor-
mitate cu normele internaţionale (22 septembrie).

Întâlnirea reprezentanţilor AGEPI și ai ADTM, în contex-
tul implementării în Republica Moldova a proiectului 
„Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în do-
meniul produselor agricole și alimentelor tradiţionale 
(LOC-FOOD)”, finanţat prin Programul Operaţional 
Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, proiect la 
care ADTM este partener. Proiectul are menirea de a 
sprijini dezvoltarea și promovarea produselor alimen-
tare tradiţionale locale, contribuind în comunitatea 
rurală la incluziunea socială, culturală și conservarea 
biodiversităţii prin implementarea de strategii comu-
ne și sprijinirea activităţilor locale de la om la om. În 
cadrul discuţiilor s-a convenit asupra oportunităţii in-
stituirii unui parteneriat de lungă durată dintre AGEPI 
și ADTM întru consolidarea eforturilor de promovare a 
produselor tradiţionale cu IG și includerea acestora în 
traseele turistice ale Moldovei (23 septembrie).

Gala Pria, organizată de PRIAevents în parteneriat cu 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, con-
cepută pentru a celebra realizările remarcabile ale 
fermierilor care aduc o contribuţie semnificativă la 
dezvoltarea agriculturii din Republica Moldova. AGEPI 
a participat la panelul online „Cum putem crește afa-
cerile fermierilor în Republica Moldova?”, în cadrul că-
ruia participanţii au fost informaţi despre importanţa 
protejării obiectelor de proprietate intelectuală și asi-
gurării respectării drepturilor de PI, cât și valorificarea 
acestora, esenţa, componentele și principiile dreptu-
lui de proprietate intelectuală în dezvoltarea unei afa-
ceri durabile și de succes (24 septembrie).

the field of copyright and related rights, as well as the 
actions to be taken jointly with a view to enforcing the 
rights of holders of copyright and related rights and 
to ensure a balance including between the interests 
of users in this segment were discussed. The parties 
also discussed about the urgent need to review the 
contractual relations of economic agents with the col-
lective management organizations, the collection of 
remuneration for copyright and related rights, the 
strengthening of the existing system, including the 
need to improve the legislation in this area, in accord-
ance with international norms (September 22).

Meeting of the representatives of AGEPI and ADTM, 
in the context of the implementation in the Republic 
of Moldova of the project “Local Development and 
Cross Border Cooperation in the Area of Agricultural 
Products and Traditional Food (LOC-FOOD)”, funded 
by the Joint Operational Programme Black Sea Basin 
2014 -2020, a project in which ADTM is a partner. The 
project aims to support the development and promo-
tion of traditional local food, contributing in the rural 
community to social, cultural inclusion and biodiver-
sity conservation by implementing common strate-
gies and supporting local human-to-human activities. 
During the discussions, it was agreed on the oppor-
tunity to establish a long-term partnership between 
AGEPI and ADTM in order to strengthen efforts to pro-
mote traditional products with GI and include them in 
Moldova’s tourist routes (September 23).

Pria Gala, organized by PRIAevents in partnership 
with the Ministry of Agriculture and Food Industry, 
designed to celebrate the outstanding achievements 
of farmers who make a significant contribution to 
the development of agriculture in the Republic of 
Moldova. AGEPI participated in the online panel “How 
Can We Grow Farmers’ Businesses in the Republic of 
Moldova?”, in which the participants were informed 
about the importance of protecting intellectual prop-
erty objects and enforcing IP rights, as well as their 
use, the essence, components and principles of intel-
lectual property law in developing a sustainable and 
successful business (September 24).
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» � Octombrie 

Expoziţiile Internaţionale Specializate „Moldagrotech 
&Farmer”, organizate de Centrul Internaţional de Ex-
poziţii „Moldexpo” S.A. în perioada 13-16 octombrie, 
la care AGEPI a participat cu activităţi de promovare și 
diseminare a informaţiilor din domeniul PI.

Conferinţa anuală „Biblioteca Municipală «B.P. 
Hașdeu» – de la text la biţi, organizată în format on-
line în contextul marcării Zilelor Bibliotecii Municipa-
le „B.P. Hașdeu”, dedicate aniversării a 144 de ani ai 
instituţiei. Conferinţa a reunit specialiști biblioteco-
nomi, cercetători știinţifici, manageri de biblioteci din 
România și Republica Moldova și experţi în domeniul 
drepturilor de autor, cu scopul de a discuta cele mai 
actuale tendinţe în crearea platformelor cu conţinut 
digital. AGEPI a participat cu o comunicare privind 
dreptul de autor și cadrul juridic pentru biblioteci, 
excepţiile și limitările în domeniul dreptului de autor 
pentru biblioteci, impactul dreptului de autor asupra 
practicilor de digitizare a colecţiilor de carte deţinute 
de către biblioteci, limitele protecţiei dreptului de au-
tor în activităţile bibliotecilor digitale, problemele cu 
care se poate confrunta biblioteca în procesul digitiză-
rii și gestionării bazelor de date ale colecţiilor electro-
nice, inclusiv soluţiile pentru prevenirea și depășirea 
acestor probleme (19 octombrie).

Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării 
și Inventicii PRO INVENT de la Cluj-Napoca, România, 
organizat în perioada 20-22 octombrie, în format on-
line, de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
Prezent la ceremonia de deschidere a celei de-a XIX-a 
ediţii a salonului Directorul general al AGEPI în mesa-
jul său de salut a apreciat relaţiile de cooperare din-
tre Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
și organizatorii Salonului, exprimându-și speranţa că 
organizatorii și participanţii la PRO INVENT vor da curs 
invitaţiei de a participa la EIS INFOINVENT 2021, orga-
nizată de AGEPI.

Trainingul de dezvoltare profesională pentru profe-
sori „Şcoala de Toamnă 2021”, organizat în perioada 

» � October

International Specialized Exhibitions “Moldagrotech 
&Farmer”, organized by the International Exhibition 
Center “Moldexpo” J.S.C. from 13 to 16 October, in 
which AGEPI participated with IP information promo-
tion and dissemination activities.

Annual Conference “B.P. Hasdeu” Municipal Library - 
From Text to Bits, organized in online format in the 
context of marking the “B.P. Hasdeu” Municipal Li-
brary Days, dedicated to the 144th anniversary of the 
institution. The conference brought together librar-
ians, scientific researchers, library managers from 
Romania and the Republic of Moldova and experts 
in the field of copyright, in order to discuss the lat-
est trends in the creation of digital content platforms. 
The State Agency on Intellectual Property participat-
ed with a communication on copyright and the legal 
framework for libraries, exceptions and limitations 
in the field of copyright for libraries, the impact of 
copyright on the practices of digitization of book col-
lections owned by libraries, the limits of copyright 
protection in the activities of digital libraries, the 
problems that the library may face in the process of 
digitizing and managing databases of electronic col-
lections, including solutions to prevent and overcome 
these problems (October 19).

International Exhibition of Research, Innovations and 
Inventions PRO INVENT in Cluj-Napoca, Romania, or-
ganized from 20 to 22 October, in online format, by 
the Technical University of Cluj-Napoca. Present at 
the opening ceremony of the 19th edition of the ex-
hibition, the Director General of AGEPI in his welcom-
ing message appreciated the cooperation relations 
between AGEPI and the organizers of the Exhibition, 
expressing the hope that the organizers and the par-
ticipants in PRO INVENT will respond to the invitation 
to participate in the ISE INFOINVENT 2021, organized 
by AGEPI.

Professional development training for teachers “Au-
tumn School 2021”, organized from 26 to 29 Octo-
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26-29 octombrie de Asociaţia Obștească META. În 
cadrul trainingului specialiștii AGEPI au familiarizat 
cadrele didactice din diferite regiuni ale ţării despre 
obiectele proprietăţii intelectuale create de către pro-
fesori și modalităţile de protecţie a acestora, unele as-
pecte ce ţin de respectarea drepturilor de PI, în special 
cu referire la concurenţa neloială, piraterie, plagiat și 
contrafacere (28 octombrie).

» � Noiembrie

Şedinţa online a mandatarilor autorizaţi în proprie-
tatea intelectuală, organizată de AGEPI, al cărei scop 
a fost abordarea aspectelor legate de problemele cu 
care se confruntă mandatarii în procesul de lucru. În 
cadrul ședinţei, au fost prezentate informaţii privind 
subtilităţile clasei 35 din CIPS, care se referă la publi-
citate, managementul, organizarea și administrarea 
afacerilor comerciale și lucrări de birou. De aseme-
nea, au fost discutate aspecte legate de necesitatea 
respectării Codului de etică și conduită a mandatarilor 
autorizaţi în proprietatea intelectuală (4 noiembrie). 

Sesiunea de informare a cadrelor didactice în cadrul 
căreia a fost abordată tematica „Plagiatul în dome-
niul educaţional”, organizată de Asociaţia Obștească 
META. Scopul acestui webinar a fost promovarea, di-
seminarea informaţiei și aprofundarea cunoștinţelor 
cadrelor didactice din domeniul dreptului de autor. 
Specialiștii AGEPI au informat profesorii despre fe-
nomenul plagiatului în domeniul educaţional, abor-
dând subiecte legate de limitele inspiraţiei: cât poate 
fi preluat din altă operă, când această „preluare” va fi 
considerată reproducere și în ce situaţie aceeași „pre-
luare” poate fi considerată adaptare; până unde este 
necesar acordul titularului și în care cazuri se impune 
referirea la autor (11 noiembrie).

Evenimentul de informare a studenţilor de la facultăţile 
de drept în contextul Săptămânii confidenţialităţii în 
mediul online, organizate în perioada 15-19 noiembrie 
de Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept – Grup 
Naţional ELSA „ELSA Republic of Moldova”. Principalul 
obiectiv al evenimentului a fost de a oferi studenţilor 

ber by Public Association META. During the training, 
AGEPI specialists familiarized teachers from different 
regions of the country with the intellectual property 
objects created by teachers and the protection mo-
dalities thereof, some aspects related to the enforce-
ment of IP rights, in particular with regard to unfair 
competition, piracy, plagiarism and counterfeiting 
(October 28).

» � November

Online meeting of authorized intellectual property 
attorneys, organized by AGEPI, whose purpose was 
to address aspects related to the problems faced by 
the attorneys in the work process. Information on the 
intricacies of class 35 of ICGS was presented during 
the meeting, which covers advertising, management, 
organization and administration of commercial affairs 
and office work. Aspects related to the need to comply 
with the Code of Ethics and Conduct for Authorized 
Intellectual Property Attorneys were also discussed 
(November 4).

Information session for teachers in which was ad-
dressed the topic “Plagiarism in Education”, organized 
by Public Association META. The purpose of this we-
binar was to promote, disseminate information and 
deepen the knowledge of teachers in the field of copy-
right. AGEPI specialists informed the teachers about 
the phenomenon of plagiarism in the educational 
field, addressing topics related to the limits of inspira-
tion: how much can be taken over from another work, 
when this “takeover” will be considered reproduction 
and in what situation the same “takeover” can be con-
sidered adaptation; to what extent the consent of the 
holder is required and in which cases we are obliged 
to refer to the author (November 11).

Information event for students from law depart-
ments in the context of Online Privacy Week, organ-
ized from 15 to 19 November by the European Law 
Students’ Association – ELSA National Board “ELSA 
Republic of Moldova”. The main objective of the 
event was to provide students with knowledge on 
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cunoștinţe referitor la protecţia drepturilor de propri-
etate intelectuală și familiarizarea participanţilor cu 
activitatea AGEPI (16 noiembrie).

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT, 
ediţia a XVII-a, organizată în perioada 17-20 noiem-
brie de AGEPI în parteneriat cu MEC, MC, ANCD și 
ANACEC. Având în vedere situaţia epidemiologică 
generată de pandemia de coronavirus, în premieră 
expoziţia a avut loc în format online pe platforma 
www.infoinvent.md. La eveniment au participat pes-
te 80 de instituţii și întreprinderi, tineri creatori și 
inventatori din circa 17 ţări (Republica Moldova, Ro-
mânia, China, Vietnam, Australia, Coreea, Croaţia, 
Malaiezia etc.), care au prezentat la standurile vir-
tuale circa 450 de invenţii, produse/servicii inova-
tive și creative, proiecte de cercetare, de inovare 
și de transfer tehnologic etc., apreciate de Juriul 
expoziţiei cu 300 de medalii de aur, argint și bronz. 
Printre cele mai importante distincţii se numără 
Premiul Guvernului Republicii Moldova „Inventa-
tor remarcabil” (laureat – acad. Gheorghe Țîbîrnă, 
dr.hab., USMF „N.Testemiţanu”, pentru activitate 
prodigioasă în domeniul cercetării și dezvoltării pe 
parcursul a peste 50 de ani și un portofoliu consis-
tent de brevete în domeniul medicinei), Medalia de 
Aur a OMPI pentru Inventatori (Gheorghe Anghelici, 
dr.hab., USMF „N.Testemiţanu”, inventator în do-
meniul medicinei, pentru contribuţia semnificativă 
în domeniul său de activitate) și Trofeul OMPI în 
domeniul proprietăţii intelectuale pentru întreprin-
deri (Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie, care 
are peste 60 de brevete). Standurile virtuale pe pe-
rioada desfășurării expoziţiei au înregistrat peste 
6000 de vizualizări. La 7 decembrie, Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a organizat un 
eveniment de înmânare a distincţiilor EIS INFOIN-
VENT 2021 obţinute de către participanţii naţionali, 
la care, în contextul pandemiei COVID-19, au par-
ticipat doar laureaţii celor mai importante premii 
și reprezentanţi ai instituţiilor și companiilor par-
ticipante prin intermediul cărora au fost transmise 
nu doar distincţiile binemeritate, dar și cuvintele de 
felicitare și distinsă apreciere.

the protection of intellectual property rights and fa-
miliarization of participants with the activity of AGEPI 
(November 16).

International Specialized Exhibition INFOINVENT, 
17th edition, organized from 17 to 20 November 
by AGEPI in partnership with MER, MC, NARD and 
ANACEC. Given the epidemiological situation gen-
erated by the coronavirus pandemic, the exhibi-
tion took place for the first time in online format 
on the platform www.infoinvent.md. The event was 
attended by over 80 institutions and enterpris-
es, young creators and inventors from about 17 
countries (Republic of Moldova, Romania, China, 
Vietnam, Australia, Korea, Croatia, Malaysia, etc.), 
who presented at the virtual stands about 450 in-
ventions, innovative and creative products/serv-
ices, research, innovation and technology transfer 
projects, etc., appreciated by the Jury of the ex-
hibition with 300 gold, silver and bronze medals. 
Among the most important distinctions are the Re-
public of Moldova’s Government Award “Outstand-
ing Inventor” (laureate - acad. Gheorghe Tibirna, 
dr. hab., SUMPh “N. Testemitanu”, for prodigious 
research and development activity over 50 years 
and a consistent portfolio of patents in the field of 
medicine), WIPO Gold Medal for Inventors (Gheo-
rghe Anghelici, dr. hab., SUMPh “N. Testemitanu”, 
inventor in the field of medicine, for significant con-
tribution in his field of activity) and WIPO Business 
Intellectual Property Trophy (Institute of Physiology 
and Sanocreatology, which has over 60 patents). 
The virtual stands for the period of conduct of the 
exhibition recorded over 6000 views. On December 
7, the State Agency on Intellectual Property organ-
ized an event for presentation of ISE INFOINVENT 
2021 awards obtained by the national participants, 
which, in the context of the COVID-19 pandemic, 
was attended only by laureates of the most impor-
tant awards and representatives of the participat-
ing institutions and companies, by means of which 
not only the well-deserved distinctions, but also the 
words of congratulation and distinguished appre-
ciation were transmitted.

https://infoinvent.md
https://infoinvent.md
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În cadrul EIS INFOINVENT a fost organizat în format 
virtual și un program adiţional de manifestări, prin-
tre care se numără Conferinţa Inovaţională Interna-
ţională cu genericul „Inteligenţa Artificială, Inovaţiile 
și Proprietatea Intelectuală” (17 noiembrie), atelierul  
online cu genericul „Dezvoltarea afacerilor inovatoare 
și protecţia proprietăţii intelectuale în era digitală” (18 
noiembrie), webinarul cu genericul „Plagiatul și drep-
tul de autor” (19 noiembrie).

Evenimentul naţional NI4OS-Europe de formare în 
domeniul știinţei, care face parte dintr-o serie de eve-
nimente naţionale de formare privind consolidarea 
capacităţilor în domeniul știinţei deschise, organiza-
te de Asociaţia Reţelei de Cercetare și Educaţie din 
Moldova în cadrul proiectului NI4OS-Europe (Natio-
nal Initiatives for Open Science in Europe – Iniţiative 
Naţionale pentru Ştiinţa Deschisă în Europa), special 
pentru participanţii din Republica Moldova. AGEPI a 
participat cu comunicarea „Proprietatea Intelectuală 
în contextul Ştiinţei Deschise” (18 noiembrie).

Evenimentul cu tematica ,,Educaţie prin cercetare”, 
organizat de Universitatea de Stat din Tiraspol, al că-
rui scop a fost consolidarea cunoștinţelor în domeniul 
protecţiei proprietăţii intelectuale în rândul profesori-
lor universităţii (23 noiembrie).

» � Decembrie

Conferinţa Creative Export, organizată de Centrul In-
dustriilor Creative „Artcor”, unde au fost prezentaţi 20 
de beneficiari ai proiectului de accelerare a exportu-
lui Creative Export. AGEPI a participat la sesiunea de 
speed-dating, în cadrul căreia antreprenori au primit 
răspunsuri la întrebările cu referire la proprietatea in-
telectuală prin prisma exporturilor serviciilor creative.

Webinarul în domeniul PI dedicat comunităţii cadrelor 
didactice din învăţământul profesional tehnic, create 
în cadrul proiectului Shift Edu „Competenţe digitale 
pentru angajare în economia modernă”, susţinut de 
Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare. Evenimentul a 
fost organizat la solicitarea reprezentanţilor Centru-

An additional program of events was also organized 
within the framework of ISE INFOINVENT in virtual 
format, including the International Innovation Con-
ference entitled “Artificial Intelligence, Innovation and 
Intellectual Property” (November 17), the online work-
shop entitled “Development of Innovation Business 
and Protection of Intellectual Property in the Digital 
Era” (November 18), the webinar entitled “Plagiarism 
and Copyright” (November 19).

NI4OS-Europe National End-Users Training Event on 
the Domain of Open Science for Moldova, which is 
part of a series of national training events on capac-
ity building in the open science field, organized by the 
Research and Educational Networking Association 
of Moldova under the NI4OS-Europe (National Initia-
tives for Open Science in Europe) project, especially 
for attendees from the Republic of Moldova. AGEPI 
participated in the event with the communication “In-
tellectual Property in the Context of Open Science” 
(November 18).

Event with the theme “Education through Research”, 
organized by the Tiraspol State University, whose pur-
pose was to strengthen knowledge in the field of intel-
lectual property protection among university profes-
sors (November 23).

» � December

Creative Export Conference, organized by the Creative 
Industries Center “Artcor”, where 20 beneficiaries of 
the export acceleration project Creative Export were 
presented. AGEPI participated in the speed-dating 
session, during which entrepreneurs received an-
swers to questions related to intellectual property in 
terms of exports of creative services.

Webinar on Intellectual Property dedicated to the 
community of teachers in vocational education, cre-
ated within the Shift Edu Project “Digital Skills for 
Employment in the Modern Economy”, supported by 
the Austrian Development Agency. The event was or-
ganized at the request of the representatives of the 
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lui Educaţional PRO DIDACTICA și a avut drept scop 
consolidarea cunoștinţelor în domeniul PI a cadrelor 
didactice din învăţământul profesional tehnic (16 de-
cembrie).

Întrevederea Directorului general al AGEPI cu Minis-
trul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul căre-
ia au fost abordate o serie de subiecte de actualitate 
pentru care ambele instituţii au competenţe, printre 
care consolidarea sistemului indicaţiilor geografi-
ce din Republica Moldova, protecţia noilor soiuri de 
plante, dar și gestionarea de către MAIA a portofoliu-
lui mărcilor de stat (28 decembrie).

Masa rotundă „Importanţa și promovarea IGP, DOP 
și STG pentru antreprenorii din agricultură și spaţiul 
rural”, organizată de Federaţia Agricultorilor din Mol-
dova „FARM” în cadrul componentei „Dezvoltarea ru-
rală prin promovarea agroturismului și a produselor 
tradiţionale în Republica Moldova”, parte a Proiec-
tului Organizaţiei pentru Alimentaţie și Agricultură a 
Naţiunilor Unite privind susţinerea capacităţilor de 
promovare a produselor agroalimentare. În cadrul 
mesei rotunde, subiectele principale puse în discuţie 
s-au referit la: rolul și importanţa IGP, DOP și STG pen-
tru antreprenorii din agricultură și spaţiul rural; pro-
cedurile de înregistrare a IGP, DOP și STG; importanţa 
IGP, DOP și STG pentru produsele comercializate prin 
intermediul retailurilor. La fel, a fost prezentat un 
studiu de caz – caietul de sarcini cu referire la o DOP 
elaborat pentru „Asociaţia Producătorilor și Proce-
satorilor de Fructe din aria Nistrului Medial”, ulterior 
fiind expuse unele idei pentru planul de activităţi de 
dezvoltare după obţinerea DOP (29 decembrie).

Un instrument eficient de comunicare în domeniul 
proprietăţii intelectuale este presa scrisă și cea online, 
inclusiv reţelele de socializare. Astfel, pentru a spori 
vizibilitatea activităţii sale și a serviciilor pe care le ofe-
ră, AGEPI a continuat și în anul 2021 să întreprindă 
măsuri necesare în acest sens, elaborând și difuzând 
202 știri și comunicate de presă pe pagina sa oficială 
https://agepi.gov.md, care a înregistrat 48164 de acce-
sări, 74260 de vizitatori și 62041 de vizitatori unici, și 

Educational Center PRO DIDACTICA and aimed at 
strengthening the knowledge in the field of Intellec-
tual Property of teachers in vocational education (De-
cember 16).

Meeting of the Director General of AGEPI with the Min-
ister of Agriculture and Food Industry, during which a 
series of topical issues were addressed for which both 
institutions have competences, including the consoli-
dation of the geographical indications system in the 
Republic of Moldova, the protection of new plant va-
rieties and also the management by MAFI of the state 
trademark portfolio (December 28).

Round table “Importance and Promotion of PGI, PAO 
and TSG for Agricultural and Rural Entrepreneurs”, 
organized by the Farmers’ Federation of Moldova 
“FARM” within the component “Rural Development 
by Promoting Agrotourism and Traditional Products 
in the Republic of Moldova”, part of the Project of 
the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations on Support of Agri-Food Product Promotion 
Capacity. During the round table, the main topics 
brought up for discussion related to: the role and 
importance of PGI, PAO and TSG for agricultural and 
rural entrepreneurs; PGI, PAO and TSG registration 
procedures; the importance of PGI, PAO and TSG for 
products marketed through retailers. A case study 
was also presented - the specification with reference 
to a PAO developed for the “Fruit Producers and 
Processors Association of the Medial Dniester Area”, 
being later presented some ideas for the develop-
ment activity plan after obtaining the PAO (Decem-
ber 29).

An effective communication tool in the field of intellec-
tual property is the written and online press, including 
social networks. Thus, in order to increase the visibility 
of its activity and the services it offers, AGEPI contin-
ued in 2021 as well to take the necessary measures in 
this regard, elaborating and disseminating 202 news 
and press releases on its official website https://agepi.

gov.md, which registered 48164 visits, 74260 visitors 
and 62041 unique visitors, and organizing 2 press con-

https://agepi.gov.md
https://agepi.gov.md
https://agepi.gov.md
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organizând 2 conferinţe de presă. Totodată, în 2021 
sursele mass-media din ţară au publicat și difuzat cir-
ca 163 de materiale (articole, comunicate, știri etc.), 
au realizat 15 emisiuni radio și TV despre domeniul de 
proprietate intelectuală și activitatea AGEPI. 

Prin intermediul reţelelor de socializare au fost di-
seminate 196 de informaţii din domeniul PI, inclusiv 
despre evenimentele naţionale și internaţionale orga-
nizate de AGEPI sau cu participarea reprezentanţilor 
Agenţiei, bazele de date publice cu referire la OPI, cu-
riozităţi din domeniul PI etc.

În 2021 AGEPI a continuat să asigure editarea pu-
blicaţiilor periodice oficiale în domeniu, prevăzute 
de Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală, care pot fi abonate, 
consultate la Bibli oteca AGEPI sau accesate pe pagi-
na web oficială https://agepi.gov.md. Printre acestea se 
numără: Buletinul Oficial de Proprie tate Intelectuală 
(cu apariţie lunară), revista de proprietate intelectuală 
„Intellectus” (cu apariţie semestrială, câte două nume-
re reunite), Raportul anual al AGEPI, 2020, Raportul 
naţional privind respectarea drepturilor de proprie-
tate intelectuală în Republica Mol dova, 2020 și altele.

ferences. At the same time, in 2021 the mass media 
sources of the country published and broadcasted 
about 163 materials (articles, press releases, news, 
etc.), made 15 radio and TV broadcasts about the field 
of intellectual property and the activity of AGEPI.

Through social networks, 196 information materials 
in the field of IP were disseminated, including about 
national and international events organized by AGEPI 
or with the participation of Agency representatives, 
public databases with reference to IPOs, curiosities in 
the field of IP, etc.

In 2021, AGEPI continued to ensure the publication of 
official periodicals in the field, provided by Law No. 
114/2014 on the State Agency on Intellectual Proper-
ty, which can be subscribed, consulted in the AGEPI Li-
brary or accessed on the official website https://agepi.

gov.md. These include: Official Bulletin of Intellectual 
Property (published monthly), journal of intellectual 
property “Intellectus” (with half-yearly appearance, 
two combined issues), Annual Report of AGEPI, 2020, 
National Report on the Enforcement of Intellectual 
Property Rights in the Republic of Moldova, 2020 and 
others.

https://agepi.gov.md
https://agepi.gov.md
https://agepi.gov.md
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COLECŢIA DE LITERATURĂ ŞI DOCUMENTE ÎN DOMENIUL PI
COLLECTION OF LITERATURE AND DOCUMENTS IN THE FIELD OF IP

INTRĂRI
ENTRIES

SERVICII PRESTATE (SELECTAREA ȘI FURNIZAREA INFORMAȚIILOR)
PROVIDED SERVICES  (SELECTION AND PROVISION OF INFORMATION)

CONSULTANȚĂ
CONSULTANCY 

Contra plată (OPI)
Subject to payment (IPO)

La cererea autorităților
At the request of the authorities

Total

2524

subiecți
subjects

3955

cu privire la
regarding

pe suport hârtie 
on paper

în format electronic   
in electronic format  

22649

Total cititori 
Total readers 56

Total materiale împrumutate
Total borrowed materials236

Titluri editoriale oferite gratuit de OMPI
Editorial titles offered free of charge by WIPO9

66898

Publicaţii periodice
Periodicals

446

Cărţi
Books

63

CD-ROM,
DVD-ROM

13

Statut juridic
Legal status

Mărci
Trademarks

Portofoliul OPI
IPO portfolio

Invenții
Inventions 

DMI
IDs1

1

14

48

5

17

Call Center1821 cu prezență
with presence1778 e-mail44
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Reuniunea a XI-a a 
Consiliului Interstatal pentru prob-

lemele protecției juridice și apărării proprietății intelectu-
ale, convocată la Chișinău la 14 septembrie

11th Meeting of the Interstate Council on Legal Protection and Defense of Intellectual Prop-
erty, convened in Chisinau on September 14 

Concursul în 
domeniul proprietății intelectuale pentru 

tineri, ediția a V-a, organizat  de către AGEPI în parteneriat cu 
MEC, OSIM și ORDA sub genericul „Proprietatea intelectuală și IMM-urile: 

comercializați-vă ideile” (26 aprilie – 30 noiembrie)

Contest in the Field of Intellectual Property for Young People, 5th edition, organized by 
AGEPI in partnership with MER, OSIM and ORDA under the title “Intellectual 

property and SMEs: Taking your ideas to market” (April 26 - 
November 30)

Atelierul de lucru 
online „Dezvoltarea afacerilor inovatoare și 

protecția proprietății intelectuale în era digitală”, organizat de 
către Asociația de cultură juridică Henri Capitant Moldova în colaborare cu AGEPI, în 

cadrul proiectului EUPROIN (18 noiembrie) 

Online Workshop “Development of Innovative Business and Protection of Intellectual Property in the 
Digital Era”, organized by the Association of Legal Culture Henri Capitant Moldova in cooperation 

with AGEPI, within the EUPROIN Project (November 18)

Expoziția Internațională Specializată INFOINVENT, ediția a XVII-a, organizată în 
premieră în format online pe platforma www.infoinvent.md în perioada 17-20 noiembrie 

International Specialized Exhibition INFOINVENT, 17th edition, organized for the first time in online 
format on the platform www.infoinvent.md from 17 to 20 November

Conferința Internațională 
Inovațională „Inteligența Artificială, Inovațiile și Proprietatea 

Intelectuală”, organizată de AGEPI, cu suportul Proiectului KnowING IPR, în cooperare cu OMPI, 
OEB și EUIPO (17 noiembrie)

International Innovation Conference “Artificial Intelligence, Innovation and 
Intellectual Property”, organized by AGEPI, with the support of the 

KnowING IPR Project, in cooperation with WIPO, EPO and EUIPO 
(November 17)

Webinarul 
„Plagiatul și dreptul de autor”, 

organizat de AGEPI și ANACEC, cu suportul Proiectului 
UE „Suport pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, coordonarea 

punerii în aplicare a Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală” 
(19 noiembrie)

Webinar “Plagiarism and Copyright”, organized by AGEPI and ANACEC, with the 
support of the EU Project “Support for Structured Policy Dialogue, Coordina-

tion of the Implementation of the Association Agreement, and Enhance-
ment of the Legal Approximation Process” (November 19)

Reuniunea a VII-a a 
Subcomitetului UE-RM pentru 

indicații geografice, convocată în format de 
videoconferință la 9 decembrie

7th Meeting of the EU-RM Geographical Indications Sub-Committee, 
convened in videoconference format on December 9 

Atelierul de lucru 
privind colaborarea regională a oficiilor de 

proprietate intelectuală a statelor membre CEFTA, organizat la Skopje, 
13-16 decembrie

Workshop on Regional Cooperation of the Intellectual Property Offices of the 
CEFTA Member States, organized in Skopje, December 

13-16 

Întâlnirea bilaterală a 
delegației RM cu Directorul general al OMPI, Daren 

Tang, în contextul participării delegației Republicii Moldova, la cea de-a 62-a 
rundă de Adunări ale statelor membre ale OMPI (8 octombrie)

Bilateral Meeting of the RM Delegation with the Director General of WIPO, Daren Tang, in the context of the 
participation of the Republic of Moldova delegation, in the 62nd Series of Meetings of the Assemblies of 

the Member States of WIPO  (October 8)

Reuniunea la nivel înalt 
EUIPO – țările din Balcani și Republica 

Moldova în format online, 17 iunie 

High-Level Meeting EUIPO - Balkan Countries and the Republic of 
Moldova in online format, June 17  

Seminarul regional „Rolul sistemului de brevete în soluționarea prob-
lemelor de sănătate publică” organizat de către AGEPI, cu suportul OMPI, OEAB și proiectului UE „Suport 

pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, coordonarea punerii în aplicare a Acordului de 
Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală” la 15 septembrie

Regional Seminar “The Role of the Patent System in Solving Public Health Problems” organized by 
AGEPI, with the support of WIPO, EAPO and the EU Project “Support for Structured Policy 

Dialogue, Coordination of the Implementation of the Association Agreement, and Enhance-
ment of the Legal Approximation Process” on September 15

Eveniment de totalizare a 
Proiectului KnowING IPR „Promovarea inovației în regiunea 

Dunării prin ingineria cunoașterii și managementul drepturilor de PI”, organizat la 20 decem-
brie 

Final Event of the KnowING IPR Project “Fostering Innovation in the Danube Region through Knowl-
edge Engineering and IPR Management”, organized on December 20

evenimentele pr inc ipale ale anulu i
main events of the year
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evenimentele pr inc ipale ale anulu i
main events of the year

59 



60 

Cooperare internaţională

Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale și bi-
laterale în domeniul proprietăţii intelectuale constitu-
ie în continuare o preocupare majoră a AGEPI, având 
drept scop asigurarea integrării Republicii Moldova în 
spaţiul intelectual internaţional și european și realiza-
rea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de 
Asociere RM-UE referitoare la PI.

Pe parcursul perioadei de raportare, AGEPI a depus 
eforturi pentru a menţine și consolida colaborarea sa 
cu organismele internaţionale și regionale în dome-
niul proprietăţii intelectuale, dar și cu oficiile de PI din 
diferite ţări, prin asigurarea unui dialog constructiv 
și eficient cu partenerii externi. Obiectivul principal 
al activităţii AGEPI pe dimensiunea externă în an de 
pandemie a fost să asigure interesele Republicii Mol-
dova în cadrului forurilor internaţionale și să răspun-
dă necesităţilor beneficiarilor de protecţie a OPI, atât 
celor naţionali, cât și celor străini. 

Astfel, în anul de referinţă, comunicarea pe plan ex-
tern a avut loc preponderent în format online, fiind 
create toate condiţiile pentru asigurarea participării 
reprezentanţilor Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală la reuniunile internaţionale, regionale și 
bilaterale organizate de OMPI, OEB, EUIPO etc. 

AGEPI, în calitate de autoritate administrativă centra-
lă responsabilă să reprezinte Republica Moldova în 
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, par-
ticipă activ la evenimentele și iniţiativele lansate de 
OMPI. 

În acest context, AGEPI a asigurat și în anul 2021 re-
prezentarea intereselor ţării la reuniunile Comite-
telor permanente și ale Grupurilor de lucru ale sta-
telor membre ale OMPI, participând la dezbaterea 
subiectelor de actualitate și promovând priorităţile 
naţionale în domeniul consolidării sistemului naţional 
de protecţie și asigurare a respectării DPI, susţinând, 
totodată, declaraţiile Grupului Regional al Țărilor Eu-
ropei Centrale și Statelor Baltice, din care face parte. 

international cooperation

The development of international, regional and bilat-
eral cooperation in the field of intellectual property is 
still a major concern of AGEPI, aiming to ensure the 
integration of the Republic of Moldova into the inter-
national and European intellectual space and to fulfill 
the commitments assumed under the RM-EU Associa-
tion Agreement on IP.

During the period under review, AGEPI made efforts 
to maintain and strengthen its cooperation with in-
ternational and regional organizations in the field of 
intellectual property, and also with IP offices in differ-
ent countries, by ensuring a constructive and effective 
dialogue with external partners. The main objective of 
the AGEPI activity on the external dimension in a pan-
demic year was to ensure the interests of the Repub-
lic of Moldova in international fora and to meet the 
needs of IPO protection beneficiaries, both national 
and foreign. 

Thus, in the reference year, the external communica-
tion took place mainly in online format, being created 
all the conditions to ensure the participation of the 
State Agency on Intellectual Property representatives 
in international, regional and bilateral meetings or-
ganized by WIPO, EPO, EUIPO, etc. 

AGEPI, as the central administrative authority respon-
sible for representing the Republic of Moldova in the 
World Intellectual Property Organization, actively 
participates in the events and initiatives launched by 
WIPO.

In this context, AGEPI ensured in 2021 as well the rep-
resentation of the country’s interests in the meetings 
of the Standing Committees and Working Groups of 
the WIPO Member States, actively participating in the 
debate on current issues and promoting national pri-
orities in the field of strengthening the national IPR 
protection and enforcement system, supporting, at 
the same time, the statements of the Central European 
and Baltic States Regional Group of which it is a party.



61 

De menţionat că din cauza restricţiilor impuse de pan-
demia de COVID-19, o mare parte dintre reuniunile 
OMPI au fost organizate fie în format online, fie în for-
mat hibrid (cu participare online și în persoană), ceea 
ce a permis participarea reprezentanţilor Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală la marea majori-
tate a reuniunilor, inclusiv: 

» » Comitetul de experţi al Uniunii de la Nisa privind 
clasificarea internaţională a mărcilor, sesiunea a 
31-a (19-23 aprilie);

» » Comitetul permanent al OMPI privind dreptul 
mărcilor, desenelor industriale și indicaţiilor geo-
grafice, sesiunea a 44-a (17-19 mai);

» » Grupul de lucru al Tratatului de cooperare în do-
meniul brevetelor, sesiunea a 14-a (14-17 iunie);

» » Comitetul OMPI pentru dreptul de autor și drep-
turile conexe, sesiunea a 41-a (28 iunie - 1 iulie);

» » Comitetul permanent al OMPI pentru program și 
buget, sesiunile a 32-a și a 33-a  
(12-16 iulie și 13-17 septembrie);

» » Comitetul OMPI pentru dezvoltare și proprietate 
intelectuală, sesiunea a 26-a (26-30 iulie);

» » Comitetul interguvernamental al OMPI privind 
proprietatea intelectuală și resursele genetice, 
cunoștinţele tradiţionale și folclorul, sesiunea a 
41-a (30 august - 3 septembrie);

» » Comitetul consultativ al OMPI pentru respectarea 
DPI (21 septembrie); 

» » Adunările anuale ale statelor membre ale OMPI, 
runda a 62-a (4-8 octombrie); 

» » Comitetul privind Standardele OMPI  
(1-5 noiembrie); 

» » Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a 

It should be noted that due to the restrictions im-
posed by the COVID-19 pandemic, a large part of the 
WIPO meetings were organized either in online for-
mat or in hybrid format (with online participation and 
in person), which allowed the participation of AGEPI 
representatives in the vast majority of meetings, in-
cluding:

» » Committee of Experts of the Nice Union on the 
International Classification of Trademarks, 31st 
Session (April 19-23);

» » WIPO Standing Committee on the Law of Trade-
marks, Industrial Designs and Geographical 
Indications, 44th Session (May 17-19);

» » Patent Cooperation Treaty Working Group, 14th 
Session (June 14-17);

» » WIPO Committee on Copyright and Related 
Rights, 41st Session (June 28 - July 1);

» » WIPO Standing Committee on Program and 
Budget, 32nd and 33rd Sessions  
(July 12-16 and September 13-17);

» » WIPO Committee on Development and Intellec-
tual Property, 26th Session (July 26-30);

» » WIPO Intergovernmental Committee on Intellec-
tual Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore, 41st Session  
(August 30 - September 3);

» » WIPO Advisory Committee on Enforcement  
(September 21);

» » Annual Meetings of the Assemblies of the Mem-
ber States of WIPO, 62nd Series (October 4-8);

» » Committee on WIPO Standards  
(November 1-5);

» » Working Group on the Legal Development of the 
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Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea 
internaţională a mărcilor (8-10 noiembrie);

» » Comitetul OMPI pentru dezvoltare și proprietate 
intelectuală (24-26 noiembrie și 16-17 decem-
brie);

» » Comitetul permanent al OMPI privind dreptul 
brevetelor (6-9 decembrie);

» » Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a Sis-
temului de la Haga pentru înregistrarea internaţi-
onală a desenelor și modelelor industriale  
(13-15 decembrie).

OMPI a continuat să contribuie la consolidarea siste-
mului de proprietate intelectuală din Moldova, prin 
acordarea suportului la organizarea evenimentelor de 
promovare și informare privind protecţia și valorifica-
rea proprietăţii intelectuale, la consultarea și instru-
irea specialiștilor în domeniul PI, dar și la realizarea 
unor proiecte comune de aderare a sistemului de PI 
din RM la instrumentele globale gestionate de OMPI, 
inclusiv e-PCT și e-Madrid. 

În cadrul suportului acordat de OMPI statelor membre 
în domeniul instruirii, specialiștii AGEPI au beneficiat 
în continuare de cursuri de perfecţionare în domeniul 
PI oferite gratuit de către Academia OMPI. 

Tradiţional, specialiștii AGEPI și ai Comisiei de Stat 
pentru Testarea Soiurilor de Plante au asigurat repre-
zentarea intereselor Republicii Moldova în cadrul Uni-
unii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de 
Plante și au fost implicaţi în implementarea sistemului 
UPOV-Prisma, un instrument online pentru depune-
rea cererilor de brevet pentru soi de plantă deschis 
spre participare statelor membre ale UPOV. În lunile 
martie și octombrie specialiștii AGEPI au participat la 
ședinţele Grupului de lucru privind dezvoltarea for-
mularului de cerere electronic UPOV-Prisma. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în 
cooperare cu alte instituţii cu responsabilităţi în do-

Madrid System for the International Registration 
of Marks (November 8-10);

» » WIPO Committee on Development and Intellec-
tual Property (November 24-26 and December 
16-17);

» » WIPO Standing Committee on the Law of Patents 
(December 6-9);

» » Working Group on the Legal Development of the 
Hague System for the International Registration 
of Industrial Designs  
(December 13-15). 

WIPO continued to contribute to the strengthening of 
the intellectual property system in Moldova, by pro-
viding support to the organization of events for the 
promotion and information on the protection and use 
of intellectual property, to the consultation and train-
ing of IP specialists, and also to the realization of joint 
projects for the accession of the IP system of the Re-
public of Moldova to the global instruments adminis-
tered by WIPO, including e-PCT and e-Madrid. 

As part of WIPO’s support to Member States in the 
field of training, AGEPI specialists continued to benefit 
from advanced training courses in the field of IP of-
fered free of charge by the WIPO Academy.

Traditionally, specialists of AGEPI and of the State 
Commission for Variety Testing have ensured the rep-
resentation of the Republic of Moldova’s interests in 
the International Union for the Protection of New Va-
rieties of Plants and were involved in the implementa-
tion of the UPOV-Prisma System, an online tool for fil-
ing variety patent applications open for participation 
to the member states of UPOV. In March and October, 
AGEPI specialists participated in the meetings of the 
Working Group on the Development of a UPOV-Pris-
ma Electronic Application Form.

AGEPI, in cooperation with other institutions with re-
sponsibilities in the field of intellectual property, paid 
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meniul proprietăţii intelectuale, a acordat o atenţie 
sporită realizării angajamentelor asumate de către 
Republica Moldova în virtutea Acordului de Asociere 
între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea 
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Ato-
mice și statele membre ale acestora, pe domeniul de 
competenţă al instituţiei. 

În anul 2021, AGEPI, în calitate de instituţie respon-
sabilă de implementarea în Republica Moldova a 
prevederilor AA RM-UE în materie de proprietate in-
telectuală, inclusiv în domeniul indicaţiilor geografice, 
a exercitat președinţia Subcomitetului pentru indicaţii 
geografice. Cea de-a șaptea reuniune a Subcomitetu-
lui pentru indicaţii geografice, instituit în conformitate 
cu Articolul 306 al Acordului de Asociere între Republi-
ca Moldova și Uniunea Europeană, s-a desfășurat la 
data de 9 decembrie în format de videoconferinţă. În 
cadrul reuniunii, părţile au realizat un schimb de opi-
nii și informaţii cu privire la necesitatea modificării și 
actualizării listelor indicaţiilor geografice din Uniunea 
Europeană și Republica Moldova care sunt parte a 
Acordului de Asociere RM-UE. A fost discutat și stadiul 
de punere în aplicare a secţiunii privind indicaţiile ge-
ografice din Acordul de Asociere și agreate activităţile 
care urmează a fi realizate de comun acord, inclusiv 
prin promovarea unui proiect de asistenţă în dome-
niul IG implementat de Uniunea Europeană. 

În perioada de raportare, a fost intensificată colabora-
rea AGEPI cu Oficiul Uniunii Europene pentru Propri-
etate Intelectuală, fiind realizate mai multe activităţi 
bilaterale în conformitate cu Planul de acţiuni comu-
ne agreat pentru anii 2020-2021. Una din realizările 
majore ale colaborării dintre AGEPI și EUIPO a fost 
adoptarea Documentului practic: Riscul de confuzie 
(impactul elementelor nedistinctive/slabe) - motivele 
relative de refuz. Acest document practic a fost pregă-
tit în conformitate cu Comunicarea comună rezultată 
din Practica comună a mărcilor, elaborată de Reţeaua 
Uniunii Europene de proprietate intelectuală și a avut 
ca scop să ofere recomandări cu privire la impactul 
elementelor nedistinctive/slabe ale mărcilor asupra 
evaluării riscului de confuzie. Acesta a fost adaptat la 

increased attention to the implementation of the 
commitments assumed by the Republic of Moldova 
under the Association Agreement between the Re-
public of Moldova, of the one part, and the European 
Union and the European Atomic Energy Community 
and their Member States, on the area of competence 
of the institution.

In 2021, AGEPI, as the institution responsible for the 
implementation in the Republic of Moldova of the 
provisions of the RM-EU AA on intellectual proper-
ty, including in the field of geographical indications, 
chaired the Geographical Indications Sub-Committee. 
The seventh meeting of the Geographical Indications 
Sub-Committee, set up in accordance with Article 306 
of the Association Agreement between the Republic 
of Moldova and the European Union, was held on 9 
December in videoconference format. During the 
meeting, the parties exchanged views and informa-
tion on the need to amend and update the lists of 
geographical indications of the European Union and 
the Republic of Moldova that are parts to the RM-EU 
Association Agreement. The implementation stage of 
the geographical indications section of the Associa-
tion Agreement was also discussed and the activities 
to be carried out by mutual agreement were agreed, 
including by promoting a GI assistance project imple-
mented by the European Union.

During the period under review, AGEPI's cooperation 
with the European Union Intellectual Property Office 
was intensified, being carried out several bilateral activ-
ities in accordance with the Joint Action Plan agreed for 
the years 2020-2021. One of the major achievements 
of the cooperation between AGEPI and EUIPO was the 
adoption of the Practice Paper: Likelihood of Confusion 
(impact of non-distinctive/weak components) - Relative 
Grounds for Refusal. This Practice Paper has been pre-
pared in line with the Common Communication result-
ing of the Common Practice of Trade Marks developed 
by the European Union Intellectual Property Network 
and aimed to give guidance regarding the impact of 
non-distinctive/weak components of marks on the as-
sessment of likelihood of confusion. It has been tailor-
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specificul AGEPI, oferind o imagine de ansamblu asu-
pra standardelor de calitate ale oficiului cu referire la 
examinarea de fond a mărcilor. Documentul oferă o 
explicaţie clară și cuprinzătoare a principiilor pe care 
se bazează practica comună a mărcilor. Aceste prin-
cipii se vor aplica la nivel general și vor avea ca scop 
să cuprindă marea majoritate a cazurilor. Lucrarea a 
fost pusă la dispoziţia publicului în limbile română și 
engleză. Documentul este divizat în două părţi: prima 
parte este un rezumat al criteriilor abordate, în timp 
ce a doua parte oferă o explicaţie completă a criterii-
lor specifice aplicabile în fiecare caz. 

În decembrie 2021, AGEPI și EUIPO au semnat un nou 
Memorandum de Înţelegere privind cooperarea bila-
terală. Având în vedere situaţia epidemiologică gene-
rată de pandemia de coronavirus, documentul a fost 
agreat și semnat de ambele părţi prin corespondenţă. 
Odată cu semnarea Memorandumului de Înţelegere, 
AGEPI și EUIPO s-au angajat să extindă colaborarea în 
domeniul proprietăţii intelectuale în vederea consoli-
dării sistemelor și serviciilor de PI prin organizarea de 
acţiuni comune, schimburi de experienţă și implemen-
tarea unor proiecte comune de integrare a datelor în 
domeniul mărcilor și designului industrial. Domeniile 
de cooperare vor include organizarea seminarelor 
sau atelierelor de lucru, a cursurilor de instruire onli-
ne și participarea la activităţile de formare ale oficiilor. 
Documentul presupune și realizarea în comun a unor 
activităţi axate pe creșterea respectului faţă de DPI, 
precum și abordarea aspectelor economice ale dome-
niului, inclusiv prin schimb de experienţă și informaţii 
referitor la impactul economic al industriilor inovative 
și creative, realizarea unor studii și evaluări.

A continuat colaborarea AGEPI cu OEB care, în pofida 
restricţiilor și a dificultăţilor impuse de pandemie, a în-
registrat progrese în implementarea Acordului dintre 
Guvernul Republicii Moldova și Organizaţia Europea-
nă de Brevete privind validarea brevetelor europene 
(2013) și realizarea proiectelor și activităţilor comune 
prevăzute de Planul de acţiuni AGEPI-OEB pentru anii 
2020-2021. Astfel, în 2021 au fost realizate mai mul-
te activităţi comune care au vizat preluarea celor mai 

made to the specificities of AGEPI, providing an over-
view of the Office’s quality standards with reference to 
the substantive examination of trademarks. The paper 
provides a clear and comprehensive explanation of the 
principles on which the common practice of marks is 
based. These principles will be applied in general and 
will cover the vast majority of cases. The paper was 
made available to the public in Romanian and English. 
The paper is divided into two parts: the first part is a 
summary of the criteria addressed, while the second 
part provides a full explanation of the specific criteria 
applicable in each case. 

In December 2021, AGEPI and EUIPO signed a new 
Memorandum of Understanding on Bilateral Cooper-
ation. Given the epidemiological situation generated 
by the coronavirus pandemic, the paper was agreed 
and signed by both parties by correspondence. With 
the signing of the Memorandum of Understanding, 
AGEPI and EUIPO undertook to expand their coop-
eration in the field of intellectual property in order to 
strengthen intellectual property systems and services 
by organizing joint actions, exchanging experiences 
and implementing joint data integration projects in 
the field of trademarks and industrial design. Areas 
of cooperation will include the organization of semi-
nars or workshops, online training courses and par-
ticipation in office training activities. The paper also 
involves joint activities aimed at increasing respect 
for IP rights, as well as addressing the economic as-
pects of the field, including by exchanging experience 
and information on the economic impact of innova-
tive and creative industries, conducting studies and 
evaluations.

AGEPI’s cooperation with the European Patent Office 
continued, which, despite the restrictions and difficul-
ties imposed by the pandemic, made progress in im-
plementing the Agreement between the Government 
of the Republic of Moldova and the European Pat-
ent Organization on Validation of European Patents 
(2013) and in carrying out joint projects and activi-
ties provided for in the AGEPI-EPO Action Plan for the 
years 2020-2021. Thus, in 2021 several joint activities 
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eficiente practici europene de protecţie a invenţiilor, 
instruirea specialiștilor AGEPI în cadrul seminarelor 
organizate de către Academia Internaţională a OEB, 
consolidarea capacităţilor instituţionale ale AGEPI de 
asigurare a regimului de validare a brevetelor europe-
ne. În luna noiembrie 2021, AGEPI și OEB au negociat 
și semnat un nou Plan de acţiuni privind colaborarea 
bilaterală cu Organizaţia Europeană de Brevete pen-
tru bienala 2022-2023. Având în vedere situaţia epi-
demiologică generată de pandemia de coronavirus, 
documentul a fost agreat și semnat de ambele părţi 
prin corespondenţă. Odată cu semnarea Planului de 
acţiuni, AGEPI și OEB s-au angajat să consolideze și să 
multiplice rezultatele obţinute. Documentul vizează 
atât perspectivele strategice de colaborare bilaterală 
dintre Republica Moldova și Organizaţia Europeană 
de Brevete, cât și unele aspecte tehnice de asigurare 
a protecţiei invenţiilor prin brevet, inclusiv implemen-
tarea în ţara noastră a sistemului de validare a breve-
telor europene. 

În perioada de bilanţ, AGEPI a continuat implementa-
rea programelor și acordurilor de cooperare bilatera-
lă semnate cu oficiile de PI din alte state, în special cu 
statele Uniunii Europene, dar și cu alte state de inte-
res sporit pentru Republica Moldova, precum China, 
Statele Unite ale Americii, Japonia etc. 

În anul 2021 au fost extinse relaţiile de colaborare cu 
statele membre EFTA în special în contextul participării 
AGEPI la procesul de negociere pe marginea proiectu-
lui Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldo-
va și statele membre ale Asociaţiei Europene de Liber 
Schimb, negocieri la care a participat și AGEPI. Prima 
rundă de negocieri a avut loc în perioada 23-25 mar-
tie 2021. În cadrul primei runde de negocieri, părţile 
au abordat o serie de subiecte ce vizează prevederile 
legale generale ale potenţialului Acord, comerţul cu 
bunuri și servicii, facilitarea comerţului și cooperarea 
vamală, regulile de origine, barierele tehnice în calea 
comerţului, măsurile sanitare și fitosanitare, dreptu-
rile de proprietate intelectuală, dezvoltarea durabilă, 
precum și îmbunătăţirea condiţiilor de cooperare cu 
sectorul privat.

were carried out aimed at taking over the most effec-
tive European practices for the protection of inven-
tions, training AGEPI specialists in seminars organized 
by the EPO International Academy, strengthening in-
stitutional capacities of AGEPI to ensure the European 
patents validation regime. In November 2021, AGEPI 
and the EPO negotiated and signed a new Action Plan 
on Bilateral Cooperation with the European Patent 
Organization for the 2022-2023 Biennium. Given the 
epidemiological situation generated by the coronavi-
rus pandemic, the document was agreed and signed 
by both parties by correspondence. With the signing 
of the Action Plan, AGEPI and the EPO undertook to 
consolidate and multiply the results obtained. The 
document addresses both the strategic perspectives 
of bilateral cooperation between the Republic of 
Moldova and the European Patent Organization, and 
some technical aspects of ensuring the protection of 
inventions by patent, including the implementation in 
our country of the European patent validation system.

During the period under review, AGEPI continued to 
implement the bilateral cooperation programs and 
agreements signed with the IP offices of other states, in 
particular with the EU states, and also with other states 
of increased interest for the Republic of Moldova, such 
as China, United States of America, Japan, etc.

In 2021, the cooperation relations with the EFTA Mem-
ber States were extended, especially in the context of 
AGEPI’s participation in the negotiation process on the 
Draft Free Trade Agreement between the Republic 
of Moldova and the Member States of the European 
Free Trade Association, negotiations in which AGEPI 
also participated. The first round of negotiations took 
place on 23-25   March 2021. In the first round of ne-
gotiations, the parties addressed a number of issues 
concerning the general legal provisions of the poten-
tial Agreement, trade in goods and services, trade 
facilitation and customs cooperation, rules of origin, 
technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary 
measures, intellectual property rights, sustainable de-
velopment, and improved conditions for cooperation 
with the private sector. 
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Pentru a avansa pe subiectele de negociere referitoa-
re la proprietatea intelectuală, AGEPI și reprezentanţii 
EFTA au organizat o serie de sesiuni bilaterale axate 
pe aspectele de proprietate intelectuală care urmează 
să fie parte a Acordului de liber schimb. Astfel, către 
cea de-a doua rundă de negocieri, care a avut loc în 
perioada 30 iunie – 2 iulie, părţile au ajuns să agree-
ze în mare parte aspectele ce ţin de viitoarele angaja-
mente în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 
Semnarea Acordului de Comerţ Liber dintre Republi-
ca Moldova și statele EFTA va contribui la fortificarea 
relaţiilor comercial-economice, va facilita accesul la 
noi pieţe și va atrage investiţii în principalele sectoare 
ale republicii, iar proprietatea intelectuală face parte 
din cadrul regulator bilateral menit să asigure un cli-
mat investiţional și de comerţ favorabil pentru ambe-
le părţi ale Acordului. 

AGEPI a continuat să participe la implementarea pro-
iectelor finanţate cu suportul Uniunii Europene. A 
fost finalizat cu succes proiectul KnowING IPR „Pro-
movarea inovaţiei în regiunea Dunării prin ingineria 
cunoașterii și managementul drepturilor de proprie-
tate intelectuală”, lansat pe 1 iulie 2018 și implemen-
tat până pe 31 decembrie 2021, fiind finanţat de UE 
prin Programul Transfrontalier Dunărea. Proiectul 
a fost implementat de un consorţiu regional cuprin-
zând parteneri din următoarele ţări: Slovenia, Slova-
cia, Croaţia, Republica Cehă, Bulgaria, România, Ger-
mania, Austria, Ungaria, Serbia, Bosnia și Herţegovina, 
Republica Moldova și Ucraina. Obiectivul principal al 
proiectul KnowING IPR a vizat îmbunătăţirea cadrului 
inovaţional în regiunea Dunării prin dezvoltarea unei 
platforme transnaţionale cu acces deschis și elabora-
rea unui set de ghiduri și recomandări de politici în 
domeniul drepturilor de proprietate intelectuală ar-
monizate în regiunea Dunării.

În cei trei ani și jumătate de activitate, consorţiul, al 
cărui partener a fost și AGEPI, a realizat și raportat un 
total de 137 de livrabile și 21 de rezultate. Rezultatul 
principal al proiectului este Platforma KnowING HUB– 
o bază de date online complexă, menită să asigure 
acces la informaţia de brevet și literatura non-brevet, 

In order to advance the negotiation issues on intel-
lectual property, AGEPI and EFTA representatives or-
ganized a series of bilateral sessions focusing on the 
intellectual property aspects to be part of the Free 
Trade Agreement. Thus, towards the second round of 
negotiations, which took place from June 30 to July 2, 
the parties came to largely agree on the aspects re-
lated to future commitments in the field of intellec-
tual property protection. The signing of the Free Trade 
Agreement between the Republic of Moldova and the 
EFTA States will contribute to the strengthening of 
trade and economic relations, will facilitate access to 
new markets and will attract investment in the main 
sectors of the republic, and intellectual property is 
part of the bilateral regulatory framework intended to 
ensure a favorable investment and trade climate for 
both parties to the Agreement.

AGEPI continued to participate in the implementation 
of projects funded with the support of the European 
Union. It was successfully completed the KnowING IPR 
Project “Fostering Innovation in the Danube Region 
through Knowledge Engineering and IPR Manage-
ment”, launched on July 1, 2018, and implemented by 
December 31, 2021, being funded by the EU through 
the Danube Transnational Programme. The project 
was implemented by a regional consortium compris-
ing partners from the following countries: Slovenia, 
Slovakia, Croatia, the Czech Republic, Bulgaria, Roma-
nia, Germany, Austria, Hungary, Serbia, Bosnia and 
Herzegovina, the Republic of Moldova and Ukraine. 
The main goal of the KnowING IPR Project was to im-
prove the framework for innovation in the Danube 
region by developing a transnational open access 
platform and elaborating a set of guidelines and rec-
ommendations for harmonized intellectual property 
rights policy across the Danube region.

In the three and a half years of activity, the consorti-
um, whose partner was also the AGEPI, prepared and 
reported a total of 137 deliverables and 21 results. 
The main result of the project is the KnowING HUB 
Platform - a complex online database designed to 
provide access to patent information and non-patent 
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dotată cu instrumente de extragere și de gestionare 
a drepturilor de proprietate intelectuală atât pentru 
utilizatorii începători, cât și pentru cei avansaţi. Este 
un serviciu complet oferit online, cu titlu gratuit, dis-
ponibil pe https://www.knowing-ipr.eu/. 

A continuat colaborarea AGEPI cu proiectul „Suport 
pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, co-
ordonarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere 
și îmbunătăţirea procesului de aproximare legală”. 
Cu suportul proiectului au fost realizate mai multe 
activităţi de interes sporit pentru AGEPI și sistemul de 
PI din Republica Moldova, în special în domeniul drep-
tului de autor și drepturilor conexe. Proiectul a avut 
un aport important și la procesul de perfecţionare a 
mecanismului de acordare a licenţelor obligatorii, ac-
tivitatea de perfecţionare a regimului de acordare a 
licenţelor obligatorii pentru brevetele și certificatele 
suplimentare de protecţie privind fabricarea și vânza-
rea de produse farmaceutice. Perfecţionarea acestui 
mecanism se înscrie într-o amplă acţiune iniţiată de 
AGEPI în anul 2020 în contextul provocărilor generate 
de pandemia COVID-19 și a procesului de identificare 
a soluţiilor pentru asigurarea accesului populaţiei la 
medicamentele sigure și eficiente, la un preţ accesibil.

În cadrul colaborării regionale pe direcţia estică, în 
perioada de referinţă a continuat activitatea AGEPI 
în Consiliul Interstatal pentru problemele protecţiei 
juridice și apărării proprietăţii intelectuale. Consiliul 
Interstatal a fost creat în baza Acordului privind co-
laborarea în domeniul respectiv și crearea Consiliului 
Interstatal pentru problemele protecţiei juridice și 
apărării proprietăţii intelectuale, semnat la 19 noiem-
brie 2010, în or. Sankt Petersburg. Din componenţa 
Consiliului Interstatal fac parte reprezentanţi ai 9 sta-
te semnatare ale Acordului: Republica Armenia, Repu-
blica Belarus, Federaţia Rusia, Republica Kazahstan, 
Republica Kîrgîzstan, Republica Moldova, Republica 
Tadjikistan, Ucraina, Republica Uzbekistan. Acordul 
are drept scop primordial coordonarea activităţii co-
mune de perfecţionare a sistemului interstatal pentru 
protecţia și apărarea proprietăţii intelectuale și de 
contracarare a infracţiunilor în domeniul PI. 

literature, equipped with intellectual property rights  
extraction and management tools for both basic and 
advanced users. It is a complete service offered on-
line, free of charge, available on https://www.knowing-

ipr.eu/. 

AGEPI continued its cooperation with the project 
“Support for Structured Policy Dialogue, Coordination 
of the Implementation of the Association Agreement, 
and Enhancement of the Legal Approximation Proc-
ess”. With the support of the project, several activities 
of increased interest for AGEPI and the intellectual 
property system of the Republic of Moldova were car-
ried out, especially in the field of copyright and related 
rights. An important contribution was made by the 
project to the process of improving the compulsory 
licensing mechanism, the activity of improving the 
compulsory licensing regime for patents and supple-
mentary protection certificates for the manufacture 
and sale of pharmaceutical products. Improving this 
mechanism is part of an ample action initiated by 
AGEPI in 2020 in the context of the challenges gener-
ated by the COVID-19 pandemic and the process of 
identifying solutions to ensure public access to safe 
and effective medicines at an affordable price.

In the regional cooperation on the eastern direc-
tion, AGEPI activity in the Interstate Council on Legal 
Protection and Defense of Intellectual Property con-
tinued during the reference period. The Interstate 
Council was created on the basis of the Agreement 
on cooperation in this field and the creation of the In-
terstate Council on Legal Protection and Defense of 
Intellectual Property, signed on November 19, 2010, 
in St. Petersburg. The Interstate Council includes rep-
resentatives of 9 signatory states to the Agreement: 
the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the 
Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the 
Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the 
Republic of Tajikistan, Ukraine, and the Republic of Uz-
bekistan. The main purpose of the Agreement is to co-
ordinate the joint activity of improving the interstate 
system for the protection and defense of intellectual 
property and of counteracting IP infringements.

https://www.knowing-ipr.eu/
https://www.knowing-ipr.eu/
https://www.knowing-ipr.eu/
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În cadrul ședinţei Consiliului Interstatal din 25 august 
2020, statele membre au decis unanim prelungirea 
mandatului Republicii Moldova la conducerea Con-
siliului Interstatal cu încă un an. Astfel, în anul 2021, 
Republica Moldova prin intermediul AGEPI a deţinut 
președinţia Consiliului Interstatal, a asigurat activi-
tatea de secretariat a organizaţiei și a organizat cea 
de-a XI-a ședinţă a Consiliului Interstatal care s-a 
desfășurat în format hibrid. 

Lista celor mai importante evenimente internaţionale 
și bilaterale la care a participat AGEPI se prezintă în 
ordine cronologică. 

» � Ianuarie

Sesiunea de coaching pentru examinatorii de brevete 
din cadrul AGEPI în domeniul chimiei și farmaceuticii. 
Evenimentul a fost organizat de către OEB cu scopul 
de a transfera către AGEPI practicile de examinare a 
cererilor de brevet de invenţie utilizate de către exa-
minatorii OEB (25 ianuarie).

Videoconferinţa EUIPO – AGEPI pentru familiarizarea 
cu practicile comune în domeniul designului industri-
al, și anume CP6 „Convergenţa reprezentărilor grafice 
ale desenelor și modelelor industriale” și CP10 „Crite-
riile de evaluare a divulgării desenelor sau modelelor 
industriale pe internet”. Practicile comune prezentate 
au fost agreate în cadrul programului de convergenţă 
al EUIPO și au drept scop oferirea îndrumărilor pentru 
procedurile de examinare privind modul de utilizare a 
declaraţiilor de neinvocare a unui drept exclusiv adec-
vate, a tipurilor de vederi și a modului de reprezenta-
re a desenelor și modelelor industriale (29 ianuarie).

» � Februarie

Videoconferinţa AGEPI – OEB pentru realizarea unui 
schimb de experienţă și bune practici în domeniul 
instruirii la distanţă și utilizării metodelor de utilizare 
a platformelor de e-learning. Evenimentul a fost or-
ganizat în contextul restricţiilor impuse de pandemia 
de COVID-19 și necesitatea de a facilita accesul la in-

During the Interstate Council’s meeting of August 25, 
2020, the Member States unanimously decided to 
extend the mandate of the Republic of Moldova to 
lead the Interstate Council for another year. Thus, in 
2021, the Republic of Moldova through AGEPI held 
the presidency of the Interstate Council, provided the 
secretariat activity of the organization and organized 
the 11th meeting of the Interstate Council which took 
place in hybrid format.

The list of the most important international and bilat-
eral events attended by AGEPI is presented in chrono-
logical order.

» � January

Coaching session for the State Agency on Intellectual 
Property patent examiners in the field of chemistry 
and pharmaceutics. The event was organized by the 
EPO with the purpose of transferring to AGEPI the 
patent application examination practices used by EPO 
examiners (January 25).

EUIPO – AGEPI videoconference for familiarization 
with common practices in the field of industrial de-
sign, namely CP6 “Convergence on graphic repre-
sentations of designs” and CP10 “Criteria for as-
sessing disclosure of designs on the Internet”. The 
common practices presented have been agreed 
in the european union Intellectual Property Office 
Convergence Program and are aimed at giving guid-
ance for the examination procedures on how to 
use the appropriate disclaimers, types of views and 
how to represent designs in a neutral background.  
(January 29).

» � February

AGEPI – EPO videoconference for an exchange of ex-
perience and good practices in the field of distance 
learning and the use of methods for using e-learning 
platforms. The event was organized in the context of 
the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic 
and the need to facilitate access to training and edu-
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struire și educare în domeniul PI prin perfecţionarea 
instrumentelor și metodologiilor de studiu la distanţă 
(4 februarie).

» � Martie

Publicarea Raportului privind evaluarea Legii nr. 
139/2010 și a proiectului de modificare a acesteia 
în vederea armonizării cu Directivele UE și tratatele 
internaţionale în domeniul dreptului de autor și drep-
turilor conexe, elaborat de către expertul european 
Irina Lucan-Arjoca, în cadrul proiectului UE „Suport 
pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, co-
ordonarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere 
și îmbunătăţirea procesului de aproximare legală”.

Conferinţa internaţională „Dezvoltarea proprietăţii 
intelectuale în UE și Republica Moldova: provocări și 
perspective”, care s-a desfășurat în format online, or-
ganizată de Asociaţia de cultură juridică Henri Capi-
tant Moldova, în colaborare cu AGEPI (12 martie).

» � Aprilie 

Webinarul cu genericul „Introducere în Diagnostica 
Proprietăţii Intelectuale”, organizat de Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale în cooperare cu 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Eve-
nimentul a avut drept scop familiarizarea cu noul in-
strument (online) al OMPI elaborat pentru (auto)dia-
gnosticarea portofoliului de proprietate intelectuală și 
potenţialului de PI al IMM (13 aprilie).

Webinarul cu genericul „Fenomenul contrafacerii în 
Republica Moldova”, eveniment organizat cu ocazia 
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, care este 
marcată anual pe 26 aprilie. Seminarul online a fost 
desfășurat în cadrul Proiectului EUPROIN/Jean Mon-
net Support to Associations in European Integration 
and Intellectual Property Protection Studies, imple-
mentat de către Asociaţia de Cultură Juridică Henri 
Capitant, cu suportul financiar al programului Eras-
mus+ al Uniunii Europene, în colaborare cu AGEPI (22 
aprilie).

cation in the field of intellectual property by improv-
ing the distance learning tools and methodologies 
(February 4).

» � March

Publication of the Report on the Assessment of Law 
No. 139/2010 and the Draft Amendment thereof for 
harmonization with EU directives and international 
treaties in the field of copyright and related rights, 
prepared by the European expert Irina Lucan-Arjoca, 
within the framework of the EU Project “Support for 
Structured Policy Dialogue, Coordination of the Im-
plementation of the Association Agreement, and En-
hancement of the Legal Approximation Process”.

International conference “Development of Intellectual 
Property in the EU and Moldova: Challenges and Per-
spectives”, which took place in online format, organ-
ized by the Association of Legal Culture Henri Capitant 
Moldova, in collaboration with AGEPI (March 12).

» � April

Webinar entitled “Introduction to WIPO Intellectual 
Property Diagnostics”, organized by the World Intel-
lectual Property Organization in cooperation with the 
State Agency on Intellectual Property. The event was 
aimed at familiarizing with the new (online) WIPO tool 
developed for (self)diagnosis of intellectual property 
portfolio and Intellectual Property potential of SMEs 
(April 13).

Webinar entitled “Counterfeiting Phenomenon in the 
Republic of Moldova”, an event organized on the oc-
casion of World Intellectual Property Day, which is 
marked annually on April 26. The online seminar was 
part of the Jean Monnet Support to Associations in Eu-
ropean Integration and Intellectual Property Protec-
tion Studies / EUPROIN Project, implemented by the 
Association of Legal Culture Henri Capitant Moldova, 
with financial support from the Erasmus+ Programme 
of the European Union, in collaboration with AGEPI 
(April 22).
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Seminarul practic online de iniţiere în promovarea 
produselor și dezvoltarea unui brand de succes, orga-
nizat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvolta-
re, la care au participat reprezentanţii AGEPI. Scopul 
seminarului a fost iniţierea autorităţilor publice locale 
și antreprenorilor din localităţile-ţintă ale Proiectului 
PNUD „Migraţie și Dezvoltare Locală” în domeniul cre-
ării și promovării de branduri (23 aprilie).

» � Mai 

Sesiunea de negociere a aspectelor comerciale ale 
proprietăţii intelectuale în cadrul procesului de ne-
gociere a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica 
Moldova și statele membre ale EFTA (12 mai).

Atelierul de lucru online în domeniul PI, organizat de 
către Şcoala de Studii Avansate din Nova Gorica, Slo-
venia, în cadrul Proiectului KnowING IPR „Consolida-
rea inovaţiilor în regiunea Dunării prin cunoștinţele de 
inginerie și managementul drepturilor de PI”, proiect 
la care AGEPI este partener (13 mai).

» � Iunie

Atelier de lucru, în format online, cu genericul „Rolul 
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de 
succes”. Evenimentul, organizat de către Asociaţia de 
cultură juridică Henri Capitant Moldova în parteneriat 
cu AGEPI, ODIMM și Alianţa Franceză din Moldova, a 
fost realizat în cadrul proiectului Jean Monnet Support 
to Associations in European Integration and Intellec-
tual Property Protection Studies/EUPROIN, imple-
mentat cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii 
Europene. La seminar au participat reprezentanţi ai 
autorităţilor publice și ai mediului de afaceri (4 iunie).

Reuniune online dintre Oficiul Uniunii Europene pen-
tru Proprietate Intelectuală și reprezentanţii ţărilor 
balcanice (Albania, Bosnia și Herţegovina, Muntene-
gru, Macedonia de Nord, Serbia) și Republica Moldo-
va. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte de 
interes pentru oficiile de proprietate intelectuală, fiind 
realizat un schimb de opinii asupra ultimelor evoluţii 

Practical Online Introductory Seminar on Product Pro-
motion and Successful Brand Development, organ-
ized by the United Nations Development Program, 
attended by AGEPI representatives. The purpose of 
the seminar was to initiate local public authorities 
and entrepreneurs in the target localities of the UNDP 
Project “Migration and Local Development” in the field 
of brand creation and promotion (April 23).

» � May

Negotiation session on trade aspects of intellectual 
property in the process of negotiating the Free Trade 
Agreement between the Republic of Moldova and the 
EFTA Member States (May 12).

Online Workshop on Intellectual Property, organized 
by the School of Advanced Studies in Nova Gorica, 
Slovenia, within the KnowING IPR Project “Fostering 
Innovation in the Danube Region through Knowledge 
Engineering and IPR Management”, a project in which 
AGEPI is a partner (May 13).

» � June

Workshop, in online format, entitled “The Role of Intel-
lectual Property in Developing a Successful Business”. 
The event, organized by the Association of Legal 
Culture Henri Capitant Moldova in partnership with 
AGEPI, ODIMM and the French Alliance in Moldova, 
was held within the Jean Monnet Support to Associa-
tions in European Integration and IP Protection Stud-
ies / EUPROIN Project, implemented with the support 
of the Erasmus+ Programme of the EU. The seminar 
was attended by representatives of public authorities 
and the business environment (June 4).

Online Meeting between the European Union Intel-
lectual Property Office, Representatives of the Bal-
kan Countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro, Northern Macedonia, Serbia) and the 
Republic of Moldova. Topics of interest to intellectual 
property offices were addressed during the meeting 
and an exchange of views was made on the latest de-
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în domeniul PI. De asemenea, participanţii la reuni-
une au realizat un schimb de idei privind priorităţile 
oficiilor de proprietate intelectuală în condiţiile crizei 
actuale cauzate de noul coronavirus și perspectivele 
de dezvoltare a relaţiilor de colaborare cu EUIPO în 
perioada următoare (17 iunie).

» � Iulie

Prima reuniune a Subcomitetului pentru indicaţii ge-
ografice, instituit în conformitate cu Articolul 276 al 
Acordului de Parteneriat Strategic, Comerţ și Coope-
rare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, semnat la Chișinău la 24 
decembrie 2020 și intrat în vigoare provizoriu la 1 ia-
nuarie 2021. Şedinţa a fost organizată în format de 
videoconferinţă. Conform mandatului său, Subcomi-
tetul pentru indicaţii geografice este responsabil să 
monitorizeze implementarea Acordului în domeniul 
indicaţiilor geografice și servește drept platformă de 
cooperare și dialog în materie de IG dintre Marea Bri-
tanie și Republica Moldova (20 iulie).

Şedinţa Dialogului Politic și Strategic Republica Mol-
dova – Marea Britanie în configuraţia Comerţ instituit 
în cadrul Acordului de Parteneriat Strategic, Comerţ 
și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care a intrat în vi-
goare provizoriu la 1 ianuarie 2021. La eveniment au 
participat reprezentanţi ai Ministerului de Externe și 
Integrării Europene, Agenţiei de Stat pentru Proprie-
tatea Intelectuală și Serviciului Vamal. Agenda reuni-
unii a inclus subiecte ce vizează evoluţia comerţului 
bilateral dintre Republica Moldova și Marea Britanie, 
aplicarea de către părţi a regulilor de origine, precum 
și propunerile părţii britanice de amendare a textului 
Acordului, capitolele „Achiziţii publice” și „Proprieta-
tea intelectuală” (23 iulie).

» � Septembrie

Şedinţa Consiliului Interstatal pentru problemele 
protecţiei juridice și apărării proprietăţii intelectu-
ale, sesiunea a XI-a, desfășurată în format hibrid, cu 

velopments in the field of IP. Participants in the meet-
ing also exchanged views on the priorities of intellec-
tual property offices in the conditions of current crisis 
caused by the new coronavirus and the prospects for 
developing cooperative relations with EUIPO in the 
coming period (17 June).

» � July

First Meeting of the Geographical Indications Sub-
Committee, established under Article 276 of the Stra-
tegic Partnership, Trade and Cooperation Agreement 
between the Republic of Moldova and the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland, signed in 
Chisinau on 24 December 2020 and provisionally en-
tered into force on January 1, 2021. The meeting was 
organized in videoconference format. In accordance 
with its mandate, the Geographical Indications Sub-
Committee is responsible for monitoring the imple-
mentation of the Agreement on Geographical Indica-
tions and serves as a platform for cooperation and 
dialogue on GIs between the UK and the RM (July 20).

Meeting of the Republic of Moldova – Great Britain Po-
litical and Strategic Dialogue in Trade Configuration, es-
tablished under the Strategic Partnership, Trade and Co-
operation Agreement between the Republic of Moldova 
and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, which entered into force provisionally on 1 Janu-
ary 2021. The event was attended by representatives of 
the Ministry of Foreign Affairs and European Integration, 
AGEPI and the Customs Service. The agenda of the meet-
ing included topics related to the evolution of bilateral 
trade between the Republic of Moldova and Great Brit-
ain, the application of the rules of origin by the parties, 
as well as the proposals of the British Party to amend the 
text of the Agreement, chapters "Public Procurement" 
and "Intellectual Property" (July 23 ).

» � September

Meeting of the Interstate Council on Legal Protection 
and Defense of Intellectual Property, 11th session, 
held in hybrid format, with a limited number of partic-
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un număr limitat de participanţi la Chișinău și cu o 
vastă participare online prin intermediul platformei 
ZOOM. La eveniment au participat reprezentanţi 
plenipotenţiari și reprezentanţi ai oficiilor de propri-
etate intelectuală din statele membre ale Consiliului, 
precum și reprezentanţi ai OMPI și OEAB în calitate de 
observatori. Participanţii la reuniune au abordat o se-
rie de aspecte importante ce vizează colaborarea regi-
onală în domeniul protecţiei și respectării DPI. Părţile 
au realizat un schimb de informaţii și opinii referitor la 
măsurile întreprinse în vederea depășirii consecinţelor 
negative ale pandemiei de COVID-19 (14 septembrie).

Întrevedere bilaterală cu Directorul general al Cen-
trului Naţional de Proprietate Intelectuală al Repu-
blicii Belarus, Vladimir Reabovolov. Întâlnirea a avut 
loc la Chișinău în contextul participării delegaţiei din 
Belarus la Consiliul Interstatal pentru problemele 
protecţiei juridice și apărării proprietăţii intelectuale, 
sesiunea a XI-a. În cadrul întrevederii a fost abordat 
stadiul actual de colaborare dintre cele două instituţii. 
Părţile au realizat un schimb de informaţii și opinii re-
feritor la ultimele evoluţii legislative și instituţionale în 
domeniul proprietăţii intelectuale, dar și privind pro-
iectele aflate în derulare (15 septembrie).

Seminarul regional „Rolul sistemului de brevete în 
soluţionarea problemelor de sănătate publică”, care a 
abordat PI din perspectiva mecanismului de licenţiere 
obligatorie a brevetelor de invenţie și soluţiilor pe care 
acesta le poate oferi pentru depășirea consecinţelor 
negative ale pandemiei de COVID-19 și altor urgenţe 
de sănătate publică (15 septembrie).

» � Octombrie

Participarea delegaţiei Republicii Moldova la lucrările 
celei de-a 62-a runde de Adunări ale statelor mem-
bre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelec-
tuale, convocate în perioada 4-8 octombrie 2021. În 
conformitate cu agenda reuniunii, statele membre 
au abordat și luat decizii privind soluţionarea proble-
melor cu care se confruntă sistemul de proprietate 
intelectuală la etapa actuală, precum implementarea 

ipants in Chisinau and with a large online participation 
through the ZOOM platform. The event was attended 
by plenipotentiary representatives and representa-
tives of intellectual property offices of the Council 
Member States, as well as representatives of WIPO 
and the EAPO as observers. The meeting addressed 
a number of important issues concerning regional 
cooperation in the field of Intellectual Property Rights 
protection and enforcement. The parties exchanged 
information and views on measures taken to over-
come the negative consequences of the COVID-19 
pandemic (September 14).

Bilateral Meeting with Vladimir Reabovolov, Director 
General of the National Center of Intellectual Property 
of the Republic of Belarus. The meeting took place in 
Chisinau in the context of the participation of the Be-
larusian delegation to the Interstate Council on Legal 
Protection and Defense of Intellectual Property, 11th 
Session. The current stage of cooperation between 
the two institutions was addressed during the meet-
ing. The parties made an exchange of information and 
views on the latest legislative and institutional devel-
opments in the field of intellectual property, as well as 
on ongoing projects (September 15).

Regional Seminar “The Role of the Patent System in 
Solving Public Health Problems”, which addressed 
intellectual property from the perspective of the 
mechanism for compulsory licensing of patents and 
solutions it can offer to overcome the negative conse-
quences of the COVID-19 pandemic and other public 
health emergencies (September 15).

» � October

Participation of the Delegation of the Republic of 
Moldova in the work of the 62nd Series of Meetings 
of the Assemblies of the Member States of the World 
Intellectual Property Organization, convened from 4 
to 8 October 2021. According to the agenda of the 
meeting, the Member States addressed and took de-
cisions on solving the problems the intellectual prop-
erty system faces at the current stage, such as the 
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programelor de dezvoltare ale organizaţiei, asigu-
rarea respectării tratatelor și convenţiilor adminis-
trate de OMPI, priorităţile de dezvoltare a dreptului 
internaţional și au aprobat o serie de documente 
vitale pentru funcţionarea organizaţiei, printre care 
Programul și Bugetul OMPI pentru bienala 2022-2023 
(4-8 octombrie). 

Întâlnire bilaterală cu Directorul general al Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, Daren Tang. Între-
vederea a avut loc în contextul participării delegaţiei 
Republicii Moldova, conduse de Directorul general al 
AGEPI la cea de-a 62-a rundă de Adunări ale statelor 
membre ale OMPI, care s-a desfășurat în perioada 
4-8 octombrie, la Geneva. În cadrul reuniunii au fost 
abordate priorităţile de colaborare bilaterală dintre 
Republica Moldova și OMPI, fiind, totodată, realizat un 
schimb de opinii pe marginea ultimelor evoluţii din do-
meniul proprietăţii intelectuale la nivel internaţional, 
dar și provocările cu care se confruntă omenirea la 
etapa actuală, precum pandemia de COVID-19. 

Alegerea Ambasadorului Extraordinar și Plenipo-
tenţiar, Reprezentant Permanent al Republicii Moldo-
va pe lângă Oficiul ONU de la Geneva și alte organizaţii 
internaţionale cu sediul la Geneva, Tatiana Molcean 
în calitate de președinte al Adunării Generale a OMPI 
pentru perioadă 2022-2023 (8 octombrie).

Sesiunea de coaching organizată de OEB pentru 
examinatorii din Direcţia Brevete a AGEPI, axată pe 
invenţiile implementate prin utilizarea unui com-
puter, așa numitele „computer implemented in-
ventions”. Programul de coaching se încadrează în 
acţiunile prevăzute de Planul de colaborare AGEPI – 
OEB pentru anii 2020-2021 și este un instrument de 
instruire targetată pe subiecte concrete, implementat 
cu suportul OEB. Evenimentul a abordat atât aspecte-
le legale care reglementează examinarea invenţiilor 
implementate prin utilizarea unui computer, precum 
și aspecte de clasificare, excepţii de la brevetabilitate, 
tendinţe și perspective de dezvoltare a tehnologiilor 
de examinare a invenţiilor în domeniul abordat (11 
octombrie).

implementation of the Organization’s development 
programs, compliance with WIPO-administered trea-
ties and conventions, priorities for the development 
of international law, and approved a number of vital 
documents for the functioning of the Organization, in-
cluding WIPO Program and Budget for the 2022-2023 
biennium (October 4-8).

Bilateral Meeting with Daren Tang, Director General 
of the World Intellectual Property Organization. The 
meeting took place in the context of the participation 
of the Republic of Moldova's delegation, led by the 
Director General of AGEPI in the 62nd Series of Meet-
ings of the Assemblies of the Member States of WIPO, 
which took place from 4 to 8 October, in Geneva. The 
meeting addressed the priorities of bilateral coopera-
tion between the Republic of Moldova and WIPO, and 
also exchanged views on the latest developments in 
the field of intellectual property at the international 
level, as well as challenges the humanity faces at this 
stage, such as COVID-19 pandemic.

Election of the Ambassador Extraordinary and Pleni-
potentiary, Permanent Representative of the Republic 
of Moldova to the UN Office in Geneva and other In-
ternational Organizations in Geneva, Tatiana Molcean 
as Chair of the WIPO General Assembly for the period 
2022-2023 (October 8).

Coaching session organized by the European Pat-
ent Office for examiners of the Patents Department 
of the State Agency on Intellectual Property, focused 
on inventions implemented using a computer, the 
so-called “computer-implemented inventions”. The 
coaching program is part of the actions provided by 
the AGEPI - EPO Cooperation Plan for the years 2020-
2021 and is a targeted training tool on specific topics, 
implemented with the support of the EPO. The event 
addressed both the legal aspects governing the ex-
amination of computer-implemented inventions, as 
well as aspects of classification, exceptions to patent-
ability, trends and prospects for the development of 
invention examination technologies in the field ad-
dressed (October 11).
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» � Noiembrie

Conferinţa Internaţională cu genericul „Inteligenţa Ar-
tificială, Inovaţiile și Proprietatea Intelectuală”, orga-
nizată de AGEPI în cooperare cu OMPI, OEB și EUIPO. 
Evenimentul s-a desfășurat cu suportul Proiectului 
KnowING IPR „Consolidarea inovaţiilor în regiunea Du-
nării prin cunoștinţele de inginerie și managementul 
drepturilor de proprietate intelectuală”. Având în ve-
dere situaţia epidemiologică generată de pandemia de 
coronavirus, evenimentul a avut loc în format online 
și a întrunit aproximativ 100 de experţi și practicieni 
internaţionali și locali, inclusiv specialiști ai oficiilor 
naţionale de proprietate intelectuală, reprezentanţi ai 
instituţiilor și organizaţiilor ce activează în sfera cerce-
tare, inovare și învăţământ superior, rezidenţi ai par-
curilor știinţifico-tehnologice și incubatoarelor inovaţi-
onale, experţi în domeniul PI, precum și reprezentanţi 
ai mediului de afaceri (17 noiembrie).

Atelierul de lucru cu genericul „Dezvoltarea afacerilor 
inovatoare și protecţia proprietăţii intelectuale în era 
digitală”, organizat în format online de către Asociaţia 
de cultură juridică Henri Capitant Moldova în cola-
borare cu AGEPI, în cadrul proiectului Jean Monnet 
Support to Associations in European Integration and 
Intellectual Property Protection Studies/EUPROIN, 
implementat cu suportul programului Erasmus+ al 
Uniunii Europene. Scopul acestui atelier de lucru a 
fost ridicarea nivelului de înţelegere și conștientizare 
a rolului proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea 
întreprinderilor, dar și pentru integrarea și creșterea 
economică a ţării. La eveniment au participat aproxi-
mativ 100 de reprezentanţi ai mediului de afaceri și 
factori de decizie din domeniul PI (18 noiembrie).

Webinarul cu genericul „Plagiatul și dreptul de autor”, 
organizat de către AGEPI și ANACEC, cu suportul Pro-
iectului UE „Suport pentru dialogul structurat în do-
meniul politicilor, coordonarea punerii în aplicare a 
Acordului de Asociere și îmbunătăţirea procesului de 
aproximare legală”. La eveniment au participat apro-
ximativ 170 de studenţi, cadre didactice, cercetători, 
precum și alte persoane interesate de problematica 

» � November

International Conference entitled “Artificial Intelli-
gence, Innovation and Intellectual Property”, organized 
by AGEPI in cooperation with WIPO, EPO and EUIPO. 
The event was held with the support of the KnowING 
IPR Project “Fostering Innovations in the Danube Re-
gion through Knowledge Engineering and IPR Manage-
ment”. Given the epidemiological situation generated 
by the coronavirus pandemic, the event took place in 
online format and brought together approximately 
100 international and local experts and practitioners, 
including specialists from national intellectual proper-
ty offices, representatives of institutions and organiza-
tions working in the field of research, innovation and 
higher education, residents of scientific-technological 
parks and innovative incubators, experts in the field of 
intellectual property, as well as representatives of the 
business environment (November 17). 

Workshop entitled “Development of Innovation Busi-
ness and Protection of Intellectual Property in the Dig-
ital Era”, organized online by the Association of Legal 
Culture Henri Capitant Moldova in cooperation with 
AGEPI, within the Jean Monnet Support to Associations 
in European Integration and Intellectual Property Pro-
tection Studies/EUPROIN Project, implemented with 
the support of the Erasmus+ Programme of the Eu-
ropean Union. The purpose of this workshop was to 
raise the level of understanding and awareness of the 
role of intellectual property for business development, 
and also for the integration and economic growth of 
the country. The event was attended by about 100 
representatives of the business environment and de-
cision-makers in the field of IP (November 18).

Webinar entitled “Plagiarism and Copyright”, organ-
ized by AGEPI and ANACEC, with the support of the 
EU Project “Support for Structured Policy Dialogue, 
Coordination of the Implementation of the Associa-
tion Agreement, and Enhancement of the Legal Ap-
proximation Process”. The event was attended by ap-
proximately 170 students, teachers, researchers, as 
well as other persons interested in plagiarism, copy-
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plagiatului, drepturilor de autor și modul de preveni-
re a încălcării acestora. Scopul evenimentului a fost 
familiarizarea participanţilor cu abordările actuale 
în reglementarea domeniului dreptului de autor și 
tendinţele de dezvoltare a sistemului, precum și me-
canismele de prevenire a plagiatului în mediul acade-
mic din Republica Moldova și România (19 noiembrie).

Toate cele trei evenimente enumerate anterior au 
făcut parte din programul manifestărilor aferente 
desfășurate în cadrul Expoziţiei Internaţionale Speci-
alizate INFOINVENT 2021. 

Semnarea Planului de acţiuni privind colaborarea bi-
laterală cu Organizaţia Europeană de Brevete pentru 
perioada 2022-2023. Documentul prevede o serie de 
acţiuni concrete care vizează dezvoltarea capacităţilor 
instituţionale ale AGEPI, inclusiv accesul specialiștilor 
la programele de instruire profesională în domeniul 
administrării și examinării brevetelor, organizate de 
către Academia OEB, precum și susţinerea activităţilor 
de promovare a inovaţiilor (26 noiembrie). 

» � Decembrie

Cea de-a VII-a reuniune a Subcomitetului pentru 
indicaţii geografice, instituit în conformitate cu Artico-
lul 306 al Acordului de Asociere RM – UE, organizată 
în format de videoconferinţă de către AGEPI, instituţie 
responsabilă de implementarea în Republica Moldo-
va a prevederilor AA RM-UE în materie de proprietate 
intelectuală, inclusiv în domeniul indicaţiilor geogra-
fice. În anul 2021, președinţia Subcomitetului pentru 
indicaţii geografice a fost exercitată de către Republi-
ca Moldova. Participanţii la reuniunea a VII-a au tre-
cut în revistă ultimele evoluţii înregistrate în sistemul 
indicaţiilor geografice în Republica Moldova și Uniu-
nea Europeană de la ultima reuniune care a avut loc 
în luna octombrie 2020. În conformitate cu Regulile de 
procedură, președinţia Subcomitetului este deţinută, 
alternativ, de către Republica Moldova și Uniunea Eu-
ropeană, la 1 ianuarie 2022, președinţia Subcomitetu-
lui pentru indicaţii geografice urmează să fie preluată 
de Uniunea Europeană (9 decembrie).

right issues and how to prevent their infringement. 
The purpose of the event was to familiarize partici-
pants with current approaches to regulating the field 
of copyright and development trends of the system, 
as well as mechanisms for preventing plagiarism in 
the academic environment of the Republic of Moldo-
va and Romania (November 19).

All three events listed above were part of the program 
of related manifestations held within the framework 
of the International Specialized Exhibition INFOIN-
VENT 2021.

Signing of the Work Plan on Bilateral Cooperation 
with the European Patent Organization for the peri-
od 2022-2023. The document provides for a series of 
concrete actions aimed at developing the institutional 
capacities of AGEPI, including the access of specialists 
to professional training programs in the field of pat-
ent administration and examination, organized by the 
EPO Academy, as well as supporting innovation pro-
motion activities (November 26).

» � December

7th meeting of the Geographical Indications Sub-
Committee, established in accordance with Article 
306 of the RM-EU Association Agreement, organized 
in videoconference format by AGEPI, the institution 
responsible for the implementation in the Republic of 
Moldova of the provisions of the RM-EU AA on intel-
lectual property, including in the field of geographical 
indications. In 2021, the Republic of Moldova chaired 
the Geographical Indications Sub-Committee. The 
participants in the 7th meeting reviewed the latest 
developments in the geographical indications system 
in the Republic of Moldova and the European Union 
since the last meeting held in October 2020. In ac-
cordance with the Rules of Procedure, the presidency 
of the Sub-Committee shall be chaired alternately by 
the Republic of Moldova and the European Union. On 
January 1, 2022, the presidency of the Geographical 
Indications Sub-Committee will be taken over by the 
European Union (December 9).
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În perioada 13-16 decembrie 2021, o delegaţie a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
participat la Atelierul de lucru privind colaborarea re-
gională a oficiilor de proprietate intelectuală ale state-
lor membre CEFTA, organizat de către Oficiul Uniunii 
Europene pentru Proprietate Intelectuală. Atelierul 
s-a desfășurat la Skopie, Macedonia de Nord, în tim-
pul Săptămânii CEFTA 2021, eveniment organizat sub 
auspiciile președinţiei CEFTA deţinute de Macedonia 
de Nord. Atelierul a întrunit delegaţi din cadrul tuturor 
oficiilor naţionale de proprietate intelectuală din sta-
tele membre ale CEFTA, dar și reprezentanţi ai Comi-
siei Europene și ai EUIPO, care s-au convocat pentru a 
discuta oportunitatea instituirii unui cadru regional în 
domeniul PI. Pe parcursul evenimentului, părţile par-
ticipante au realizat schimb de informaţii, metodologii 
și bune practici menite să consolideze viitoarea coo-
perare regională (13–16 decembrie).

Eveniment online de totalizare a Proiectului KnowING 
IPR „Consolidarea inovaţiilor în regiunea Dunării prin 
cunoștinţele de inginerie și managementul drepturi-
lor de PI” la care reprezentanţii partenerilor de pro-
iect au prezentat participanţilor ultimele evoluţii în 
implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Du-
nării, inclusiv programele și fondurile transnaţionale 
de cooperare și suport destinate susţinerii inovării și 
competitivităţii companiilor din regiunea Dunării. În 
cadrul evenimentului, au fost puse în discuţie subiec-
te importante pentru toate componentele KnowING 
IPR din zona de impact, inclusiv viitoarea finanţare a 
programului și căile către atingerea obiectivelor cu ac-
cent pe activităţile din zona prioritară. Au fost aborda-
te diverse aspecte ale procesului de inovare, cercetare 
și achiziţionare a drepturilor de PI, rolul proprietăţii 
intelectuale în creșterea competitivităţii companiilor, 
importanţa oficiilor de transfer tehnologic, colabora-
rea transfrontalieră și serviciile în domeniul PI și in-
strumentele de finanţare (20 decembrie).

From 13 to 16 December 2021, a delegation of the 
State Agency on Intellectual Property participated 
in the Workshop on Regional Cooperation of the In-
tellectual Property Offices of the Member States of 
CEFTA, organized by the European Union Intellectual 
Property Office. The workshop was held in Skopje, 
North Macedonia, during CEFTA Week 2021, an event 
organized under the auspices of the CEFTA chair-
manship held by North Macedonia. The workshop 
brought together delegates from all national intellec-
tual property offices in CEFTA Member States, as well 
as representatives of the European Commission and 
the European Union Intellectual Property Office, who 
convened to discuss the advisability of establishing a 
regional framework for intellectual property. During 
the event, the participants exchanged information, 
methodologies and good practices aimed at strength-
ening future regional cooperation (December 13-16).

Online Final Event of the KnowING IPR Project “Foster-
ing Innovations in the Danube Region through Knowl-
edge Engineering and IPR Management”, in which 
representatives of project partners presented to par-
ticipants the latest developments in the implementa-
tion of the european union Strategy for the Danube 
Region, including transnational cooperation support 
programs and funds to support innovation and com-
petitiveness of companies in the Danube Region. Dur-
ing the event, important topics were discussed for 
all segments of the KnowING IPR area of impacts, in-
cluding the future programme funding and the parts 
towards reaching EUSDR goals with the emphasis on 
Priority area activities. Various aspects of the IP rights 
innovation, research and acquisition process, the role 
of intellectual property in increasing the competitive-
ness of enterprises, the importance of technology 
transfer offices, transnational cooperation and serv-
ices in the field of IP and funding instruments were 
tackled (December 20).
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BENEFICII ALE PROTECȚIEI OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
BENEFITS OF THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS5

1

2

3

4

5

AJUTĂ LA PROMOVAREA PRODUSULUI 
ȘI CONSOLIDEAZĂ REPUTAȚIA

HELPS TO PROMOTE THE PRODUCT 
AND STRENGTHENS THE REPUTATION

CREȘTE COMPETITIVITATEA PRODUSELOR/
SERVICIILOR

INCREASES COMPETITIVENESS OF 
PRODUCTS/ SERVICES

STIMULEAZĂ CREATIVITATEA ȘI INOVAREA

STIMULATES CREATIVITY AND INNOVATION

ADUCE PLUSVALOARE AFACERII

BRINGS ADDED VALUE TO BUSINESS

CONTRIBUIE LA FIDELIZAREA CLIENȚILOR

BUILDS CUSTOMER LOYALTY
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FORMARE PROFESIONALĂ
PROFESSIONAL TRAINING
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Serviciul audit intern
Internal Audit Service

146

Direcția comunicare și relații internaționale
Communication and International Relations 

Department

3311

Direcția brevete
Patents Department

103

Conducerea
Management

116

Direcția juridică
Legal Department

7521

Direcția mărci și design industrial
Trademarks and Industrial Design Department

94

Direcția drept de autor
Copyright Department

2812

Direcția management instituțional
Institutional Management Department

Nr. de instruiri 
Number of trainings

Funcționari instruiți
Trained office employees

Contracte de transmitere 
a drepturilor, contestații

Rights transfer contracts, appeals

3.27

Alte servicii prestate conform
tarifelor comune de procedură
Other services provided under

common procedural tariffs

0.98

Alte activități
Other activities

0.62

Drept de autor şi  drepturi conexe
Copyright and related rights

0.14

DMI
IDs

1.68

Mărci
Trademarks

63.27

Invenții, soiuri de plante
Inventions, plant varieties

30.04

PONDEREA VENITURILOR PE OPI ŞI ALTE DOMENII DE ACTIVITATE, %
THE WEIGHT OF REVENUES ON IPOs AND OTHER FIELDS OF ACTIVITY, % 
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Cereri de aCordare a proteCției 
appliCations For the grant oF proteCtion

2019 2020 2021

Cereri de brevet de invenție 112 96 76 Patent applications

Cereri de brevet de invenție 
de scurtă durată

141 158 116 Short-term patent applications

Cereri de validare a brevetelor 
europene

1345 1236 1354
Applications for validation of 
European patents

Cereri de brevet  
pentru soi de plantă

16 31 15 Variety patent applications

Cereri de înregistrare a mărcii 5083 4915 5053
Trademark  
registration applications

Cereri de înregistrare a DMI 262 232 212 ID registration applications

Cereri de înregistrare a DO 12 6 5 AO registration applications

Cereri de înregistrare a IG 3 1 - GI registration applications

Cereri de înregistrare a STG 1 - - TSG registration applications

Cereri de înregistrare a 
obiectelor dreptului de autor 
și drepturilor conexe

272 266 335
Applications for the  
registration of objects of  
copyright and related rights

TOTAL 7247 6941 7166 TOTAL

statistica opi
ipo statistics
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aCordarea proteCției obieCtelor de proprietate inteleCtuală 
grant oF proteCtion to intelleCtual property objeCts

2019 2020 2021

Brevete de invenție 57 44 69 Patents for invention

Brevete de invenție de scurtă 
durată

79 89 109
Short-term patents for inven-
tion

Brevete europene validate 40 73 112 Validated European patents

Brevete pentru soi de plantă 29 43 28 Plant variety patents

Mărci 4402 4136 3945 Trademarks

Desene și modele  
industriale

98 265 193 Industrial designs

Denumiri de origine 33 7 5 Appellations of origin

Indicații geografice 2 1 - Geographical indications

Specialități tradiționale garan-
tate

1 - -
Traditional  
specialties quaranteed

Obiecte ale dreptului de autor 
și drepturilor conexe

272 256 338
Objects of copyright and re-
lated rights

TOTAL 5013 4914 4799 TOTAL

prelungirea proteCției obieCtelor de proprietate inteleCtuală 
extension oF proteCtion oF intelleCtual property objeCts

2019 2020 2021

Brevete de invenție de scurtă 
durată prelungite

7 6 9 Extended short-term patents

Desene și mode industriale reîn-
noite

413 568 335 Renewed industrial designs

Mărci reînnoite 3491 3682 3718 Renewed trademarks

TOTAL 3911 4256 4062 TOTAL
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Cereri de brevet de invenție 
patent appliCations

2019 2020 2021

Solicitanţi naţionali 97 85 64 National applicants

Solicitanţi străini, inclusiv: 15 11 12 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 8 3 6 – national procedure

– faza naţională PCT 7 8 6 – PCT national phase

TOTAL 112 96 76 TOTAL

brevete de invenție eliberate 
issued patents For invention

Titulari naţionali 29 33 57 National owners

Titulari străini, inclusiv: 28 11 12 Foreign owners, including

– procedura naţională 3 - 1 – national procedure

– faza naţională PCT 25 11 11 – PCT national phase

TOTAL 57 44 69 TOTAL

Cereri de brevet de invenție de sCurtă durată 
short-terM patent appliCations

2019 2020 2021

Solicitanţi naţionali 140 152 115 National applicants

Solicitanţi străini, inclusiv: 1 6 1 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 1 6 1 – national procedure

– faza naţională PCT - - - – PCT national phase

TOTAL 141 158 116 TOTAL

brevete de invenție de sCurtă durată eliberate 
issued short-terM patents For invention

Titulari naţionali 78 88 104 National owners

Titulari străini, inclusiv: 1 1 5 Foreign owners, including

– procedura naţională 1 1 5 – national procedure

– faza naţională PCT - - - – PCT national phase

TOTAL 79 89 109 TOTAL
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Cereri de brevet pentru soi de plantă 
variety patent appliCations

2019 2020 2021

Solicitanţi naţionali 11 24 10 National applicants

Solicitanţi străini 5 7 5 Foreign applicants

TOTAL 16 31 15 TOTAL

brevete pentru soi de plantă eliberate 
issued plant variety patents

Titulari naţionali 23 37 27 National owners

Titulari străini 6 6 1 Foreign owners

TOTAL 29 43 28 TOTAL

soliCitări de validare a brevetului european 
requests For validation oF a european patent

2019 2020 2021

Solicitări de validare a brevetului 
european

1345 1236 1354
Requests for validation of a Euro-
pean patent

Solicitări de validare a brevetului 
european, publicate

1364 1376 1228
Published requests for validation 
of a European patent

Cereri de publicare a brevetului 
european

50 77 130
European patent publication ap-
plications

brevete europene validate 
 validated european patents

Brevete europene validate 40 73 112  Validated European patents

Certificate privind validarea 
brevetului european, eliberate la 
solicitare

8 40 51
European patent validation cer-
tificates, issued upon request
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Cereri de aCordare a proteCției MărCilor 
appliCations For the grant oF tradeMark proteCtion

2019 2020 2021

Solicitanţi naţionali 1320 1650 1674 National applicants

Solicitanţi străini, inclusiv: 3763 3265 3379 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 537 485 601 – national procedure

– procedura internaţională 3226 2780 2778 – international procedure

TOTAL 5083 4915 5053 TOTAL

CertiFiCate eliberate / proteCție aCordată 
issued CertiFiCates / granted proteCtion

Titulari naţionali 849 947 1008 National owners

Titulari străini, inclusiv: 3553 3189 2937 Foreign owners, including:

– procedura naţională 488 459 411 – national procedure

– procedura internaţională 3065 2730 2526 – international procedure

TOTAL 4402 4136 3945 TOTAL

reînnoirea valabilității MărCilor 
renewal oF tradeMarks

Titulari naţionali 352 344 349 National owners

Titulari străini, inclusiv: 3139 3338 3369 Foreign owners, including:

– procedura naţională 483 463 451 – national procedure

– procedura internaţională 2656 2875 2918 – international procedure

TOTAL 3491 3682 3718 TOTAL
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Cereri de aCordare a proteCției dMi 
appliCations For the grant oF id proteCtion

2019 2020 2021

Solicitanţi naţionali, inclusiv: 83 449 63 270 62 656
National applicants,  
including:

– procedura naţională 81 442 61 266 59 653 – national procedure

– procedura internaţională 
(Haga)

2 7 2 4 3 3
– international procedure 
(Hague)

Solicitanţi străini, inclusiv: 179 605 169 559 150 568 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 20 24 5 11 8 8 – national procedure

– procedura internaţională 
(Haga)

159 581 164 548 142 560
– international procedure 
(Hague)

TOTAL 262 1054 232 829 212 1224 TOTAL

CertiFiCate eliberate / proteCție aCordată 
issued CertiFiCates / granted proteCtion

Titulari naţionali, inclusiv: 34 287 56 257 48 230 National owners, including:

– procedura naţională 33 284 55 253 44 224 – national procedure

– procedura internaţională 
(Haga)

1 3 1 4 4 6
– international procedure 
(Hague)

Titulari străini, inclusiv: 64 284 209 616 145 482 Foreign owners, including:

– procedura naţională 9 62 12 14 3 9 – national procedure

– procedura internaţională 
(Haga)

55 222 197 602 142 473
– international procedure 
(Hague)

TOTAL 98 571 265 873 193 712 TOTAL

reînnoirea valabilității desenelor/Modelelor industriale 
renewal oF industrial designs

Titulari naţionali, inclusiv: 40 247 56 349 31 227 National owners, including:

– procedura naţională 39 245 56 349 31 227 – national procedure

– procedura internaţională 
(Haga)

1 2 - - - -
– international procedure 
(Hague)

Titulari străini, inclusiv: 373 1019 512 1734 304 902 Foreign owners, including:

– procedura naţională 19 28 12 26 14 26 – national procedure

– procedura internaţională 
(Haga)

354 991 500 1708 290 876
– international procedure 
(Hague)

TOTAL 413 1266 568 2083 335 1129 TOTAL

Cereri / înregistrări DMI 
ID applications / registrations

DMI incluse în cereri/înregistrări 
IDs included in applications/registrations
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Cereri de înregistrare a denuMirilor de origine 
appellation oF origin registration appliCations

2019 2020 2021

DO autohtone 2 - 1 Indigenous AOs

DO străine, inclusiv: 10 6 4 Foreign AOs, including:

– procedura naţională - - - – national procedure

– Aranjamentul de la Lisabona 10 6 4 – Lisbon Agreement

TOTAL 12 6 5 TOTAL

denuMiri de origine protejate 
proteCted appellations oF origin

DO autohtone 1 1 - Indigenous AOs

DO străine, inclusiv: 32 6 5 Foreign AOs, including:

– procedura naţională 1 - - – national procedure

– Aranjamentul de la Lisabona 31 6 5 – Lisbon Agreement

TOTAL 33 7 5 TOTAL

Cereri de înregistrare a indiCațiilor geograFiCe 
geographiCal indiCation registration appliCations

2019 2020 2021

IG autohtone 3 1 - Indigenous GIs

IG străine, inclusiv: - - - Foreign GIs, including:

– procedura naţională - - - – national procedure

TOTAL 3 1 - TOTAL

indiCații geograFiCe protejate 
proteCted geographiCal indiCations

IG autohtone 2 1 - Indigenous GIs

IG străine, inclusiv: - - - Foreign GIs, including:

– procedura naţională - - - – national procedure

– AA RM-UE - - - RM-EU AA

TOTAL 2 1 - TOTAL
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Cereri de înregistrare a speCialităților tradiționale garantate 
traditional speCialty guaranteed registration appliCations

2019 2020 2021

STG autohtone 1 - - Indigenous TSGs

TOTAL 1 - - TOTAL

stg protejate 
proteCted tsgs

STG autohtone 1 - - Indigenous TSGs

TOTAL 1 - - TOTAL

opere protejate de dreptul de autor şi drepturile Conexe 
works proteCted by Copyright and related rights

2019 2020 2021

Cereri depuse, total 272 266 335 Filed applications, total

da şi dC protejate 
proteCted Cr and rrs

Opere literare 87 83 34 Literary works

Opere științifice 64 72 72 Scientific works

Opere dramatice 2 - - Dramatic works

Opere muzicale 18 12 20 Musical works

Opere de artă plastică 39 34 172 Works of fine art

Fonograme 21 22 11 Phonograms

Baze de date - - 1 Databases

Programe pentru calculator 17 21 13 Computer programs

Opere integrante 2 2 - Integrated works

Opere audiovizuale 2 1 - Audiovisual works

Opere de artă decorativă 
și aplicată

17 6 10 Works of decorative and applied art

Opere de arhitectură 1 1 1 Works of architecture

Opere derivate 2 2 - Derivative works

Videograme - - 3 Videograms

Interpretări - - 1 Performances

TOTAL 272 256 338 TOTAL
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acţiuni prioritare pentru anul
priority actions for

» » Consolidarea sistemului de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, 
prin adoptarea unei noi legi în domeniul protecţiei 
dreptului de autor și drepturilor conexe armoni-
zată la aquis-ul comunitar

» » Creșterea gradului de informare a titularilor de 
drepturi și utilizatorilor sistemului referitor la 
principiile și beneficiile sistemului de gestiune a 
drepturilor de PI 

» » Consolidarea sistemului naţional de protecţie a 
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine și 
specialităţilor tradiţionale garantate, inclusiv prin 
modificarea Legii nr. 66/2008 și eficientizarea me-
canismului de înregistrare și control al produselor 
cu indicaţii geografice

» » Intensificarea colaborării interinstituţionale pe 
platforma Observatorului respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală, inclusiv prin eficienti-
zarea utilizării Platformei informaţionale în dome-
niul protecţiei drepturilor de PI - e-IPR 

» » Îmbunătăţirea serviciilor de informare și instruire 
în domeniul PI și facilitarea accesului IMM la servi-
ciile prestate de AGEPI

» » Strengthening the system of collective manage-
ment of economic copyright and/or related rights 
by adopting a new law in the field of protection of 
copyright and related rights harmonized with the 
acquis communautaire

» » Increasing the level of information of rightholders 
and users of the system about the principles and 
benefits of the intellectual property rights man-
agement system

» » Consolidating the national system of protection 
of geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed, including 
by amending Law No. 66/2008 and streamlining 
the geographical indication product registration 
and control mechanism

» » Intensifying the interinstitutional cooperation 
on the platform of the Observatory on Enforce-
ment of Intellectual Property Rights, including by 
streamlining the use of the Information Platform 
in the field of protection of IP rights - e-IPR

» » Improving the information and training services 
in the field of IP and facilitating the access of SMEs 
to the services provided by AGEPI

2022
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» » Perfecţionarea procedurilor de examinare/acor-
dare a protecţiei OPI și ajustarea acestora la cele 
mai bune practici europene în domeniu (Practicile 
Comune ale EUIPO)

» » Perfecţionarea și modernizarea sistemului  infor-
maţional al AGEPI, inclusiv a sistemului de depu-
nere on-line (e-servicii.agepi.gov.md), aprobarea 
politicii de securitate cibernetică și de securitate 
a informaţiei 

» » Creșterea cunoștinţelor cu privire la importanţa 
protecţiei și respectării drepturilor de proprieta-
te intelectuală, prin realizarea unor activităţi in-
structiv-educative destinate grupurilor-ţintă: elevi 
și studenţi; profesori și cercetători; antreprenori; 
reprezentanţi ai organelor de aplicare a legii; 
reprezentanţi ai mass-media etc.

» » Creșterea vizibilităţii și credibilităţii/atractivităţii 
sistemului naţional de PI la nivel regional și 
internaţional prin consolidarea parteneriatelor cu 
organizaţiile de specialitate în domeniul PI (OMPI, 
OEB, EUIPO, oficiile de profil din statele terţe, 
asociaţiile titularilor de drepturi de PI din străi-
nătate etc.) și implementarea de acţiuni, proiecte 
comune

» » Improving the IPO protection examination/grant-
ing procedures and adjusting them to European 
best practices in the field (EUIPO Common Prac-
tices)

» » Improving and modernizing the information sys-
tem, including the online filing system (e-servicii.
agepi.gov. md) of the State Agency on Intellectual 
Property, approving the cyber security and infor-
mation security policy

» » Increasing the knowledge of the importance of 
protection and enforcement of intellectual prop-
erty rights, by carrying out instructive-educational 
activities intended for target groups: pupils and 
students; professors and researchers; entrepre-
neurs; representatives of law-enforcement bod-
ies; mass media representatives, etc.

» » Increasing the visibility and credibility/attractive-
ness of the national intellectual property system 
at regional and international level by strengthen-
ing partnerships with specialized organizations 
in the field of IP (WIPO, EPO, EUIPO, core offices 
of third countries, associations of IP rightholders 
from abroad, etc.) and implementing joint ac-
tions, projects
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Acordul de Asociere RM-UE sau AA 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

ADTM – Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în 
Moldova

AGEPI – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală a Republicii Moldova

ANACEC – Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii 
în Educaţie și Cercetare

ANCD – Agenţia Naţională pentru Cercetare și Dez-
voltare din Republica Moldova

Aranjamentul de la Haga – Aranjamentul de la Haga 
privind depozitul internaţional de desene și modele 
industriale, în vigoare pentru RM din 14.03.1994

Aranjamentul de la Lisabona – Aranjamentul de la 
Lisabona privind protecţia denumirilor de origine și 
înregistrarea internaţională a acestora, în vigoare 
pentru RM din 05.04.2001

RM-EU Association Agreement or RM-EU AA – Associ-
ation Agreement between the Republic of Moldova, 
on the one part, and the European Union and the Eu-
ropean Atomic Energy Community and their Member 
States, on the other part, in force since 01.07.2016

ADTM – Association of Tourism Development in 
Moldova

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

ANACEC – National Agency for Quality Assurance in 
Education and Research

NARD – National Agency for Research and Develop-
ment of the Republic of Moldova

The Hague Agreement – The Hague Agreement 
Concerning the International Deposit of Industrial 
Designs, in force for RM since 14.03.1994

Lisbon Agreement – Lisbon Agreement on the  
Protection of Appellations of Origin and Their 
International Registration, in force for RM since 
05.04.2001  

lista de abrevieri
list of abbreviations
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ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei

AŞM – Academia de Ştiinţe a Moldovei

CEFTA – Acordul de Liber Schimb Central-European

CIB – Clasificarea Internaţională a Brevetelor

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

CMAC – Centrul de Metrologie Aplicată și  
Certificare

CNPI – Comisia naţională pentru proprietatea  
intelectuală

CSI – Comunitatea Statelor Independente 

DA și DC – drept de autor și drepturi conexe

DMI – desene și modele industriale

DO – denumire de origine 

DOP – denumire de origine protejată

DPI – drepturi de proprietate intelectuală 

EFTA – Asociaţia Europeană de Liber Schimb

EIS – Expoziţie Internaţională Specializată

EUIPO – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate 
Intelectuală

IMM – întreprinderi mici și mijlocii

IG – indicaţie geografică

IGP – indicaţie geografică protejată

MAIA – Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare 
al Republicii Moldova

AESM – Academy of Economic Studies of Moldova

ASM – Academy of Sciences of Moldova

CEFTA – Central European Free Trade Agreement

IPC – International Patent Classification

ICGS – International Classification of Goods and Ser-
vices for the Purpose of the Registration of Marks 

CMAC – Center for Applied Metrology and  
Certification

NCIP – National Commission on Intellectual  
Property 

CIS – Commonwealth of Independent States

CR and RRs – copyright and related rights

IDs – industrial designs

AO – appellation of origin

PAO – protected appellation of origin 

IPRs – intellectual property rights

EFTA – European Free Trade Association

ISE – International Specialized Exhibition

EUIPO – European Union Intellectual Property  
Office

SMEs – small and medium-sized enterprises

GI – geographical indication

PGI – protected geographical indication 

MAIA – Minister of Agriculture and Food Industry of 
the Republic of Moldova
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MC – Ministerul Culturii al Republicii Moldova

MEC – Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii 
Moldova

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii

OEB – Organizaţia Europeană de Brevete

OGC – organizaţie de gestiune colectivă

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 Invenţii și Mărci din 
România

PCT – Tratatul de cooperare în domeniul brevetului 
de invenţie 

PI – proprietatea intelectuală 

PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

Sistemul de la Madrid – sistemul de la Madrid privind 
înregistrarea internaţională a mărcilor, instituit în 
temeiul Aranjamentului de la Madrid privind înregis-
trarea internaţională a mărcilor, în vigoare pentru RM 
din 25.12.1991, și a Protocolului referitor la Aranja-
mentul de la Madrid privind înregistrarea internaţio-
nală a mărcilor, în vigoare pentru RM din 01.12.1997

STG – specialitate tradiţională garantată

UE – Uniunea Europeană

UNEP – Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu

MC – Ministry of Culture of the Republic of Moldova

MER – Ministry of Education and Research of the 
Republic of Moldova 

ODIMM – Organization for Small and Medium-Sized 
Enterprises Sector Development

EPO – European Patent Organization

CMOs – Collective Management Organizations

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 

PCT – Patent Cooperation  
Treaty 

IP – intellectual property

UNDP – United Nations Development Program 

Madrid System – Madrid System for the International 
Registration of Marks, established under the Madrid 
Agreement Concerning the International Registration 
of Marks, in force for RM since 25.12.1991, and the 
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concer-
ning the International Registration of Marks, in force 
for RM since 01.12.1997 

TSG – traditional specialty guaranteed 

EU – European Union

UNEP – United Nations Environment Programme
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UPOV – Uniunea Internaţională pentru Protecţia 
Noilor Soiuri de Plante

USM – Universitatea de Stat din Moldova

USMF „N. Testemiţanu” – Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din  
Republica Moldova

UPOV – International Union for the Protection of New 
Varieties of Plants 

MSU – Moldova State University

SUMPh “N. Testemitanu” – “Nicolae Testemitanu” 
State University of Medicine and Pharmacy of the 
Republic of Moldova
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