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I . Actualități din domeniul PI
România susține dezvoltarea sistemului de proprietate 
intelectuală din Republica Moldova

La sfârșitul lunii ianuarie curent, Directorul general al Agenției de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Octavian Apostol, a avut o 
întrevedere de lucru cu E.S. Daniel Ioniță, Ambasadorul României în 
Republica Moldova.

Evenimentul a prilejuit efectuarea unui schimb de idei pe marginea 
relațiilor de colaborare în domeniul proprietății intelectuale dintre 
Republica Moldova și România, precum și identificarea direcțiilor priori-
tare de consolidare a acestora . 

În cadrul întâlnirii, Octavian Apostol a făcut o trecere în revistă a evoluțiilor 
recente în domeniul proprietății intelectuale, evocând atât succesele 
obținute de către AGEPI, cât și provocările cu care se confruntă sistemul 
după 25 de ani de la creare .

De asemenea, a fost remarcată cooperarea excelentă între AGEPI și Oficiul 
de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) din România, și Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor (ORDA) . 

Ambasadorul Daniel Ioniță a menționat că România va sprijini în continu-
are eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova și va acorda 
suportul necesar pentru dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală .

Interlocutorii au evidențiat importanta menținerii dialogului dintre instituții 
și au manifestat deschidere față de continuarea acestuia .

www.agepi.gov.md

Numărul cererilor depuse online la AGEPI s-a dublat 

Numărul cererilor de înregistrare și reînnoire a obiectelor de proprie-
tate intelectuală depuse online la Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) a înregistrat o creștere semnificativă în anul 2016.

Astfel, anul trecut au fost depuse online 1521 de cereri, adică, dublu față 
de 2015, când în 12 luni au fost înregistrate 746 de cereri .

În 2016, la AGEPI au fost depuse peste 3600 de cereri de înregistrare și 
reînnoire a obiectelor de proprietate intelectuală, dintre care, aproximativ 
42% au fost depuse în format electronic .

Potrivit Directorului general al AGEPI, Octavian Apostol, performanța se 
datorează activităților de informare a diferitor categorii de solicitanți privind 
avantajele utilizării serviciului online desfășurate în cadrul seminariilor, 
atelierilor de lucru etc . Octavian Apostol a recomandat atât solicitanților, 
cât și mandatarilor autorizați să utilizeze serviciul de depunere online pus 
la dispoziție de AGEPI, fapt ce le permite accesarea serviciului 24/24 de 
ore, excluderea necesității de deplasare la Agenție, acces securizat, moni-
torizarea corespondenței de intrare/ieșire, achitarea online fără comision 
și comunicarea rapidă cu AGEPI prin sistemul de notificări .

Utilizatorii portalului e-AGEPI beneficiază şi de un sistem modern de plată 
a serviciilor AGEPI, inclusiv prin card bancar, din avans, în numerar sau 
prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay .

De asemenea, solicitanții beneficiază în mod gratuit de semnătura elec-
tronică a sistemului e-AGEPI sau pot utiliza semnătura digitală, semnătura 
mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign .

Din momentul lansării Serviciul e-AGEPI, anul 2013, până la finele anului 
2016, au fost depuse online 2586 de cereri de înregistrare a obiectelor 
de proprietate intelectuală .

Pe parcursul anilor, portalul a fost modificat și ajustat pentru a oferi servicii 
de calitate și a contribui la îmbunătățirea procesului comunicativ dintre 
solicitanți și AGEPI .

De asemenea, pentru a facilita utilizarea sistemului de depunere a cere-
rilor online, specialiștii AGEPI au elaborat diverse ghiduri și recomandări, 
care sunt disponibile  pe https://e-servicii.agepi.gov.md/
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Actualităţi din domeniul PI

Revizuire a Ghidului Haga pentru utilizatori

În ianuarie 2017, a avut loc ultima revizuire a Ghidului Haga pentru 
utilizatori (Ghidul privind înregistrarea internaţională a designului 
industrial). Informațiile au fost publicate pe pagina Organizației 
Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). Revizuirea s-a efectuat 
în contextul modificărilor intervenite în cadrul Sistemului interna-
ţional de înregistrare a designului industrial, şi anume:

 încetarea din data de 18 octombrie 2016 a Actului din 1934 al Aranjamentului 
de la Haga privind înregistrarea internațională a designului industrial;

 modificările la Regula nr . 5 din Regulamentul Comun, în vigoare de 
la 1 ianuarie 2017;

 prezentarea actelor de prioritate la Oficiile naționale ale Japoniei şi 
Republicii Coreea;

 recomandările privind pregătirea şi furnizarea reproducerilor în scopul 
evitării refuzurilor posibile în baza dezvăluirii insuficiente a unui design 
industrial de către oficiile ce realizează examinarea;

 declarațiile opționale;

 modificarea interfeței E-filing .

Pentru informații suplimentare accesați pagina OMPI la adresa:  
http://www.wipo.int/hague/en/guide/ 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=
0dd5b9ecab.

Compania „Gillette” a reuşit să anuleze o marcă 
comercială similară, înregistrată de un moldovean

Curtea de Apel Chişinău a dispus anularea mărcii comerciale 
„Gelleme” înregistrată de un moldovean. Instanța a considerat că 
ea a fost înregistrată cu rea-credință şi putea afecta activitatea co-
mercială a companiei „The Gillette Company” în Republica Moldova.

Pe 10 mai 2016 compania americană „The Gillette Company”, cel mai mare 
producător de aparate de ras din lume, a depus o cerere de chemare în 
judecată contra lui Costin Mihail pentru a declara nulă marca comercială 
„Gelleme” înregistrată de acesta .

Compania „Gilette” a motivat solicitarea prin faptul că a înregistrat în 
Republica Moldova marca „Gillette”, care este valabilă până în 2024 
pentru produse din clasa 08 (aparate de ras, lame pentru aparate de 
ras), precum și pentru produse din clasele 03, 16 (cosmetică, parfumuri, 
săpunuri, articole de birou) .

„Gillette” consideră că Costin Mihail a înregistrat cu rea-credință marca 
comercială „Gelleme” pentru clasele 03, 08 și 35, fiind creată o situație de 
confuzie față de mărcile „Gillette” . Marca înregistrată de moldovean se 
deosebește doar prin faptul că diferă literele „E” și „M” . Asemănarea dintre 
cele două mărci este și mai evidentă pentru cunoscătorii de limbă rusă, 
care ar putea citi litera „m” ca și „t”, în acest caz s-a citi „Gellete” .

În plus, marca „Gelleme” a fost înregistrată pentru aceleași clase pentru 
care a fost înregistrată marca „Gillette”, fapt ce afectează grav imaginea 
acestei mărci, consideră reprezentanții companiei americane .

Pentru a demonstra asemănarea dintre cele două mărci, compania 
americană a comandat chiar și un studiu realizat de către CBS-AXA, 

care a stabilit că circa o jumătate din respondenți ar putea confunda 
cele două branduri . Compania americană a indicat că a avut vânzări 
care au variat între 1,8-3,7 milioane de dolari pe teritoriul Republicii 
Moldova .

Totodată, promovarea produselor similare sub brandul „Gelleme” ar 
putea să-i afecteze activitatea comercială . Reprezentanții AGEPI au de-
clarat în cadrul procesului de judecată că în procesul de înregistrare a 
mărcii nu au fost înregistrate drepturi anterioare pentru semnul depus 
de către Costin Mihail, iar după publicarea cererii în Buletinul Oficial 
de Proprietate Intelectuală (BOPI), nicio persoană terță nu a contestat 
înregistrarea mărcii .

Totodată, toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii de înregistrare a 
mărcii „Gelleme” au fost efectuate în conformitate cu prevederile legislației . 
După audierea părților din dosar, instanța de judecată a admis solicitarea 
companiei „Gillette”, considerând că Costin Mihail știa sau putea ști că pe 
piața Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă de către o altă 
persoană pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care a fost 
depusă spre înregistrare . De asemenea, prin utilizarea mărcii înregistrate 
se creează risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate 
ce profită de renumele acesteia .

Astfel, Curtea de Apel Chișinău a admis cererea de chemare în judecată 
depusă de „The Gillette Company” către Costin Mihail și a declarat nulă 
marca națională „Gelleme” . Hotărârea instanței putea fi contestată în termen 
de 30 de zile, însă în această perioadă pe site-ul Curții de Apel Chișinău 
sau a judecătoriei Râșcani din mun . Chișinău nu a apărut nici un anunț 
privitor la acest dosar . Astfel, hotărârea instanței a devenit definitivă, iar 
AGEPI a anulat marca comercială „Gelleme” . 

În 2015 compania „Gillette” a fost desemnată pe locul 26 în topul celor 
mai valoroase mărci de către Forbes . Valoarea mărcii a fost estimată la 
20,4 miliarde de dolari . Compania „Gillette” a înregistrat vânzări de 7,9 
miliarde de dolari în 2015 .

Sursa:  
www.agora.md; www.allmoldova.com
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II . Aspecte ale protecției proprietății intelectuale
„Plagiatul a devenit cea mai 
alarmantă problemă în Republica 
Moldova”, interviu cu Octavian 
Apostol, Director general AGEPI

Într-un interviu pentru BizLaw (portalul avo-
caturii de afaceri din Moldova), directorul 
general al AGEPI, Octavian Apostol vorbește 
despre importanța mărcilor, care sunt cele 
mai atractive sectoare la solicitarea înregis-
trării mărcii, dar și cele mai grave probleme 
în domeniul proprietății intelectuale din 
Republica Moldova. 

BizLaw: Domnule Apostol, nu toți cunosc ce 
înseamnă proprietatea intelectuală. Ce trebuie 
să cunoaștem despre ea?

- Octavian Apostol: Sistemul anterior în care s-a 
dezvoltat Republica Moldova ca stat nu punea 
în valoare creația intelectuală, considerând-o ca 
un atribut care trebuia să aparțină statului, fapt 
pentru care domeniul nu s-a dezvoltat suficient 
pentru a fi aplicat în activitatea de producere .

Este foarte important să conștientizăm că produsul 
intelectual este proprietate și poate fi dobândit 
și gestionat la fel de profitabil ca și orice alt bun .

Prin produs intelectual înțelegem o operă lite-
rară sau artistică, un program de calculator, un 
produs sau tehnologie de producere a acestuia, 
o invenție, un desen sau model industrial, o 
marcă, un soi de plantă și alte obiecte create 
de mintea omului, care pot fi protejate prin 
anumite drepturi .

BizLaw: Ce întreprinde AGEPI pentru a fami-
liariza oamenii de rând cu acest domeniu?

- Octavian Apostol: AGEPI face tot posibilul pen-
tru a informa cetățenii despre rolul și importanța 
proprietății intelectuale și necesitatea protecției 
acesteia . O societate sănătoasă presupune 
existența unor drepturi și respectarea lor .

În acest scop, AGEPI desfășoară activități ample 
de informare în domeniul protecției, respectării și 
valorificării drepturilor de proprietate intelectuală, 
cum ar fi expoziții, seminare tematice, campanii 
de informare a antreprenorilor din teritoriu, vi-
zite la incubatoarele de afaceri din republică cu 
prestarea gratuită a serviciilor de prediagnoză 
a proprietății intelectuale și prezentarea unor 
recomandări pentru o mai bună valorificare a 
obiectelor de proprietate intelectuală deținute 
sau cu privire la sursele de informare privind noile 
tehnologii sau invenții brevetate etc .

Prin organizarea acestor evenimente, AGEPI 
contribuie la crearea unei platforme unice de 
comunicare dintre toți participanții în proces, 
atât titularii sau deținătorii operelor, cât și uti-
lizatorii acestora .

BizLaw: Cum poate fi protejată proprietatea 
intelectuală? Care sunt măsurile ce trebuie 
întreprinse în acest sens?

- Octavian Apostol: Protecția obiectelor de 
proprietate intelectuală (OPI) este realizată doar 
urmare a înregistrării acestor obiecte la AGEPI, în 

acest scop este necesar depunerea unei cereri . 
Condițiile de completare și depunere a cererii 
sunt foarte simple și pot fi accesate pe pagina 
oficială a AGEPI .

Pentru început este necesar să identificați obiec-
tul de proprietate intelectuală pe care doriți 
să îl protejați, fie că este vorba despre marcă, 
desen industrial sau invenție, fiindcă cerințele 
sunt diferite pentru fiecare obiect în parte . 
Important de reținut este faptul că informația 
despre obiectul pe care doriți să-l protejați nu 
trebuie divulgată, atât timp cât nu este depusă 
cererea la AGEPI . De asemenea, este necesar să 
vă documentați dacă nu a fost deja înregistrat 
un OPI identic sau similar, iar AGEPI vă poate 
oferi consultații gratuite în acest sens, atât la 
telefon la (022) 400-500, cât și în cadrul biroului 
de consultații de la sediul AGEPI .

Și doar după întreprinderea acestor pași puteți 
completa și depune o cerere, care poate fi per-
fectată atât pe hârtie, cât și în format electronic 
prin sistemul de depunere on-line .

Prin implementarea e-AGEPI, au fost create toate 
condițiile necesare pentru a simplifica procedura 
și a reducere din cheltuielile de timp și hârtie ale 
solicitantului care poate depune cerere, fără a 
se deplasa la sediul Agenției .

BizLaw: Explicați-ne, ce este o marcă și de ce 
este importantă înregistrarea acesteia?

- Octavian Apostol: Cum ar putea consuma-
torul să aleagă între multitudinea de produse 
identice ca de exemplu lapte, ciocolată etc . sau 
servicii identice de exemplu, transport, telefonie, 
televiziune etc .? Pentru a transmite mesajul către 
consumator producătorul/prestatorul de servicii 
trebuie să utilizeze un semn sau un simbol sau o 
frază etc . Astfel, o marcă este un semn ce permite 
deosebirea produselor/serviciilor unei persoa-
ne de ale altor persoane . Samsung, Coca-Cola, 
Dirol, Zorile, Carmez – toate acestea sunt mărci .

Doar înregistrarea la AGEPI asigură drepturi 
depline asupra mărcii, dreptul de a o utiliza și 
dreptul de a interzice altor persoane să o utilizeze .

Înregistrarea mărcii este o modalitate foarte 
efectivă de a anunța toate persoanele interesate 
și, în primul rând consumatorii, despre marca ce 
o dețineți . Astfel, consumatorii vor avea încre-
dere mai mare în produsele ce poartă o marcă 
înregistrată .

Protecția unei mărci poate dura la infinit, atât 
timp cât este reînnoită la fiecare 10 ani . Marca 
înregistrată este un activ nematerial, ce poate 
face obiectul unei cesiuni, unui gaj sau altor 
drepturi reale .

BizLaw: Care este procedura de înregistrare 
a unei mărci?

- Octavian Apostol: În primul rând, solicitantul 
depune cererea de înregistrare a mărcii la AGEPI și 
achită taxele pentru depunere și examinare  a cererii .

Cererea se examinează în privința corectitudinii 
depunerii, datele se introduc în registrele naționale, 
cererea se pregătește pentru publicare în Buletinul 

Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) . În ter-
men de 3 luni după publicare, orice persoană, 
care consideră că marca nu poate fi înregistrată 
din motive stipulate de lege, poate formula o 
opoziție sau observație . După expirarea acestui 
termen de 3 luni, cererea va fi examinată în fond, 
ce include și examinarea opozițiilor, observațiilor 
după caz . În urma examinării, se emite decizia 
de înregistrare a mărcii, dacă marca este pasibilă 
de protecție sau decizia de respingere, în cazul 
dacă există temeiuri juridice de respingere .

Orice decizie emisă de AGEPI poate fi contestată 
de către părți în termen de 1 lună, după expi-
rarea acestui termen, se eliberează certificatul 
de înregistrare a mărcii, valabil timp de 10 ani, 
dar cu condiția că este achitată taxa pentru 
înregistrarea mărcii . Procedura de înregistrare 
a mărcii este reglementată de Legea nr . 38 din 
29 .02 .2008 privind protecția mărcilor .

BizLaw: De ce depinde înregistrarea unei mărci 
și de ce durează atât de mult?

- Octavian Apostol: Orice marcă poate fi înre-
gistrată dacă îndeplinește cerințele legale, care 
sunt reglementate de legislația în vigoare . Aici în 
primul rând, trebuie menționată distinctivitatea 
semnului ce se dorește de a fi utilizat în calitate de 
marcă (de exemplu – nu poate fi utilizat cuvântul 
MĂR în calitate de marcă pentru „mere”, „suc de 
mere”) . Un al doilea criteriu este disponibilitatea 
semnului – dacă nu a reușit cineva să înregistreze 
marca înaintea Dvs . pentru produse/servicii identice 
sau similare . În conformitate cu Legea nr . 38/2008, 
intervalul de timp de la data depunerii cererii, mai 
exact de la data de depozit, și până la eliberarea 
certificatului de înregistrare este de 12 luni . Acest 
interval de timp prevede mai multe etape pe care 
le-am menționat deja la întrebarea de mai sus .

Vreau doar să precizez că durata termenului de 
examinare este influențată de calitatea documen-
telor depuse de către solicitant și termenele de 
achitare a taxelor .

Pentru cererile perfectate corect și taxele achi-
tate la timp, termenul mediu este de 9,5 luni, iar 
AGEPI lucrează pentru a micșora acest termen . 
Desigur că aceasta va fi posibil doar prin eforturi 
comune cu solicitanții .
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BizLaw: Din câte știu și prețurile sunt destul 
de frumușele. Care sunt acestea și cine le 
stabilește?

- Octavian Apostol: Taxele pentru procedu-
rile de înregistrare a unei mărci  sau a unui alt 
obiect de proprietate intelectuală sunt stabilite 
prin Hotărârea Guvernului nr . 774 din 13 august 
1997 cu privire la Nomenclatorul serviciilor cu 
semnificație juridică în domeniul protecției 
obiectelor proprietății intelectuale . Chiar dacă 
la prima vedere taxele par mari, este impor-
tant de menționat că prin această hotărâre 
s-au prevăzut reduceri pentru înregistrarea 
unei mărci în mărime de 50%, care se aplică 
întreprinderilor mici şi mijlocii, ce reprezintă 
majoritatea solicitanților naționali, precum şi 
persoanelor fizice . Astfel, pentru o perioadă de 
10 ani se vor achita minimum 490 euro sau 245 
euro dacă se vor aplica reduceri de 50% . Taxele 
cresc dacă marca se înregistrează pentru mai 
multe categorii de produse/servicii .

BizLaw: Apropo, la înregistrare trebuie res-
pectate anumite condiții, foarte stricte, se cer 
poze de anumite dimensiuni, descrieri exacte 
etc. De ce atâta vigilență?

- Octavian Apostol: Depunerea cererii de 
înregistrare a mărcii este o procedură destul 
de simplă  se completează un formular-tip 
elaborat de AGEPI, ce conține, pe lângă datele 
de identificare a solicitantului, reproducerea 
mărcii cu dimensiunile nu mai mari de 8×8 cm 
și lista exactă a produselor/serviciilor pentru 
care se solicită înregistrarea mărcii . Aceste date 
vor determina întinderea protecției după înre-
gistrarea mărcii . Totodată, informația solicitată 
permite examinatorilor AGEPI să efectueze o 
examinare calitativă pentru a exclude riscul de 
înregistrare a două mărci identice sau similare 
până la gradul de confuzie .

BizLaw: Câte mărci sunt înregistrate în  
R. Moldova? Care sectoare sunt cele mai 
atractive la solicitarea înregistrării mărcii?

- Octavian Apostol: În prezent, pe teritoriul 
Republicii Moldova sunt valabile aproximativ 
75 de mii de mărci, dintre care pe procedura 
națională sunt protejate circa 20 de mii de mărci 
și, respectiv, pe procedura internațională – 55 
de mii de mărci .

Pe cale națională, cel mai frecvent sunt solicita-
te mărci pentru produse farmaceutice, făină și 
preparate făcute din cereale, băuturi alcoolice, 
carne și produse din carne, produse cosmetice .

Printre servicii pot fi menționate  – publicitatea, 
afacerile comerciale, educația, divertismentul, 
activitățile sportive, serviciile de alimentație 
publică, serviciile de cazare temporară etc .

Pe cale internațională, cel mai frecvent, sunt înre-
gistrate mărci pentru produse farmaceutice, dar și 
diverse aparate şi instrumente, calculatoare, făină și 
preparate făcute din cereale, produse cosmetice, 
îmbrăcăminte, încălțăminte . Printre servicii pot fi 
menționate – publicitatea, afacerile comerciale etc .

BizLaw: Cât de des se întâmplă să primiți so-
licitări de mărci deja înregistrate? Ce faceți în 
astfel de cazuri?

- Octavian Apostol: În cazul în care, în cadrul 
examinării unei cereri de înregistrare a mărcii 
se depistează drepturi anterioare referitor la o 
marcă identică sau similară, în privința cererii 
respective se emite decizia de respingere .

BizLaw: Au fost situații în care s-a înregistrat 
o marcă, după care a venit cineva și a zis că 
deține o marcă asemănătoare? Chiar a fost un 
caz la Consiliul Concurenței, dacă nu greșesc, 
era vorba de doi producători de zahăr, care 
și-ar fi plagiat logo-ul. Cum acționați?

- Octavian Apostol: Conform prevederilor 
legislației în vigoare, în cazul în care, în urma 
examinării cererii se constată că sunt îndeplinite 
condițiile pentru înregistrarea mărcii, precum şi 
în cazul în care nu a fost depusă nicio contestație 
împotriva înregistrării, fie contestațiile depuse au 
fost respinse, AGEPI înregistrează marca .

Legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția 
desfăşurării activității de producție, de comerț 
sau de prestare a serviciilor, la data depunerii 
cererii de înregistrare a mărcii . Mai mult ca atât, 
AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului 
prezentarea informației referitor la activitatea 
acestuia, toate acțiunile solicitantului fiind admise 
reieşind din principiile bunei credințe .

Însă, orice persoană, interesele căreia îi sunt 
afectate de înregistrarea unei mărci, este în drept 
de a solicita în instanța de judecată anularea 
înregistrării acestei mărci, motivele anulării fiind 
expres prevăzute la art . 21 şi 22 ale Legii privind 
protecția mărcilor, inclusiv pentru motivul de-
scris de Dvs . În acest caz, ține de competența 
instanțelor de judecată să dea apreciere moti-
velor de fapt şi de drept invocate in cererile de 
chemare în judecată .

Pe multe cauze de acest gen AGEPI este atrasă 
în proces şi atunci rolul Agenției este de a relata 
instanței toată procedura de înregistrare a mărcii, 
precum şi limitele de drepturi pe care le deține 
titularul mărcii respective, dar multe cauze sunt 
examinate fără antrenarea AGEPI .

BizLaw: Cum devii deținător de drepturi de 
autor? Este necesară înregistrarea acestora? 
De ce?

- Octavian Apostol: Autorul este persoana 
fizică prin a cărei activitate creatoare a fost 
creată opera . Acesta beneficiază de protecția 
dreptului de autor asupra operei sale prin 
însuşi faptul de creare a ei, pentru apariția şi 
exercitarea dreptului de autor nefiind necesară 
înregistrarea operei, nici alt act de notificare 
sau alte formalități .

Înregistrarea dreptului de autor, deși nu este 
obligatorie, poate fi făcută de către titularul 
dreptului de autor asupra operei sale . În acest 
sens, autorul se poate adresa la AGEPI pentru 
înregistrarea operei în Registrul de Stat al obiec-
telor protejate de dreptul de autor și drepturile 

conexe . Certificatul de înregistrare, în caz de 
litigiu, poate fi recunoscut de instanța de jude-
cată drept prezumție a paternității, dacă nu se 
va dovedi altfel .

BizLaw: Cât de des sunt încălcate drepturile 
de autor în Republica Moldova? De ce se în-
tâmplă acest lucru?

- Octavian Apostol: Conform legii, orice va-
lorificare a obiectelor dreptului de autor, ale 
drepturilor conexe sau altor drepturi protejate 
de lege se consideră nelegitimă dacă are loc cu 
încălcarea acestor drepturi .

În general, încălcarea drepturilor de autor 
presupune utilizarea unei opere protejate fără 
autorizarea necesară . O atare încălcare are 
consecințe serioase, deoarece potrivit legii, 
poate atrage răspundere civilă, contravenți-
onală sau penală, după caz . Ca rezultat, doar 
autorul sau alt titular al dreptului de autor are 
dreptul să efectueze, să permită sau să interzică 
valorificarea operei sale .

În Republica Moldova, una dintre cele mai 
răspândite și cunoscute forme de încălcare a 
dreptului de autor este plagiatul .

Plagiatul nu reprezintă un subiect nou, însă, 
odată cu modernizarea tehnicii de calcul, plasa-
rea studiilor pe Internet şi accesul electronic la 
aceste produse intelectuale, problema plagierii 
a devenit mai alarmantă .

BizLaw: Care ar fi acțiunile ce trebuie între-
prinse pentru a descuraja cetățenii să mai 
comită asemenea fapte?

- Octavian Apostol: Dreptul cetățenilor la 
proprietatea intelectuală este consfințit de 
Constituția Republicii Moldova . Mai mult decât 
atât, conform prevederilor art . 54, alin . (4) din 
Legea nr . 139/2010, încălcarea drepturilor de 
autor și conexe recunoscute şi garantate prin 
lege atrage răspundere civilă, contravențională 
sau penală, după caz, potrivit legii .

Rolul sancțiunii este de a determina subiectul 
să se abțină de la încălcarea normei . Sancțiunile 
pentru încălcarea dreptului de autor nu sunt 
o excepție . Consider că aplicarea sancțiunilor 
pentru fiecare caz de încălcare a dreptului de 
autor, cât și mediatizarea acestora, va educa 
utilizatorii operelor și obiectelor dreptului de 
autor, prevenind astfel cazurile de valorificare 
contrar legii a acestora .

BizLaw: Titularul unui drept de autor poate 
obține și profit? În ce cazuri? Cine plătește?

- Octavian Apostol: Pentru autor sau alt titular 
al dreptului de autor, profitul îmbracă forma 
remunerației de autor . Aceasta se achită pentru 
fiecare caz şi mod de valorificare a operei, iar 
cuantumul şi modul de achitare a acesteia se 
stabilesc în contractul de autor sau în contrac-
tele pe care organizațiile de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale le-au încheiat cu 
utilizatorii – persoanele care valorifică operele 
sau obiectele drepturilor conexe .
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Astfel, titularul dreptului de autor poate gestiona 
drepturile sale patrimoniale atât individual, cât 
și prin intermediul unei organizații de gestiune 
colectivă, atunci când gestionarea individuală 
este dificilă sau în cazurile când dreptul la o 
remunerație echitabilă poate fi exercitat exclu-
siv prin intermediul unei OGC (Organism de 
Gestiune Colectivă) .

Ca urmare, organizația de gestiune colectivă, 
în numele titularilor de drepturi pe care îi re-
prezintă, negociază cu utilizatorii cuantumul 
remunerației pentru valorificarea operelor sau 
a obiectelor drepturilor conexe, o acumulează, 
o repartizează, o achită la timp şi, pe cât este 
posibil, echitabil şi proporțional cu valoarea şi 
valorificarea reală a operelor şi obiectelor drep-
turilor conexe corespunzătoare .

BizLaw: Cu siguranță AGEPI a fost chemată 
și în instanță pe diferite cauze. Instituția are 
juriști care o reprezintă în instanță sau ape-
lează la avocați?

- Octavian Apostol: Într-adevăr, Agenția este 
citată în instanțele judecătoreşti naționale, iar 
calitatea procesuală a AGEPI, fie pârât, fie inter-
venient accesoriu, după caz reclamant diferă de 
tipul de litigiu concret, precum şi de temeiurile 
ce se invocă în cererile de chemare în judecată .

În context, drepturile şi interesele Agenției sunt 
reprezentate în instanțele judecătoreşti de către 
juriştii angajați ai AGEPI, respectiv Agenția nu 
contractează serviciile avocaților . În această 
ordine de idei, principalele tipuri de cereri de 
chemare în judecată, în cadrul cărora sunt an-
trenați juriştii care reprezintă AGEPI în instanțele 
judecătoreşti, au ca obiect:

 contestarea hotărârilor Comisiei de Contestații 
AGEPI emise în litigiile privind contestarea deci-
ziilor emise de subdiviziunile AGEPI;

 contestarea deciziilor AGEPI privind avizarea 
organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor şi/sau conexe;

 apărarea dreptului exclusiv asupra OPI / in-
terzicerea unor acțiuni ce constituie încălcare a 
drepturilor titularului/ restabilirea situației existente 
anterior încălcării dreptului de PI/ compensarea 
pagubelor materiale şi morale suferite în urma 
încălcării drepturilor de PI;

 nulitatea înregistrărilor OPI, decăderea din 
drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării 
efective în decursul a unei perioade neîntrerupte 
de 5 ani, fără motive justificate;

 nulitatea şi/sau recunoaşterea nulității unui 
contract privind transmiterea drepturilor de PI 
(licență, cesiune, franchising sau gaj);

 combaterea concurenței neloiale;

 constatarea notorietății mărcii .

Astfel, dacă să vorbim în cifre, pe parcursul anului 
2015 au fost depuse 85 de cereri de chemare în 
judecată, cu implicarea AGEPI . În majoritatea ca-
zurilor (90,6%) obiecte ale litigiilor le-au constituit 
mărcile de produse şi/sau de servicii . Specialiştii 
AGEPI au participat la 273 şedințe de judecată 
pe cazuri referitoare la OPI . În urma examinării 
acțiunilor, instanțele judecătoreşti au emis 28 
de hotărâri definitive, 31 de decizii irevocabile 
şi 34 încheieri .

BizLaw: Există case de avocatură care și-au 
întregistrat numele la AGEPI pentru a se pro-
teja de eventuali rău-făcători?

- Octavian Apostol: În prezent este practic de 
neimaginat vânzarea sau prestarea unui produs/
serviciu în lipsa unei mărci . Mărcile au devenit 
parte integrantă a oricărei strategii comerciale 
constituind un instrument de marketing și bază 
pentru construirea imaginii și reputației companiei .

Totodată, înregistrarea mărcii este una benevolă, 
iar protecția juridică a mărcii presupune îndepli-
nirea anumitor condiții de fond (distinctivitate, 
disponibilitatea semnului ales ca marcă) şi de 
formă ale protecției (ce se referă la modul de 
folosire a mărcilor) .

Dacă să raportăm la numărul de avocați din 
Republica Moldova, care activează fie în cabinete 
individuale, fie în cadrul birourilor asociate de 
avocați, putem afirma că cei care şi-au protejat 
propria marcă sunt destul de puțini . Numărul 
lor e de ordinul zecilor .

BizLaw: Care sunt planurile de viitor ale AGEPI?

- Octavian Apostol: Vom continua să lucrăm 
asupra promovării și susținerii micilor întreprin-
zători care au decis să investească în produse 
cu indicație geografică și denumire de origine . 
Ca element prioritar, voi încerca să includ aici și 

celebra piatră de Cosăuți . Am discutat deja cu 
unii dintre colegii din Guvern și primele reacții 
au fost pozitive .

De asemenea, vom insista asupra consolidării 
sistemului de gestiune colectivă a drepturilor 
de autor și conexe, domeniu unde mai avem de 
lucru și sperăm să eficientizăm cadrul legislativ .

O prioritate a Agenției este consolidarea în 
continuare a sistemului informațional  pentru 
a asigura o mai bună transparență a deciziilor 
cu privire la protecția OPI adoptate, optimizarea 
sistemului e-AGEPI care asigură depunerea ce-
rerilor on-line, dar și elaborarea altor programe  
de documentare și intrumente din domeniul 
tehnologiilor informaționale .

Pe partea legislativă, vom continua să monitorizăm 
compatibilitatea sistemului național de protecție 
a OPI cu sistemul internațional și cel european în 
domeniu, în vederea creării unui sistem similar, 
și asigurarea realizării obiectivelor Acordului de 
Asociere RM-UE la compartimentul Drepturilor 
de PI și a Planului de Acțiuni pentru implemen-
tarea acestuia, rămâne a fi prioritatea Agenției .

Ne propunem, de asemenea, să intervenim, cu 
susținerea Ministerului Educației în programul de 
învățământ în domeniul proprietății intelectuale, 
care să se studieze din liceu și în continuare în 
mediul universitar .

Un alt obiectiv este continuarea activităților de 
informare şi documentare, de promovare şi di-
seminare a informației,  de instruire şi pregătire a 
specialiştilor în domeniul proprietății intelectuale .

Totodată, pentru anul viitor avem deja planificate 
câteva evenimente majore, cum ar fi Campania 
națională de informare privind drepturile de autor 
și conexe, fenomenul combaterii contrafacerii și 
pirateriei; Campania națională de sensibilizare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii privind rolul PI în 
dezvoltarea economică, precum și Campania de 
informare și instruire în domeniul PI a bibliote-
carilor din cadrul bibliotecilor publice integrate 
în proiectul NOVATECA .

Prin intermediul acestor campanii, vom încerca 
să explicăm tuturor, într-un limbaj simplu și cât 
mai accesibil, importanța protejării obiectelor de 
proprietate intelectuală și rolul acestora pentru 
dezvoltarea afacerilor .

http://www.bizlaw.md/
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Aspecte privind interferența dintre marcă  
şi dreptul de autor

Adesea, persoanele care solicită înregistrarea mărcilor sunt tentate 
să utilizeze denumiri deja cunoscute de către publicul relevant, prin-
tre acestea fiind și denumiri care sunt protejate de dreptul de autor. 
Acesta este un prim-pas greșit al solicitanților, din considerentul că 
suprapunerea dreptului de autor cu marca solicitată spre înregistrare 
poate duce la respingerea cererii sau la implicarea unor costuri supli-
mentare și a timpului îndelungat pentru obținerea protecției pentru 
o asemenea marcă.

Regimul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală este reglemen-
tat de acte normative atât pe plan internațional, cât și pe plan național . 
Legislația națională a Republicii Moldova, fiind racordată la tratatele 
internaționale la care țara noastră este parte, definește obiectele proprie-
tății intelectuale și enumeră rigorile impuse pentru înregistrarea acestora, 
inclusiv pentru mărci și opere .

Marca poate îmbrăca diverse forme care să-i ofere distinctivitate, fiind 
definită de Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 ca ori-
ce semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea şi 
deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice 
de cele ale altor persoane fizice sau juridice . Rolul mărcii este, în esență, 
de a atrage atenția consumatorului în scopul utilizării produsului/servi-
ciului, cu efectul memorării acestuia şi diferențierii de produsul/serviciul 
comercializat sub o altă marcă .  

Marca poate fi creată la solicitarea unei persoane fizice sau juridice pen-
tru a fi ulterior utilizată, însă nu este obligatoriu ca ea să fie înregistrată, 
promovarea activă a mărcii fiind suficientă pentru ca aceasta să devină 
renumită . 

Unul dintre motivele relative de respingere a cererii de înregistrare a măr-
cii este situația în care marca depusă spre înregistrare „…aduce atingere 
unui drept dobândit anterior (…) în special (…) dreptului de autor (…)” 
[1], pentru că suprapunerea dreptului de autor cu marca presupune 
apariția unui conflict .

Deci, simpla dovadă a existenței unui drept de autor anterior servește 
drept temei pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii . Pentru 
generarea unui drept de autor, este obligatorie existența unei opere de 
creație intelectuală, care satisface criteriile de originalitate și de îmbrăcare 
a unei forme concrete de exprimare . 

Faptul că această operă este sau nu este înregistrată la AGEPI sau la alt 
oficiu național este absolut irelevant pentru ca opera să servească drept 
motiv relativ de refuz pentru protecția unei mărci. În acest context  nu este 
obligatoriu să se stabilească gradul de atingere morală și patrimonială 
adusă dreptului de autor. 

Interferența între dreptul de autor și marcă duce inevitabil la apariția unei 
suprapuneri . Într-o astfel de situație, persoana care solicită înregistrarea 
mărcii are posibilitate de a alege câteva alternative: de a accepta respin-
gerea cererii de către oficiul AGEPI, de a obține scrisoare de consimțământ 
de la titularul dreptului de autor  sau  de a prezenta argumente bine 
întemeiate că marca nu va aduce atingere unui drept de autor anterior .

În continuare, propunem câteva studii de caz:

O speță demnă de atenție în acest sens este înregistrarea mărcii 
„Prostokvashino”, care a fost depusă la AGEPI de mai multe ori de 
către diferiți solicitanți . În anul 2005, o companie autohtonă a solicitat 
protecția acestei mărci  pentru produse lactate și comercializarea aces-
tora . AGEPI a emis aviz provizoriu de respingere a cererii, invocându-se 
suprapunerea cu dreptul de autor, deoarece marca reprezintă denumirea 
localității inventată de Eduard Uspenski, scriitor rus și autor al renumitelor 
cărți pentru copii . Eduard Uspenski a transmis în anul 2003 drepturile 
patrimoniale pentru utilizarea denumirilor ciclului de opere, în care este 
inclusă și „Prostokvashino”, unei companiei din Cipru, pentru ca aceasta 
din urmă să o poată utiliza pentru comercializarea produselor lactate pe 
teritoriul CSI . La rândul său, această companie a cesionat aceste drepturi 
altei companii din Federația Rusă – Unimilk Company . O situație similară 

s-a repetat în anul 2009, când a fost depusă spre înregistrare aceeași de-
numire de marcă „Prostokvashino” de o altă firmă autohtonă,  cererea de 
înregistrare fiind refuzată în baza opoziției depuse de Unimilk Company .

Titularul drepturilor patrimoniale de autor Unimilk Company  a depus 
pentru prima dată cerere de înregistrare a mărcii „Prostokvashino”  în anul 
2011 și a obținut protecție pe teritoriul Republicii Moldova . La momentul 
actual, acest titular are înregistrate trei mărci care sunt constituite în baza 
denumirii „Prostocvashino” sau au ca parte componentă această denumire .

Cât privește încălcarea dreptului  de  autor  pentru opera audiovizuală, 
vom aminti că AGEPI a emis refuz, invocându-se acest motiv, pentru 
înregistrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii „The Godfather” . 
Cererea de înregistrare a fost depusă pe cale internațională în anul 2010 
de către un solicitant din Federația Rusă pentru produse alcoolice, sucuri, 
apă minerală, tutun și articole pentru fumători în 43 de țări . Nașul („The 
Godfather”) este un film lansat în 1972, regizat de Francis Ford Coppola, 
fiind o adaptare după romanul cu același titlu al lui Mario Puzo . Filmul s-a 
învrednicit de foarte multe premii, printre care 3 Oscaruri și 5 Globuri de 
Aur . Din cele 43 de țări pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii, 
doar Kazahstan a refuzat protecția invocând dreptul de autor . Statele 
Unite ale Americii au respins înregistrarea mărcii în baza similitudinii cu 
alte mărci protejate, iar China a invocat drept temei de respingere motive 
religioase . Celelalte 39 de țări au înregistrat această marcă .

Un alt exemplu în acest sens este refuzul de înregistrare a mărcii „X 
Factor” în baza opoziției depuse la oficiul AGEPI de către Fremantle 
Media Limited&Simco Limited . În anul 2013, o persoană fizică din Republica 
Moldova a depus cerere de înregistrare a mărcii „X Factor” pentru servicii 
de publicitate, gestiune a afacerilor și administrare comercială, lucrări de 
birou, telecomunicații, educație, instruire, divertisment, activități sporti-
ve și culturale . „X Factor” este un proiect Britanic creat în 2004 de către 
celebrul producător Simon Cowell și compania Fremantle Media, care a 
devenit unul dintre cele mai populare show-uri muzicale și a fost lansat 
în mai mult de 20 de țări ale lumii . 

Un exemplu de refuz, invocându-se colizia cu dreptul de autor care protejează 
personajul unei opere, este respingerea de către oficiul AGEPI a înregistrării 
mărcii „Captain Sparrow”. În anul 2013, a fost depusă cererea de înregistrare 
pe cale internațională a mărcii „Captain Sparrow” în 18 țări, solicitantul fiind 
o companie din Cehia, care a dorit să protejeze acest semn pentru băuturi 
alcoolice . Căpitanul Jack Sparrow este un personaj creat de scenariștii Ted 
Elliott și Terry Rossio și interpretat de Johnny Depp în serialul Pirații din Caraibe . 
Solicitantul a acceptat decizia oficiului și nu a depus contestație pe marginea 
avizului provizoriu de refuz de înregistrare a mărcii . Remarcabil este faptul 
că state precum Turcia, Belarus sau Cehia au oferit protecție acestei mărci .

În practica examinării de fond a cererilor de înregistrare a mărcilor au fost emise 
avize de respingere pentru diverse mărci care puteau aduce atingere dreptului 
de autor, una din acestea fiind marca „PRISENCOLINENSINAINCIUSOL”. În 
anul 2010, renumitul actor și cântăreț italian Adriano Celentano a depus cerere 
de înregistrare pe cale internațională a mărcii „PRISENCOLINENSINAINCIUSOL” 
pentru diverse produse și servicii, în 10 țări, inclusiv Republica Moldova . 
„PRISENCOLINENSINAINCIUSOL” este o melodie compusă de Adriano 
Celentano și interpretată de el și soția sa, Claudia Mori . În cadrul exami-
nării de fond, AGEPI a emis un aviz provizoriu de respingere a protecției 
pe motiv că, din cererea de înregistrare, nu se subînțelegea clar faptul 
că solicitantul acestei cereri era cu adevărat renumitul actor . Ulterior, 
Adriano Celentano a depus contestație, atașând și o declarație scrisă 
sub jurământ care demonstra că el era nemijlocit solicitantul acestei 
cereri . În cele din urmă, marca „PRISENCOLINENSINAINCIUSOL” a obținut 
protecție pe teritoriul Republicii Moldova, pe când în China, Federația 
Rusă și Statele Unite ale Americii protejarea aceleiași mărci a fost  respinsă 
pe motiv de nedistinctivitate . 

Legislația privind protecția proprietății intelectuale diferă de la un stat 
la altul . În consecință, deciziile pe marginea cererilor de înregistrare a 
obiectelor de proprietate intelectuală pot varia în funcție de specificul 
cadrului legislativ național . 

Lilia MANOLI, 
specialist, Secția mărci internaționale, AGEPI  

Lidia GORDIEVSCHI,  
specialist, Secția mărci internaționale, AGEPI
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Aspecte ale protecției proprietății intelectuale

III . Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire

AGEPI a participat la Expoziţia Naţională „Fabricat în 
Moldova” 

În perioada 1-5 februarie curent, la Centrul Internațional de Expoziții 
„Moldexpo s-a desfășurat Expoziţia Naţională „Fabricat în Moldova”, 
ediţia a XVI -a, sub genericul „Prin calitate spre competitivitate”.  
Expoziţia a fost organizată de Camera de Comerţ și Industrie sub 
patronajul Guvernului Republicii Moldova.

„Fabricat în Moldova” este manifestarea cu care debutează programul 
expozițional al Republicii Moldova şi această expoziție are drept obiectiv 
susținerea producătorilor autohtoni, promovarea produselor competitive 
pe piața internă şi externă, atragerea investițiilor şi intensificarea dialo-
gului public -privat . 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la 
Expoziția națională „Fabricat în Moldova 2017” cu un stand informațional, 
oferind consultații calificate privind aspectele teoretice și practice de 
protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, sursele de informa-
re în domeniul dat, precum și a distribuit materiale promoționale atât 
expozanților, cât și vizitatorilor .

Pe 2 februarie curent, în cadrul programului de afaceri ai expoziției, 
AGEPI a organizat un seminar cu genericul „Elaborarea şi promovarea 
brandului întreprinderii. Istorii de succes” . Seminarul a avut în cen-
trul atenției afacerile din Republica Moldova de succes, dar şi cele mai 
puternice branduri autohtone . 

În cadrul seminarului, au fost puse în discuție toate etapele procesului 
– de la o simplă idee abia schițată până la brandurile şi afacerile inter-
naționalizate de astăzi . Astfel, au fost prezentate rapoarte privind rolul 
semnelor distinctive, cum ar fi marca de produs și designul industrial în 
promovarea produselor și serviciilor întreprinderii pe piață . De aseme-
nea, specialiștii AGEPI au venit și cu unele recomandări practice privind 
elaborarea și utilizarea mărcii și a designului industrial, specificul și rolul 
protecției acestora pe plan național și internațional, ținând cont de nece-
sitatea dezvoltării afacerii în condițiile de competitivitate sporită, precum 
și au demonstrat bazele de date și alte surse de documentare în domeniul 
mărcilor și a altor obiecte de proprietate intelectuală .

 Despre crearea, protecția și promovarea propriului 
brand a vorbit participanților Tudor Rotaru, repre-
zentantul Companiei „Vioniservice” SRL, și anume 
despre succesul ciocolatei sub marca „Rifero” . În 
2012 omul de afaceri Ion Rotaru a lansat un produs 
propriu – prunele în ciocolată sub marca „Rifero” . 

Actualmente, sub această marcă,  Compania „Vioniservice” SRL produce 
prune uscate cu nuci în ciocolată, caise uscate în ciocolată, prune uscate 
fără sâmburi și cu nuci etc .

În continuare, dl Iurie Badîr, șef Secție instruire, AGEPI a oferit participanților 
la seminar informați despre noțiunile „marcă” și „brand”, atenționând publicul 
că, deseori, se confundă aceste noțiuni, utilizându-le în același context, ceea 
ce este absolut greșit . Brandul reprezintă marca comercială plus atitudinea 
consumatorului, reputația ei . Calitatea de brand nu poate fi obținută prin 
înregistrare, ci doar prin promovarea celebrității și notorietății . Raportorii au 
prezentat, de asemenea, și exemple relevante privind necesitatea protecției 
și valorificării semnelor distinctive a produselor și serviciilor .

Cea de a XVI -a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” a întrunit 
peste 350 de agenți economici din diferite ramuri ale economiei naționa-
le, inclusiv industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, cea 
uşoară ş .a ., precum şi institute de cercetări ştiințifice şi meşteri populari . 
Expoziția a fost vizitată de delegați ale Camerelor de Comerț şi Industrie 
din Austria, Belarus, România, Rusia, Ungaria .

Cor. „e-INFO”
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Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire

Burse de merit AGEPI pentru două studente de la ASEM

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) investeşte 
în educație, oferind şi pentru anul 2016-2017 Burse de Merit pen-
tru două studente a Academiei de Studii Economice din Moldova 
(ASEM), Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, speciali-
tatea “Managementul proprietății intelectuale”.

Festivitatea de acordare a Bursei de Merit a avut loc pe 23 decembrie 
2016, în plenul Senatului ASEM . La eveniment au fost prezenți Octavian 
Apostol, Directorul general al AGEPI, membrii Senatului, în frunte cu 
Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, prim-vicepreședintele Academiei 
de Științe a Moldovei, acad . Ion Tighineanu, studenți și profesori .

Octavian Apostol a menționat că AGEPI a decis să susțină doi dintre cei 
mai buni studenți, care au demonstrat cunoștințe și calități în cadrul 
activităților de studiu, acordându-le bursa de merit, în mărime de 1000 
lei lunar, timp de 10 luni, în speranță că le va fi de folos în continuarea 
 

studiilor . Bursa de Merit AGEPI este o platformă de încurajare a studenților 
capabili, cu inițiativă şi dornici să se afirme .

Astfel, în rezultatul examinării dosarelor depuse la concurs, prin deci-
zia comună a Senatului ASEM și administrației Agenției de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, Bursa de Merit AGEPI, pentru anul de studii 
2016-2017, a fost acordată studentelor Maria Borș și Mariana Ganaciuc, 
grupa de studii MPI-141 .

Bursa de Merit AGEPI a fost instituită în anul 2010 . Susținerea financiară 
a studenților de la Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, speci-
alitatea Managementul proprietății intelectuale, are menirea de a ajuta 
și stimula pregătirea cadrelor naționale în domeniul proprietății intelec-
tuale, aceasta fiind una dintre direcțiile prioritare ale Strategiei Naționale 
în domeniul PI până în anul 2020 .

Din momentul instituirii și până în prezent, Bursa de merit a AGEPI a fost 
acordată la 9 studenți de la ASEM, viitori manageri în proprietatea intelectuală .

www.agepi.gov.md 

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru 
doctoranzii şi profesorii de la USMF „N. Testemițanu”

Aproximativ 90 de doctoranzi, studenți și profesori de la Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „N . Testemițanu” au participat la un semi-
nar de instruire cu genericul „Proprietatea intelectuală – instrument de 
valorificare a rezultatelor cercetării”, organizat de Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), pe 2 și 3 februarie curent . Seminarul 
a avut drept scop familiarizarea participanților cu sistemul național de 
protecție a proprietății intelectuale .

Pe parcursul seminarului, specialiștii AGEPI au prezentat cadrul normativ-
legislativ în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală 
în Republica Moldova, în special al invențiilor, proprietatea intelectuală 
ca instrument de valorificare a rezultatelor cercetării, managementul 
inovațiilor și a proprietății intelectuale în cadrul Universităților . Un rol 

important în procesul de creare – protecție – valorificare a invențiilor le 
revine Oficiilor de Transfer Tehnologic (OTT) din cadrul instituțiilor de 
învățământ . Astfel, în cadrul seminarului, participanții au fost familiarizați 
cu serviciile care pot fi prestate de către aceste oficii, precum și sursele 
de informare și documentare în domeniul brevetelor, și anume platforma 
„Panorama de brevet”, creată și gestionată de AGEPI .

Participanții la seminar au fost activi în dezbateri și discuții pe marginea pre-
zentărilor audiate, fiind interesați în special de protecția preparatelor medi-
camentoase, procedura prevazută de legislația în domeniu pentru protecția 
invențiilor în Republica Moldova, drepturile oferite de brevetul de invenție etc .

Desfășurarea activităților de diseminare a cunoștințelor privind necesi-
tatea protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală este 
parte a procesului de instruire a studenților și doctoranzilor în domeniul 
proprietății intelectuale, constituind obiectivul principal al Acordului de 
colaborare dintre AGEPI și USMF „N . Testemițanu”, semnat în anul 2009 .

10 www.agepi.gov.md



Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire

Industria fashion din Republica 
Moldova: Secretele start-up-urilor 
de succes din lumea modei

Fiind parte componentă a industriei creative, 
industria fashion a început să se extindă în 
Republica Moldova acum câțiva ani. Au fost 
fondate facultăți de design vestimentar, s-au 
creat ateliere, au început să se organizeze 
evenimente fashion și au apărut designeri 
vestimentari care astăzi ne duc faima în lume.

Sectorul confecțiilor și a textilelor este unul 
vital pentru dezvoltarea economică și socială 
a Republicii Moldova pentru că generează ex-
porturi . Mai mult de 20% din totalul exporturilor 
Republicii Moldova sunt concentrate pe indus-
tria ușoară, constituind cca 360 milioane USD . 
Totodată, în acest sector activează peste 23 de 
mii de persoane din aproape toate regiunile țării .

În țara noastră există circa 400 de întreprinderi de 
textile, încălțăminte şi accesorii, astfel, industria 
confecțiilor este una dintre puținele industrii ca-
pabile să mențină o balanță comercială pozitivă .

Istorii de succes din industria fashion

Moda, ca și arta, nu are granițe, iar designerii 
noștri au început să se afirmă pe la prezentările 
de modă internaționale și evenimente monde-
ne, ca mai apoi să confecționeze haine pentru 
persoane publice și de rang înalt .

Creatorul brandului EHO: 
În modă este important să 
intri pe ușa corectă

La vârsta de numai 15 ani, Evgheni Hodurojcov a 
primit prima sa comandă – atunci a inventat și a 
creat costume pentru personajele spectacolelor 
de școală . Bunul gust i-a fost cultivat încă din 
copilărie, studiind la școala de arte, iar acasă o 
avea pe mama, croitoreasă de meserie .

În anul 2009, Evgheni Hodurojcov se lansează 
în lumea modei .  Evgheni creează haine pentru 
femei, iar ținutele sale sunt pline de eleganță,  
fiind create din stofe sofisticate .

În ultimii ani, acesta a participat la importante 
evenimente internaționale din lumea modei . 
Accesul la  prezentări este unul restrâns, de-
signerii fiind aleși după anumite principii . Din 
2012, a fost invitat de trei ori consecutiv pentru 
a-și prezenta creațiile la „Feeric Fashion Days”, 
eveniment ce are loc la Sibiu, România . În vara 

lui 2013, creațiile EHO au ajuns la Săptămâna mo-
dei din Dakar, Senegal . Fiind invitat special, el a 
prezentat colecția intitulată „Femme Collection” 
care reprezintă femeile ce se iubesc, sunt puter-
nice și firave în același timp . În septembrie 2013, 
a urmat Black Fashion Week în capitala modei 
contemporane – Paris .

Pentru a ajunge pe podiumuri internaționale nu 
e nevoie doar de multă muncă, ci și de bani, o 
spune cel pentru care moda a devenit un mod 
de viața .

 „Moda, la fel ca orice industrie, necesită investiții . 
Vrei ca toată lumea să afle despre tine? În plus 
față de munca grea, ai nevoie de bani . Visezi să 
ajungi la Săptămâna Modei din Paris, fii gata să 
plătești 25 de mii de euro, la Moscova – 20 de 
mii de dolari, la Kiev – 10 . Dar există și prezentări 
de calitate la care poți participa gratuit, cum ar 
fi „Aurora Fashion Weekk” din Sankt-Petersburg . 
În modă este important să intri pe ușa corectă”, 
declara Evgheni într-un interviu .

Rochiile create în Moldova de către artist au 
ajuns la clienții din Franța și chiar SUA . Comenzile 
online pentru creațiile EHO se fac cel mai des 
în România .

Brandul „Alina Bradu”  pune în valoare 
tradițiile moldovenești

Mai bine de un deceniu, în mâinile desingnerului 
vestimentar Alina Bradu costumul tradițional 
moldovenesc a prins un nou contur și a devenit 
o sursă de inspirație pentru crearea unor modele 
moderne și stilizate de îmbrăcăminte .

Diaspora și interpreții autohtoni îi poartă cu 
mândrie rochiile sau iile . Visul a început să se 
coacă cu mult timp în urmă, încă din copilărie, 
iar curajul de a-și lansa o afacere în domeniu a 
fost stimulat de către soțul său .

Designerul spune că începutul nu a fost unul 
ușor, așa că fost nevoită să suporte greutățile 
prin care a trecut de-a lungul carierei sale .

„Mi-a fost greu să selectez o echipă care să mear-
gă cu tine în același tempou și să aibă o viziune . 
Mereu trebuie să investești pentru că businessul 
este ca un rug, cu câte mai multe lemne pui, cu 
atât îți este mai cald . Greutăți sunt în orice do-
meniu . Este importantă o prezență sută la sută . 
Dacă ești inima acestui proiect, atunci nu îți mai 
permiți să te odihnești duminică pentru că știi că 
totul merge non stop, comenzi, responsabilitate 
în fața clienților etc .”, a mai adăugat Alina Bradu .

Prin unicitatea produsului său, designerul Alina 
Bradu pune în valoare specificul național, brandul 
ducându-ne faima și promovându-ne tradițiile 
tocmai peste oceane .

 
Viitorul industriei 
fashion în Republica 
Moldova: Proiectul 
„Din Inimă” ♥      

Nu este ușor să faci o carieră doar din pasiune, 
au spus-o și protagoniștii de mai sus, de ace-
ea, în scopul sporirii prestigiului brandurilor 
moldovenești din domeniul textilelor, în anul 
2012, a fost creată campania „Din Inimă”, pro-
iect susținut de Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID) . 

„Din Inimă” este o campanie promoțională fără 
precedent în Moldova care a schimbat atitudi-
nea consumatorilor, iar astăzi acestea poartă cu 
mândrie o haină fabricată în Moldova . Chiar și 
personalitățile politice, publice și vedetele pro-
movează ținutele designerilor locali . 

Campania oferă producătorilor şi designerilor 
autohtoni oportunități de promovare cu costuri 
reduse şi cu eficiență maximă, inclusiv prin inter-
mediul unei platforme online care promovează 
în comun brandurile autohtone şi evenimentele 
fashion susținute de investiția de imagine a 
persoanelor publice .

„Din Inimă” a devenit un brand național care 
a revitalizat fashionul „made in Moldova” . 
Companiile au învățat să lucreze împreună 
pentru a se bucura de rezultatele unei promo-
vări colective, cu o vizibilitate înaltă și puține 
resurse financiare .

Industria fashion din Republica Moldova are 
viitor atât timp cât producătorii autohtoni vor 
fi susținuți și încurajați . Susțineți producătorii 
autohtoni prin a le purta creațiile – avem cu 
ce şi trebuie să fim mândri!

Menționăm în acest context că Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) mereu 
susține și încurajează producătorii autohtoni 
să-și protejeze creațiile sale, și anume mărcile, 
modelele industriale sau invențiile la AGEPI, 
locul unde ideile se transformă în active, iar ac-
tivele în bani . De asemenea, AGEPI și Asociația 
Patronală în domeniul Industriei Ușoare (APIUS) 
organizează conferințe și seminare de instruire 
pentru a informa designerii autohtoni despre rolul 
brandurilor, designului industrial în promovarea 
imaginii întreprinderii, oferind și recomandări 
practice privind elaborarea și utilizarea mărcii 
și a designului industrial pentru promovarea 
unei afaceri .

Articolul a fost realizat în cooperare cu  Programul 
de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic 
2015-2018 - www.culturepartnership.eu și pagina 
de Facebook - EU-Eastern Partnership Culture and 
Creativity Programme.

http://unimedia.info/stiri/
foto-industria-fashion-din-

republica-moldova-secretele-start-up-urilor-
de-succes-din-lumea-modei-124874.html 
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111 ani de la publicarea primei Legi a brevetelor de invenție din România

IV . Promotorii proprietății intelectuale

Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci 
din România (OSIM) a marcat, pe  
17 ianuarie 2017,  111 ani de la publicarea, 
în Monitorul Oficial din 17 ianuarie 1906, a 
primei Legi a brevetelor din România „Legea 
asupra brevetelor de invenţiune”.

„Numai prin ajutorul unei legi raționale asupra 
brevetelor de invențiune spiritul inventator şi cu el 
industria poate să se ridice” (Ion N . Lahovari, 1905) . 

Într-un comunicat al OSIM se subliniază: „Este 
datoria noastră să  Vă  amintim că au trecut  mai 
bine de 150 de ani  de la  primele trei proiecte de 
lege asupra brevetelor de invenție din vremea 
lui Cuza, care  nu au putut fi promovate datorită 
situației politice din epocă . 

Un nou proiect de lege din 1873, după ce a fost 
prezentat Adunării Deputaților, este retras de 
guvern în anul următor . Proiectele de lege din 
1880 şi 1885, reluate din inițiativă parlamenta-
ră, deşi discutate în comisiile parlamentului, au 
fost amânate . 

În perioada 1890-1906, în Parlamentul României, 
s-au purtat numeroase, aprinse şi îndelungate 
discuții cu privire la oportunitatea adoptării unei 
legi privind brevetele de invenție .

Ion N . Lahovari, ministru la Ministerul Agriculturii, 
Industriei, Comerțului şi Domeniilor, în perioada 
1904-1907, a prezentat Adunării Deputaților, la 
8 decembrie 1905, Proiectul de lege asupra 
brevetelor de invenţiune. În expunerea de 
motive se arăta că „într-o țară care tinde la o 
dezvoltare din ce în ce mai mare, protecția le-
gală a proprietății industriale în toate sensurile 
este o necesitate incontestabilă şi din această 
cauză cele mai multe țări au decretat demult legi 
prin care să protejeze invențiunile . Numai prin 
ajutorul unei legi raționale asupra brevetelor de 
invențiune spiritul inventator şi cu el industria 
poate să se ridice” .

Conform prevederilor legii s-a elaborat un 
Regulament pentru aplicarea legii brevetelor 
de invențiune, aprobat prin Decretul nr . 1577 din 
12 aprilie 1906 şi publicat în Monitorul Oficial nr . 
16 din 21 aprilie 1906 .

Legea şi Regulamentul, cu modificările ulterioare, 
aveau să fie în vigoare peste 60 de ani . 

Este datoria noastră să continuăm efortul înainta-
şilor noştri prin acordarea unei protecții eficiente, 
prin susținerea inovării, furnizarea de servicii de 
specialitate de calitate şi, nu în ultimul rând, prin 
omagiul adus celor care au contribuit la evoluția 
protecției proprietății industriale” . 

În prezent inventatorii români beneficiază în 
domeniul proprietății industriale de cel mai 
modern cadru legislativ, armonizat cu practica 
internațională în domeniu .

La Mulţi Ani tuturor celor care au fost și sunt  implicaţi 
în protecţia și apărarea drepturilor de proprietate industrială! 

12 www.agepi.gov.md



V . Proprietatea intelectuală pe mapamond

EUIPO a lansat o campanie media 
pan-europeană privind pierderile 
economice cauzate de contrafacere  
şi piraterie

În Uniunea Europeană se pierd în fiecare an 83 
de miliarde EUR și 790 000 de locuri de muncă 
din cauza contrafacerii și piratării .

•	7,4	%	din	vânzările	din	nouă	sectoare	se	pierd	
din cauza falsurilor care există pe piață .

•	Hainele,	jucăriile,	articolele	sportive,	bijuteriile,	
gențile de mână și muzica sunt câteva dintre 
sectoarele afectate .

•	Veniturile	publice	pierdute	ca	urmare	a	con-
trafacerii și a pirateriei sunt estimate la 14,3 
miliarde EUR .

Efectul economic negativ al produselor con-
trafăcute și piratate se face simțit pe durata 
întregului an .

O serie de studii realizate de Oficiul Uniunii 
Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) 
prin intermediul Observatorului European al 
Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală 
estimează că peste 48 de miliarde EUR – sau 7,4 % 
din totalul vânzărilor – se pierd anual în nouă 
sectoare din cauza prezenței pe piață a produ-
selor falsificate . În fiecare an, alte 35 de miliarde 
EUR din economia Uniunii Europene se pierd 
din cauza efectelor indirecte ale contrafacerii 
și ale pirateriei din aceste sectoare, deoarece 
producătorii cumpără mai puține produse și 
servicii de la furnizori, ceea ce se repercutează și 
asupra altor domenii, printr-un efect de domino .

Cele nouă sectoare afectate sunt următoarele: 
produse cosmetice și de îngrijire personală; îmbră-
căminte, încălțăminte și accesorii; articole sportive; 
jucării și jocuri; bijuterii și ceasuri de mână; genți de 
mână; muzică înregistrată; băuturi spirtoase și vin; 
produse farmaceutice.

Aceste pierderi din vânzări înseamnă aproape 
500 000 de locuri de muncă care se pierd în mod 
direct sau nu mai sunt create în aceste sectoare 
în UE deoarece producătorii legitimi și, în unele 
cazuri, distribuitorii produselor corespondente 
angajează mai puține persoane decât ar angaja 
în absența contrafacerii și a pirateriei .

Dacă se ia în considerare efectul de domino al 
produselor contrafăcute asupra altor sectoare, 
înseamnă că în alte sectoare ale economiei UE 
se pierd încă 290 000 de locuri de muncă .

Aceste studii au fost realizate de EUIPO în peri-
oada martie 2015 – septembrie 2016 pentru a 
crea o imagine mai completă privind costurile 
economice ale contrafacerii și ale pirateriei în UE .

Seria de studii urmărește, de asemenea, efec-
tul falsurilor asupra finanțelor publice . În total, 
pierderea anuală de venituri publice cauzată de 
contrafacerea și pirateria din cele nouă sectoare 
 

este estimată la 14,3 miliarde EUR, reprezentând 
pierderi de impozit pe venit, TVA și accize .

Directorul executiv al EUIPO, António Campinos, 
a afirmat următoarele:

„Sperăm ca rezultatele seriei noastre de studii 
să ajute consumatorii să ia decizii în cunoștință 
de cauză . Cu ajutorul rapoartelor și al analizelor 
noastre, putem observa ce efecte economice 
au contrafacerea și pirateria asupra vânzărilor 
și a locurilor de muncă . Situația diferă de la 
un stat membru la altul, dar imaginea globală 
rezultată din seria noastră de studii este foarte 
clară: contrafacerea și pirateria au un efect negativ 
asupra economiei Uniunii Europene și asupra creării 
de locuri de muncă”. 

România: se estimează că anual se pierd 830 de 
milioane EUR în mod direct ca urmare a con-
trafacerii de produse în sectoarele identificate, 
ceea ce reprezintă 15,9% din vânzările acestora . 
Aceasta înseamnă pierderea directă a 26 000 de 
locuri de muncă în sectoarele respective .

România este a doua dintre țările cele mai afectate 
de pierderi de vânzări din cauza contrafacerii (mai 
mult decât dublul mediei UE) . Medicamentele 
reprezintă sectorul cel mai afectat, vânzările pier-
dute reprezentând 16,6 % din vânzările legitime, 
ceea ce înseamnă de patru ori mai mult decât 
media UE, și este sectorul cu cel mai mare volum 
de vânzări pierdute în termeni absoluți din cauza 
contrafacerilor, care însumează peste jumătate din 
pierderile de vânzări înregistrate în toate sectoarele . 

Seria de studii va continua pe tot parcursul 
anului 2017, cu rapoarte privind efectele econo-
mice ale contrafacerii și ale pirateriei în sectorul 
telefoanelor inteligente și în cel al pesticidelor, 
precum și în alte sectoare economice conside-
rate a fi vulnerabile la încălcări ale drepturilor 
de proprietate intelectuală .

Seria de studii privind cuantificarea încălcărilor, 
realizată de EUIPO prin intermediul Observatorului 
European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate 
Intelectuală, a analizat până acum: sectorul 
farmaceutic, sectorul băuturilor spirtoase și al 
vinului; sectorul muzicii înregistrate; sectorul 
ceasurilor de mână și al bijuteriilor; sectorul 
genților de mână și de voiaj; sectorul jucăriilor 
și al jocurilor; sectorul articolelor sportive; sec-
torul articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte 
și accesorii și sectorul produselor cosmetice și 
de îngrijire personală .

DESPRE EUIPO

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO) este o agenție descentra-
lizată a Uniunii Europene cu sediul la Alicante, 
Spania . Agenția gestionează înregistrarea măr-
cilor Uniunii Europene (mărci UE) și a desenelor 
și modelelor comunitare (DMC), care garantează 
protecție pentru drepturile de proprietate inte-
lectuală în toate cele 28 de state membre ale UE, 
și desfășoară activități de cooperare cu oficiile 
naționale și regionale pentru proprietate inte-
lectuală din UE . Până la 23 martie 2016, EUIPO 
s-a numit Oficiul pentru Armonizare în cadrul 
Pieței Interne (OAPI) .

Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor 
de Proprietate Intelectuală a fost înființat în 2009 
pentru a sprijini protejarea și asigurarea respec-
tării drepturilor de proprietate intelectuală și a 
contribui la combaterea amenințării crescânde 
pe care o reprezintă încălcările proprietății inte-
lectuale în Europa . Observatorul a fost transferat 
la EUIPO la data de 5 iunie, prin Regulamentul 
(UE) nr . 386/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului .

https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/news/-/action/view/3360773 
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V. Proprietatea intelectuală pe mapamond

Bloomberg Innovation Index: Statele nordice domină 
clasamentul celor mai inovative țări 

Coreea de Sud şi statele nordice precum Suedia şi Finlanda domi-
nă primele poziții ale clasamentului Bloomberg Innovation Index 
2017 realizat pe baza indicatorilor precum cheltuielile pentru cer-
cetare, cheltuielile pentru dezvoltare şi concentrarea companiilor 
de tehnologie.

Coreea de Sud rămâne pe primul loc, din 50 de țări incluse în clasament, 
grație poziției sale de lider mondial în așa domenii precum: cheltuielile 
pentru cercetare şi dezvoltare, gradul de concentrare a companiilor 
tehnologizate, valoarea adăugate a produselor, activitatea de brevetare, 
productivitate şi educația terțiară .

Locul doi este ocupat de Suedia care-și datorează creșterea în clasament 
îmbunătățirii producției cu valoare adăugată mare . Aceasta este urmată 
de Germania și Elveția . Top 5 este încheiat de Finlanda care a sărit două 
locuri în mare parte datorită creșterii companiilor high-tech în țară .

Țara care cel mai mult a pierdut în clasamentul din acest an este Rusia . 
După o perioadă îndelungată de sancțiuni și prețuri reduse la resurse 
energetice, Rusia a căzut 14 poziții, până pe locul 26 . Astfel, au avut 
de suferit scorurile obținute de această țară la indicii productivitate și 
producție cu valoare adăugată mare .

Japonia, unde yenul încearcă să se recupereze după aproape doi ani de de-
preciere, a căzut de pe locul 4 pe locul 7 . SUA au pierdut o poziție până pe 
locul nouă, în timp ce Israelul a urcat o poziție până pe locul 10 . China și-a 
păstrat titlu de cea mai bine clasată economie emergentă și a ocupat locul 21, 
grație îmbunătățirii sistemului de învățământ secundar și profesional superior .

Vecinele Republicii Moldova, Ucraina și România au ocupat locurile 42 
și, 38 respectiv .

Clasamentul a început cu 200 de economii, dar cele care nu ar raportat 
date pentru şase sau şapte categorii au fost excluse din analiză, fapt care 
a redus lista la 78 .

Sursa: www.agora.md, http://www.zf.ro/ 

Studiu OMPI: Pe parcursul ultimilor două decenii, numărul femeilor-inventatoare menționate  
în cererile de brevet internaționale este în creştere, deşi inegalitatea de gen persistă

Un nou studiu publicat de OMPI arată că 29% 
din cererile internaționale de brevet depuse prin 
intermediul OMPI în 2015 au aparținut cel puțin 
unei femei inventatoare, comparativ cu 17% 
înregistrate în 1995 . În cadrul unei conferințe 
„Statisticile în domeniul PI–2016 pentru factorii 
de decizie”, desfășurată în Australia, Directorul 
general al OMPI, dl Francis Gurry a descris aceas-
tă tendință, de 20 de ani ca una încurajatoare . 
Totodată, dl F . Gurry a invitat factorii de decizie 
din întreaga lume să acorde prioritate pentru 
încurajarea inovării în rândul tuturor membrilor 
societății, cum ar fi prin promovarea științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii în rândul 
studenților de sex feminin . „Aceste noi date 
din întreaga lume reprezintă instrumente de 
referință pentru a înțelege mai bine distribuția 
de gen în depunerea cererilor internaționale 
de brevet, care reprezintă unul dintre indicatori 
utilizați în evaluarea capacităților de inovare  
a unei țări”, a declarat dl F . Gurry . „Aceste date 
 

confirmă faptul că problema inegalității de gen 
există și trebuie să fie abordată” .

Rezultatele studiului OMPI constituie primele 
imagini de ansamblu de acest gen asupra femeilor 
inventatoare, care rezultă din cererile internaționale 
de brevet depuse prin intermediul Tratatului de 
cooperare în domeniul brevetelor  (PCT), la care 
sunt parte 151 de state contractante din întreaga 
lume . Studiul este realizat, folosind tehnici de 
ultimă oră, bazate pe utilizarea unei varietăți 
de dicționare de nume accesibile publicului . 

Potrivit studiului, în 2015 aproape jumătate, din  
totalul cererilor internaționale de brevet depuse 
de către instituțiile academice (48%), conținea o 
referință la cel puțin o femeie inventatoare față 
de 28% de cereri depuse de companii . 

Rata de participare a femeilor de 29% la nivel 
mondial maschează diferențele ratelor de par- 
 

ticipare în diferite țări înregistrate în anul 2015 . 
În anul de referință, Republica Coreea (50%) și 
China (49%) au cea mai mare egalitate de gen 
la brevetarea internațională conform PCT, urma-
tă de Polonia (40%), Spania (35%) și Singapore 
(34%) .Cea mai mare inegalitate de gen printre 
solicitanții principalelor țări parte la PCT se ob-
servă în Germania (19%), Japonia (19%), Italia 
(18%) și Africa de Sud (16%) .

Aceste diferențe naționale pot fi parțial expli-
cate prin specificul industriei din fiecare țară, 
proporția femeilor variază în mod considerabil 
de domeniile tehnologice . De exemplu, femeile 
sunt reprezentate mai mult în domenii precum: 
biotehnologii (58% în 2015), produse farmaceu-
tice (55%), chimia organică fină (54%), și chimia 
alimentară (51%) . Tehnologiile cu cea mai mică 
rată de participare a femeilor sunt mecanica 
(11%), transportul (13%), mașinile (14%) și mo-
toarele (15%) .

Sursa: www.wipo.int/pressroom/
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Celebritățile mondiale -  utilizatoare 
ale Tratatul OMPI de cooperare în 
domeniul brevetelor (PCT)

Numărul cererilor de brevet de invenție 
depuse prin Tratatul de cooperare în do-
meniul brevetelor (PCT) a depăşit cifra de 
3 milioane. Timp de aproape patru decenii, 
PCT este piatra de temelie a sistemului 
internațional de brevete şi vine în ajutorul 
inventatorilor individuali şi a celor mai mari 
companii din lume pentru a-şi proteja şi 
a-şi promova inovațiile lor în străinătate.

Inventatorii din întreaga lume, inclusiv unele 
celebrități, utilizează sistemul PCT de depunere 
a cererilor de brevet în străinătate . Descoperiți 
care sunt celebritățile care utilizează sistemul 
PCT și ce au inventat .  

Rapperul Kanye West – numele lui figurează 
ca inventator prin cererea de brevet din anul 
2013: Procedeu de utilizare a mai multor ecrane 
pentru a obține efectul de imersie în conținutul 
audio/video;

Paula Abdul, cântăreață, coreografă, dansatoare, 
personalitate de televiziune și actriță americană, 
laureată a premiului Grammy -  inventatoare prin 
cererea de brevet din anul 2009: Echipamente 
auxiliare pentru microfon dinamic; 

Harry Connick Jr., pianist, compozitor și actor 
american – numele lui figurează ca inventator 
prin cererea de brevet din anul 2000: Sistem 
și procedeu pentru coordonarea orchestranților 
pentru redarea muzicii;

Paul McCartney, cântăreț și compozitor 
englez, care s-a remarcat inițial ca membru 

component al formației „The Beatles” . Figurează 
în lista inventatorilor prin depunerea cererii 
de brevet în anul 1994 pentru Instrumente cu 
coarde ciupite și procedeu de a acorda aceste 
instrumentele (menționăm că din categoria 
instrumentelor cu coarde ciupite fac parte 
– chitara, banjo, mandolina, harpa, claveci-
nul etc .) .

Stevie Wonder, interpret, compozitor şi pro-
ducător american, câştigător al 22 de premii 
Grammy . Stevie nu este un inventator, dar el este 
susținător înflăcărat al Tratatului de la Marrakesh 
privind facilitarea accesului la operele publicate 
pentru persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de 
vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor 
imprimate .

Sursa: http://www.wipo.int/pressroom/
en/stories/pct_inventors.html

Marca „Withings” dispare şi este înlocuită de „Nokia”

Marca Withings, cunoscută pentru ceasurile inteligente şi brăţările 
de fitness, va dispărea şi va fi înlocuită de Nokia. Anunţul vine după 
ce compania finlandeză a finalizat procesul de achiziţie a firmei 
franceze pentru care a plătit anul trecut 170 de milioane de euro.

La scurt timp după anunțarea achiziției, Nokia a transmis că Withings va 
fi integrată în divizia Nokia Technologies, care a dezvoltat, printre altele, 
camera Ozo şi tableta N1 .

Marca franceză va dispărea de pe piață peste câteva luni, potrivit unui 
anunț făcut de companie la MWC 2017 .

Withings produce, pe lângă ceasuri şi brățări de fitness, cântare inteligente, 
aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale, termometre şi camere de 
securitate pentru locuințe .

Aplicația Withings va fi relansată şi ea în vară sub numele de „Nokia 
Health Mate” .

http://agora.md
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De la ce începe maşina?

Un rod al multiplelor invenţii este Maşina. Maşina, care prelucrează 
pământ, înlocuind forţa a sute şi mii de muncitori, maşina, ce asam-
blează microcircuite cu precizie superioară posibilităţilor umane 
şi maşina, care nu necesită odihnă pentru recuperarea forţelor. 
Maşinile moderne sunt tot mai mult dotate cu inteligență, astfel 
încât nu numai să înlocuiască forţa umană, ci şi capacitatea acestuia 
de a gândi şi a primi decizii.

Primele maşini erau simple la construcție, şi, ca rod al gândirii unei sin-
gure persoane erau de regulă confecționate tot de ea . Aceste maşini 
au funcționat sute de ani, fiind distruse în timp de factori pur fizici . Cu 
timpul maşinile însă devin tot mai puternice, tot mai dibace şi tot mai 
inteligente (fig .1) .

Dacă să aruncăm o privire în istoria dezvoltării maşinilor, vom observa o 
dezvoltare neuniformă . Cel mai înalt ritm de dezvoltare a maşinilor a fost 
atins în ultimii 250-300 ani . Analiza cauzelor acestei dezvoltări ne arată, 
pe lângă o creştere furtunoasă a productivității, are loc o dezvoltare 
nemaipomenită a ştiinței .

La începutul secolului XVIII este inventată maşina de tors fire care pune 
începutul revoluției tehnico-ştiințifice . Primul motor cu abur pune la 
dispoziția industriei un propulsor universal . Apar primele trenuri, vreo 
50 ani mai târziu – primele automobile şi avioane . Tehnica atinge noi 
performanțe . Sunt inventate şi realizate maşinile-unelte, maşinile pentru 
industria textilă, pentru industria prelucrătoare şi alte domenii . Revoluția 
tehnico-ştiințifică intră în faza finală .

O maşină modernă este un conglomerat ce cuprinde în sine elemente 
masive, mecanică fină, hidraulică, electrotehnică şi electronică, de aceea, 
din start nu poate fi confecționată în condiții de atelier . Asupra acesteia 
muncesc mai întâi proiectanții, apoi inginerii, tehnicienii şi muncitorii .

Maşina apare mai întâi pe desen, în birourile de proiectare . Aceasta rar 
când este elaborată de la zero, mai des în baza unei maşini deja existente, 
luându-se în calcul experiența anterioară de fabricare şi exploatare . Chiar 
elaborând maşina de la zero proiectanții, oricum, utilizează îndrumare 
şi manuale în care sunt sumate toate cunoştințele şi toată experiența 
despre maşini .

Spre exemplu, uniformizarea lucrului unui motor necesită rotirea unui 
volant . Masa volantului trebuie să fie suficientă pentru antrenarea forțelor 
de inerție necesare, dar totodată şi minimă, pentru a minimiza pierderile 
interioare în motor . Problema alegerii masei volantului a fost rezolvată 
abia după ce a fost interpretată teoretic . Savanții au propus metodica 
calculului masei volantului prin relații, fapt ce a permis aplicarea acesteia 
în fiecare caz particular .

Fabricarea maşinii începe de la pregătirea semifabricatelor, confecționarea 
pieselor şi asamblarea lor . Tehnologia fabricării pieselor poate conține nu 
numai operații de prelucrare ci şi de tratament termic, acoperiri antico-
rozive sau decorative, şi control .

Confecționarea maşinilor moderne limitează implicarea omului în proce-
sul de producție . Vitezele de funcționare ale utilajelor şi precizia acestora 
depăşeşte posibilitățile omeneşti . Omul este înlocuit prin roboți industriali . 
Astfel de utilaj nu mai reuşeşte să se învechească fizic . El se învecheşte 
moral, adică iese din uz fiind încă în stare funcțională .

Maşinile noi, ce le înlocuiesc pe cele vechi sunt nu doar mai performante, ci 
şi funcționează pe principii noi . Asupra perfecționării maşinilor existente şi 
crearea celor noi, elaborarea metodicilor şi tehnologiilor avansate contribuie 
savanții şi colaboratorii facultăților I .M .C .M . (decan dl . A . Toca, conf ., dr .) 

şi I .M .M . (decan dl . V . Cartofeanu, conf ., dr .) ai Universității Tehnice a 
Moldovei . Aceştia au adus un prinos substanțial inventicii moldoveneşti 
obținând în jurul a 1000 de brevete de invenție . Din anul 2014 aceste două 
facultăți s-au comasat creând Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială 
și Transporturi (IMIT) .

O educație bună presupune menținerea prosperității intelectuale a stu-
denților, dorinței de studia de a cerceta, de a  descoperi, de a inventa şi 
de a valorifica cele învățate, iar cunoaşterea după cum se ştie este cel mai 
bun stimul pentru producere . Profesorii inventatori V . Dulgheru, S . Mazuru, 
A . Toca, N . Martâniuc, V . Cartofeanu, N . Guzgan, I . Dicusară ș . a . generează 
formarea individuală progresivă a studentului, problematizarea lui pragma-
tică . Aplicând această metodă în procesul activității individuale şi în grup, 
studenții puşi în situația de a căuta, analiza, sintetiza, asocia, compara, îşi 
formează capacitatea şi îşi animă dorința de a demonstra ce ştiu, şi în spe-
cial ce trebuie să realizeze . Astfel ei îşi perfecționează potențialul creativ .

La activitatea de inventică sunt implicați şi studenții, cu contribuția că-
rora au fost obținute cca 50 brevete . Doctoranzii facultăților menționate 
au obținut peste 200 invenții . Cei mai activi studenți şi doctoranzi sunt: 
G . Chirică, V . Proseanic, M . Haimovici, V . Leu, V . Spătaru, V . Tozlovanu, V . 
Roşca, V . Sorochin, I . Dicusară, A . Sochireanu, O . Ciobanu, R . Ciobanu, I . 
Bondariuc ş .a .

La avansarea inventicii au contribuit profesorii și colaboratorii științifici:  
I . Bostan, V . Dulgheru, V . Popa, V . Movilă ş .a . De-a lungul anilor la UTM au 
activat cca 870 de inventatori, care au înaintat peste 4000 invenții . E o 
cifră impunătoare, mai ales dacă să mai adăugăm la ea şi invențiile făcute 
de către cei 60 mii de ingineri, absolvenți ai universității, care activează la 
diverse întreprinderi industriale .

Întâlnind în viața cotidiană maşini tot mai performante, văzând viteza cu 
care acestea apar, gândul ne duce spre cei ce inventează aceste maşini, 
spre cei ce le produc şi le exploatează, spre cei ce le deservesc, spre oa-
meni de o factură şi rațiune ştiințifică deosebită, de o cultură şi pregătire 
tehnică superioară, absolvenți ai Universității Tehnice a Moldovei .

 Fig.1 Evoluţia automobilelor în timp

Ilie BOTEZ, 
conf., dr., Vicedirector la Centrul de Implementare  

a Tehnologiilor Avansate „Etalon”, 
Inventator emerit al RM
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Primul telefon din lume care vine cu 3 ecrane! Ce 
pregăteşte Samsung

Informaţiile despre telefonul pliabil pregătit de Samsung continuă 
să apară.

Telefonul pliabil „Galaxy X” al companiei „Samsung”, a apărut online 
arătând un smartphone cu 3 ecrane „edge-to-edge” ce pot fi împă-
turite ca un ziar . Astfel, telefonul se poate transforma într-o tabletă 
de 7 inch . Reprezentanții Companiei „Samsung” au deja display-uri, 

care pot fi îndoite însă este incert dacă acestea vor fi folosite la pri-
mul telefon pliabil .

Alături de telefon ar urma să vină şi o tastatură wireless ca accesoriu, 
putând fi folosită ca un laptop . De asemenea, putem vedea şi un stylus .

Nu este cunoscut cât de apropiat de produsul final este această randare, 
însă Samsung a plasat o cerere de 100 .000 de unități pentru telefonul pliabil .

www.independent.md/foto-primul-telefon-din-lume-care-
vine-cu-3-ecrane-ce-pregateste-samsung/#.WHyODPCLS1s

Calendarul Inventatorilor

1 ianuarie 1945 s-a născut la Iagorlâc, Dubăsari, Nelea REABCIUC, doctor în ştiințe agricole, colaborator ştiințific superior, şeful 
laboratorului de agrobiologie al Institutului de Cercetări Ştiințifice şi Construcții Tehnologice pentru Tutun şi 
Produse din Tutun .
În 1963-1968 şi-a făcut studiile la facultatea de agronomie a Institutului Agricol „M . Frunze” din Chişinău . În 1972 
susține teza de doctor în ştiințe agricole, specialitatea „Fitotehnie”, pe tema „Agrotehnica cultivării diferitelor 
soiuri de grâu de toamnă în condițiile zonei centrale a Republicii Moldova” . În decursul anilor 1968-1976 este şef 
al laboratorului de fitotehnie al UASM, iar din 1979 până în prezent activează la Institutul de Cercetări Ştiințifice 
şi Construcții Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun în calitate de colaborator ştiințific superior, şef al 
laboratorului de agrobiologie .
N . REABCIUC este autorul a 60 de lucrări ştiințifice şi a 2 invenții brevetate în domeniul agrotehnicii tutunului .

3 ianuarie 1955 s-a născut la Cotiujenii-Mari, Soroca, Valerian DOROGAN, doctor habilitat în ştiințe tehnice, profesor universitar, 
prorector pentru cercetare ştiințifică al Universității Tehnice a Moldovei, autorul şi coautorul a 20 de invenții 
în domeniul optoelectronicii, deținător al 11 medalii ale saloanelor naționale şi internaționale de inventică .
Absolveşte în anul 1977 Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea dispozitive microelectronice cu se-
miconductori . În 1987 susține teza de doctor, iar în 1999 teza de doctor habilitat în ştiințe tehnice pe tema 
„Dispozitive cu semiconductori pentru recepția radiației optice şi tehnologii de confecționare pe baza 
epitaxiei din fază lichidă” . 
Actualmente este prorector pentru cercetare ştiințifică al Universității Tehnice a Moldovei, profesor universitar 
la catedra de telecomunicații a facultății de radioelectronică şi telecomunicații, exercitând concomitent şi 
funcția de şef al laboratorului de micro-optoelectronică . 
Rezultatele activității sale s-au materializat în peste 200 de lucrări ştiințifice, inclusiv 20 de invenții, acestea 
din urmă fiind menționate cu medalii de aur, de argint, bronz şi diplome speciale la saloanele naționale şi 
internaționale de inventică de la Chişinău, Iaşi, Geneva, Bruxelles etc .

10 ianuarie 1799 s-a născut Petrache POENARU (n ., Benești, județul Vâlcea - d . 2 octombrie 1875, București) a fost un pe-
dagog, inventator, inginer și matematician român, membru al Academiei Române . În timpul studiilor bre-
vetează primul toc rezervor din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris (brevet Nr . 3208, din 25 mai 1827), cu 
titlul Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală (plume portable sans fin, qui s’alimente 
elle-même avec de l’encre) .

(IANUARIE)
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Calendarul Inventatorilor

12 ianuarie 1965 s-a născut la Grozeşti, Ungheni, Viorel NACU, doctor habilitat în medicină, cercetător ştiințific, lector superior 
la catedra de chirurgie operatorie şi anatomie topografică a USMF „N . Testemițanu” . Este autor a 4 publicații 
ştiințifice şi a 3 invenții brevetate .
A absolvit cu mențiune facultatea de medicină generală a USMF „N . Testemițanu” (1988) . Şi-a continuat stu-
diile postuniversitare prin secundariat clinic în ortopedie şi traumatologie (2001), susținând teza de doctor 
în medicină cu titlul „Preparate bioplatice în optimizarea regenerării la dereglarea osteogenezei reparatorii 
posttraumatice” .
Activitatea profesională şi-a început-o în calitate de asistent universitar la catedra chirurgie operatorie şi 
anatomie topografică a USMF „N . Testemițanu”, ulterior fiind lector superior universitar la aceeaşi catedră, 
iar din 1991 este, prin cumul, şi medic ortoped traumatolog la Centrul Național Ştiințifico-practic în dome-
niul Medicinii de Urgență . În perioada 1996-2001 activează în calitate de cercetător ştiințific în laboratorul 
practico-ştiințific „Osteostimulina-C” .

15 ianuarie 1930 s-a născut la Corneşti, Ungheni, Petru TARHON, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, şeful 
catedrei fiziologia şi biochimia plantelor a Universității de Stat din Moldova, cercetător ştiințific principal la 
Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM, fondatorul direcției ştiințifice Ecofitofiziologia introductivă, decorat 
cu Diploma de Recunoştință a AŞM, laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinței, Tehnicii şi Producției, 
deținător al titlului onorific Om Emerit al Republicii Moldova .
A absolvit în anul 1953 Institutul Pedagogic de Stat din Chişinău, facultatea de ştiințe naturale . A urmat apoi 
doctorantura la Grădina Botanică a AŞM, iar în anul 1962 a susținut la Odesa teza de doctor în biologie . În 
teza de doctor habilitat, susținută în 1981 la Academia Agricolă „K . Timireazev” din Moscova, a expus bazele 
biologice ale introducției plantelor arborescente angiosperme în Republica Moldova . 
Din anul 1990 conduce Catedra de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor a USM şi fondează laboratorul ştiințific 
„Cultura de țesuturi in vitro” cu direcția de cercetare “Cultura celulei vegetale in vitro şi folosirea ei în cerce-
tările fiziologice, biochimice, genetice şi în selecție” . 
Activitatea ştiințifico-didactică a prof . P . TARHON s-a materializat în peste 220 de publicații, inclusiv 2 mono-
grafii, 4 manuale („ Fiziologia plantelor” în 2 vol ., „Didactica biologiei” ş .a .) şi 12 compendii pentru studenții 
şcolilor superioare de profil . 

16 ianuarie 1935 s-a născut la Ciuciuleni, Ion ARSENE, inginer constructor, autor al unor motoare eoliene şi hidraulice de 
construcție principial nouă, titular al 18 brevete de invenție ale Republicii Moldova . 
Realizările înregistrate de Ion ARSENE în domeniul inventicii au fost menționate cu diplome de diverse grade 
în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT” . 
Ion ARSENE este autorul unui şir de motoare eoliene şi hidraulice de construcție principial nouă, caracteri-
zate prin gradul funcțional complex şi folosirea efectivă a energiei cinetice a vântului şi a curenților de apă . 
Motoarele propuse au o capacitate variabilă – de la 1,5 kw până la 1500 kw . Ele sunt dotate, de asemenea, cu 
mecanisme pentru funcționarea normală, autonomă, în regim automat, în orice condiții naturale . Elaborările 
sale au stat la baza mai multor cicluri de invenții, pentru care deține 18 brevete ale Republicii Moldova .

20 ianuarie 1940 s-a născut la Bieşti, Orhei, Ion CARAMAN, doctor habilitat în ştiințe agricole, şeful laboratorului arbuşti fructiferi 
al Institutului de Cercetări pentru Pomicultură, autorul unor tehnologii intensive de producere a materialului 
săditor de arbuşti fructiferi şi căpşun . Este autorul a circa 100 de lucrări ştiințifice, inclusiv a 2 monografii . 
A absolvit facultatea horticultură a Institutului Agricol „M . Frunze” din Chişinău (1963-1968) . La institutul nomi-
nalizat urmează în perioada 1971-1974 doctorantura, iar în anul 1975 susține teza de doctor în ştiințe agricole . 
În anul 2002 susține teza de doctor habilitat în ştiințe agricole pe tema „Productivitatea căpşunului şi coa-
căzului negru în funcție de soi, distanțele de plantare şi sistemul de fertilizare” . 
Este primul cercetător din republică, care a studiat în complex soiurile şi factorii ce influențează creşterea şi 
dezvoltarea plantațiilor de căpşun şi arbuşti fructiferi .

30 ianuarie 1960 s-a născut, la Cotul-Morii, Hânceşti, Anton GĂINĂ, doctor în ştiințe tehnice, conferențiar universitar . A absolvit 
facultatea de mecanizare a Institutului Agricol „M . Frunze” din  Chişinău . 
În sfera ştiințifico-pedagogică A . GĂINĂ este coautor al programelor de studii universitare pentru pregătirea 
inginerilor la specialitățile „Mecanizarea agriculturii” şi „Electrificarea agriculturii” a efectuat cercetări ştiințifice 
în domeniul recondiționării pieselor de maşini agricole cu materiale polimerice în câmp ultrasonor, perfec-
ționării proceselor tehnologice ale maşinilor de semănat cu precizie . A publicat circa 60 lucrări ştiințifico-
pedagogice, este autor a 26 brevete de invenție .
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Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale  
– 26 aprilie 2017

AGEPI informează

Invitație  
la Simpozionul ştiințifico-practic anual 

„LECTURI AGEPI” 

În fiecare an, pe 26 aprilie, este marcată Ziua Mondială a Proprietății 
Intelectuale pentru a cunoaște mai multe despre rolul drepturilor de 
proprietate intelectuală (brevete, mărci, desene și modele industriale, 
drept de autor) în stimularea inovării și creativității .

Tematica Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale din 2017 este:  
Inovarea – Îmbunătățirea calității vieții.

În fiecare zi, oamenii creează noi produse cu scopul de a schimba 
lumea spre bine . Inovațiile iau diverse forme, de la cele lumești până 
la cele aparent miraculoase: Panoul din Peru, care extrage apa din 
umiditatea atmosferică și o filtrează pentru a deveni potabilă, astfel 
aprovizionând comunitatea locală cu apă potabilă curată; imprimanta 
3D din cadrul unei universități americane, care regenerează țesutul 
uman deteriorat; transferul de bani prin intermediul telefonului mo-
bil și serviciul de microfinanțare din Kenya, soluții pentru energia 
regenerabilă, care aprovizionează cu energie frigiderele din mediul 
rural din India; bateria cu grafen inventată în China, care încarcă un 
telefon mobil în doar câteva minute; tehnologii de ultimă generație 
elaborate în Federația Rusă pentru a ajuta persoanele cu dizabilități 
la îndeplinirea sarcinilor de zi cu zi .

Problemele care împiedică progresul

De la noi medicamente și materiale, la soiuri de culturi îmbunătățite și 
comunicații, inovațiile ne fac viața mai sănătoasă, mai sigură și mai confortabilă .

Inovația este o forță umană care nu cunoaște limite . Aceasta transformă 
problemele în progres, stimulează limitele posibilităților, favorizând noi 
capacități fără precedent .

AGEPI invită persoanele interesate să participe la lucrările celei de a XIX-a 
ediție ale Simpozionului științifico-practic „Lecturi AGEPI”, care vor avea 
loc în perioada 19 și 20 aprilie 2017, în sala de conferințe a AGEPI .

Simpozionul va cuprinde discuții interactive pe o gamă vastă de subiec-
te actuale în sfera proprietății intelectuale, iar în cadrul panelurilor vor 
participa angajați ai AGEPI și lideri de opinie din mediul de proprietate 
intelectuală: centre științifice și de inovare, universități, asociații profesi-
onale, autorități ale administrației publice centrale .

Simpozionul va conține dezbateri pe marginea următoarelor tematici:

•	Evoluții în domeniul drepturilor de proprietate industrială;
•	Evoluții în domeniul drepturilor de autor și a drepturilor conexe;
•	Valorificarea proprietății intelectuale;
•	Proprietatea intelectuală în mediul on-line .

În cea de-a doua zi a simpozionului va avea loc o sesiune de nivel înalt cu 
participarea oficialilor naționali și a reprezentanților din România, Georgia, 
Federația Rusă, Belarus ș .a ., cu moto-ul „Încurajarea inovațiilor pentru 
o dezvoltare durabilă” . Aceasta va fi dedicată tematicii Zilei Mondiale 
a Proprietății Intelectuale .

Înregistrarea participanților se va face prin expedierea formularului pe 
adresa de e-mail: lecturi@agepi.gov.md, până la data de 31 martie 2017 .

Persoane de contact:
Ecaterina Popa: (+373 22) 40-05-93;
Rodica Crîjanovschi (+373 22) 40-05-97.

În acest an, în cadrul Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, vom 
celebra forța creatoare . Vom explora modul în care unele dintre cele 
mai extraordinare inovații din lume au contribuit la îmbunătățirea 
vieții noastre și modul în care noile idei ajută la abordarea comună a 
provocărilor globale, cum ar fi schimbările climatice, sănătatea, sără-
cia și necesitatea de a alimenta o populație în continuă expansiune .

Vom arunca o privire asupra modului în care sistemul de proprietate 
intelectuală sprijină inovația prin atragerea investițiilor, recompensarea 
creatorilor, încurajându-i să-și dezvolte ideile .

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale se marchează încă din anul 2000, 
iar 26 aprilie reprezintă ziua în care a intrat în vigoare Convenția de constituire 
a OMPI (1970).

Sursa: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
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