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FOREWORD

Dragi cititori,

Dear readers,

Prezenta lucrare, pe care am deosebita plăcere s-o
propun atenţiei dvs., constituie un raport detaliat
al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova (AGEPI), ce cuprinde întregul
spectru de activităţi desfășurate în anul 2010. Ne-am
străduit să redăm aici cât se poate de explicit realizările obţinute de colectivul nostru în acest domeniu vast
și multiaspectual care este proprietatea intelectuală.

This paper, which I bring to your attention with
great pleasure, is a detailed report of the State
Agency on Intellectual Property of the Republic
of Moldova (AGEPI), which covers the entire spectrum of activities in 2010. We have tried here to
render as explicitly as possible the achievements
obtained by our staff in this vast and multi-aspectual field that is intellectual property.

Nu este ușor de redat doar în câteva rânduri multitudinea acţiunilor înfăptuite de AGEPI pe parcursul
unui an de muncă intensă, dar sper că voi reuși să vă
prezint imaginea de ansamblu a activităţii noastre și
să vă trezesc interesul pentru acest raport, în care fiecare dintre dvs. va găsi informaţia de care are nevoie.

It is not easy to render in only a few lines the multitude of actions carried out by AGEPI over a year
of hard work, but I hope I will manage to give you
the overview of our activities and to arouse your
interest in this report, in which each of you will
find the necessary information.

Fiind oficiul naţional specializat în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, AGEPI și în acest an
de bilanţ și-a axat eforturile pe activităţile legate de
brevetarea/înregistrarea obiectelor de proprietate
intelectuală. Este îmbucurător faptul că, în comparaţie cu anul precedent, se atestă o tendinţă de
creștere a numărului total de cereri de înregistrare
a OPI depuse. Totodată, a crescut de 2 ori numărul
cererilor de protecţie a OPI depuse de solicitanţii autohtoni în străinătate, precum și numărul
cererilor de reînnoire a înregistrărilor. Chiar dacă
acești indici statistici nu depind în mod direct de
activitatea Agenţiei, implicit ei reflectă și acţiunile
sale de promovare și diseminare a cunoștinţelor
cu referire la importanţa, avantajele și beneficiile
protecţiei produsului intelectual prin intermediul
instrumentelor juridice ale sistemului naţional și ale
celui internaţional de proprietate intelectuală.

As the national office specialized in intellectual
property protection field, AGEPI has focused its
efforts on activities related to patenting/registration of intellectual property objects in the year
under review as well. It is encouraging that, in
comparison with the previous year, there has been
a growing trend in the number of filed applications
for registration of IPO. At the same time, it was
increased by 2 times the number of applications for
registration of IPO filed by local applicants abroad,
as well as the number of applications for renewal of
registrations. Although these statistical indexes do
not depend directly by Agency’s activity, they also
implicitly reflect its actions of promoting and disseminating knowledge to the importance, advantages and benefits of intellectual product protection through legal instruments of the national and
international intellectual property system.
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Cel mai semnificativ eveniment al anului de bilanţ,
sub aspect normativ-legislativ, este adoptarea Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor
și drepturile conexe, al cărui proiect a fost elaborat
de AGEPI cu sprijinul experţilor europeni, astfel fiind definitivat procesul de armonizare a legislaţiei
naţionale din domeniul proprietăţii intelectuale cu
legislaţia Uniunii Europene.

The most significant event of the year under review,
under legal and regulatory aspect, is the adoption of Law no. 139 of 02.07.2010 on Copyright
and Related Rights, whose draft was developed by
AGEPI with the support of European experts, thus
being completed the process of harmonization of
national intellectual property legislation with the
legislation of the European Union.

Procesul continuu de perfecţionare a cadrului
juridic în domeniul proprietăţii intelectuale s-a
materializat în acest an prin definitivarea unei serii
întregi de proiecte de acte normative transmise
spre examinare în Parlament sau Guvern.

The ongoing process of improving the legal
framework in the field of intellectual property has
materialized this year through the completion of a
series of draft laws submitted for consideration in
Parliament or Government.

Anul 2010 a fost unul deosebit de important și pentru constituirea și consolidarea sistemului naţional
de protecţie a indicaţiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) și specialităţilor tradiţionale
garantate (STG), care este un proiect “de suflet” al
AGEPI: prin Hotărâri de Guvern au fost adoptate
actele normative definitorii pentru funcţionalitatea
sistemului menţionat și desemnate autorităţile
competente abilitate cu atribuţii și responsabilităţi referitoare la produsele cu DO și IG și la STG,
precum și cele responsabile de controalele oficiale
privind conformitatea acestor produse.

Year 2010 was also particularly important
for building and strengthening the national
system of protection of geographical indications
(GI), appellations of origin (AO) and traditional
specialties guaranteed (TSG), which is a project
of “soul” of AGEPI: by Government decisions were
adopted the normative acts defining the functionality of that system and designated the competent
authorities vested with powers and responsibilities
relating to products with AO and GI and to TSG,
and those responsible for official controls on the
conformity of these products.

În același context se înscriu și activităţile
ce ţin de participarea activă a Agenţiei la negocierile asupra proiectului Acordului între Guvernul
Republicii Moldova și Comunitatea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor
agricole și alimentare și realizarea consultărilor
publice pe marginea Listelor indicaţiilor geografice
ale Uniunii Europene propuse spre protecţie în
Republica Moldova, publicate de AGEPI în ediţia
specială a Buletinului Oficial de Proprietate Industrială „Indicaţii geografice”1.

In the same context also enroll activities related to
Agency’s active participation in negotiations on the
draft Agreement between the Government of the
Republic of Moldova and the European Community
on protection of geographical indications for agricultural products and foodstuffs and the accomplishment of public consultations on the margin of the
Lists of EU’s geographical indications proposed for
protection in the Republic of Moldova, published by
AGEPI in the special edition of the Official Bulletin of
Industrial Property “Geographical indications”1.

Anul 2010 s-a remarcat prin dezvoltarea și modernizarea în continuare a resurselor informaţionale
din domeniul PI, fiind implementate sistemele de
depunere a documentelor în format electronic, cu
utilizarea semnăturii digitale, și de gestiune electronică a documentelor, care au permis automatizarea
fluxului informaţional în cadrul AGEPI.

The year 2010 was marked by further development
and modernization of information resources in the
IP field, being implemented the systems for submission of documents in electronic form, using the
digital signature, and for electronic management
of documents, enabling automation of information
flow within AGEPI.

Activitatea în domeniul cooperării internaţionale
este o altă preocupare majoră a AGEPI, care s-a materializat prin dezvoltarea și consolidarea relaţiilor de
colaborare cu OMPI, Uniunea Internaţională privind
Protecţia Realizărilor în Selecţie (UPOV), UNESCO,
UNECE, Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB), cu oficiile de specialitate din diferite ţări ale Uniunii Europene și din CSI. O importanţă deosebită a avut participarea delegaţiei Republicii Moldova la cea de-a 48-a
serie de Adunări ale statelor membre OMPI, inclusiv
la Reuniunea Segmentului de Nivel Înalt, în cadrul

International cooperation activity is another major
concern of AGEPI, which was materialized by developing and strengthening the relations of cooperation with WIPO, International Union on the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), UNESCO,
UNECE, Eurasian Patent Office (EAPO), with specialized offices of different countries of the European
Union and the CIS. Of particular importance was the
participation of the Moldovan delegation to the 48th
series of Assemblies of the WIPO Member States,
including the High Level Segment Meeting,

1

1
The special edition of the Official Bulletin of Industrial
Property ”Geographical Indications” is accessible on-line
at http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/bopi-ig.php

Ediţia specială a Buletinului Oficial de Proprietate Industrială „Indicaţii geografice” este accesibilă on-line la adresa
http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/bopi-ig.php
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căreia delegaţia Republicii Moldova a avut întrevederi cu Directorul general OMPI, dl Francis Gurry.

in which the Moldovan delegation had meetings
with the Director General of WIPO, Mr. Francis Gurry.

S-a aprofundat cooperarea între AGEPI și Comisia Europeană (CE), Delegaţia CE în Republica
Moldova și Organizaţia Europeană de Brevete. În
colaborare cu Oficiul European de Brevete (OEB),
AGEPI a realizat multiple activităţi în vederea implementării prevederilor Programului de cooperare în domeniul PI, semnat de instituţiile noastre
pentru anii 2010-2011. A fost întreprinsă o serie de
măsuri care vizează intensificarea dialogului dintre
Republica Moldova și OEB cu privire la iniţierea
negocierilor asupra unui Acord de cooperare și
extindere a efectelor brevetului european pe teritoriul Republicii Moldova.

It was deepened the cooperation between AGEPI
and the European Commission (EC), EC Delegation
to Moldova and the European Patent Organization. In collaboration with the European Patent Office (EPO), AGEPI has carried out multiple activities
with the view of implementing the provisions of
the IP Cooperation Program, signed by our institutions for the years 2010-2011. It was taken a series
of measures aimed at enhancing the dialogue between the Republic of Moldova and EPO on starting negotiations on an Agreement of cooperation
and extension of the European patent effects to
the Republic of Moldova.

Un alt eveniment remarcabil al anului de bilanţ
este negocierea și lansarea, pe 1 noiembrie
2010, a Proiectului Twinning „Suport pentru
implementarea și respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova”,
finanţat de Uniunea Europeană și implementat
de un consorţiu format din Oficiul Danez pentru
Brevete și Mărci (DKPTO) și Oficiul de Stat pentru
Invenţii și Mărci din România (OSIM). Realizarea
acestui Proiect va contribui pe multiple planuri la
consolidarea și sporirea capacităţilor sistemului
naţional de PI, inclusiv la creșterea potenţialului
instituţiilor antrenate în Proiect.

Another remarkable event of the year under review
is the negotiation and launch, on 1 November 2010,
of the Twinning Project “Support to Implementation
and Enforcement of Intellectual Property Rights in
the Republic of Moldova”, financed by the European
Union and implemented by a consortium formed of
the Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) and
the State Office for Inventions and Trademarks of
Romania (OSIM). The implementation of this Project
will contribute at various levels to the strengthening
and enhancement of capacities of the national IP
system, including the growth of the potential of the
institutions involved in the Project.

Și în perioada de raport în centrul atenţiei AGEPI s-a
aflat activitatea de promovare a PI, inclusiv școlarizarea și informarea societăţii civile, încurajarea activităţii inventive, stimularea autorilor și a titularilor
OPI, sensibilizarea potenţialilor investitori și oameni
de afaceri, instruirea, pregătirea și perfecţionarea
cadrelor în domeniu etc. În acest scop AGEPI a
organizat, de sine stătător sau în parteneriat cu
OEB, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Ministerul Educaţiei, Camera
de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova, AȘM,
AITT etc. diverse seminare, simpozioane, conferinţe,
concursuri etc., publicul-ţintă reprezentând cele mai
diverse categorii de persoane.

IP promotion activity was at the center of attention of AGEPI in the period under review as well,
including education and information of civil society,
encouragement of inventive activity, stimulation of
authors and holders of IPO, awareness of potential investors and businessmen, staff training and
retraining in the field, etc. To this end, AGEPI organized independently or in partnership with EPO,
Ministry of Economy, Ministry of Agriculture and
Food Industry, Ministry of Education, Chamber of
Commerce and Industry of the Republic of Moldova,
ASM, AITT, etc., various seminars, symposia, conferences, contests, etc., the target audience representing the various categories of persons.

Există însă o multitudine de acţiuni care solicită
și în continuare de la colectivul AGEPI mult efort,
profesionalism și cutezanţă. Noi suntem foarte
optimiști în privinţa posibilităţii de realizare cu
succes a acestor deziderate. Cu atât mai mult că, în
anul 2010, și-a intensificat activitatea Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală, acest fapt
fiind estimat ca o expresie forte a voinţei politice
de a aborda la modul cel mai hotărât obstacolele
existente sau cele care pot apărea în realizarea și
respectarea efectivă a drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova.

However, there is a multitude of actions that
further seek from AGEPI staff much effort, professionalism and courage. We are very optimistic
about the possibility of successful implementation
of these goals. Especially as because, in 2010, the
National Commission on Intellectual Property has
intensified its activity, this fact being estimated as
an expression of strong political will to address in
the most categorical way the existing obstacles
or those that may arise in the implementation
and effective enforcement of intellectual property
rights in the Republic of Moldova.

Cu respect,

Sincerely yours,
Dr. Lilia BOLOCAN,
Director General
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I
ACTIVITATEA DE BREVETARE/ÎNREGISTRARE
A OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS
PATENTING/REGISTRATION ACTIVITY

1.0. Constatări generale

1.0. General findings

Indicii statistici ai activităţii de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală
desfășurată de AGEPI în anul 2010 atestă, pe de
o parte, o tendinţă de creștere a numărului de
cereri depuse, în comparaţie cu anul precedent,
iar pe de altă parte – o scădere a numărului total
de titluri de protecţie eliberate.

Statistical indexes of the intellectual property
objects patenting/registration activity developed
in 2010 by AGEPI attest, on the one hand, a tendency to increase the number of filed applications, compared with the previous year, and on
the other hand – a decrease in the total number
of issued titles of protection.

Astfel, în anul de bilanţ la AGEPI au fost depuse
6111 cereri de protecţie a obiectelor de proprietate industrială (OPI) sau cu 3,5% mai multe decât în
anul 2009. Din totalul de cereri, 1911 (31%) au fost
depuse de solicitanţi naţionali, iar 4200 (69%) – de
solicitanţi străini, care au cerut protecţia OPI atât
pe calea naţională – în 593 (14%) de cereri, cât și
pe cea internaţională, inclusiv prin aranjamentele
de la Madrid, Haga, Lisabona, Protocolul de la
Madrid, PCT – în 3607 (86%) cereri.

Thus, in the year under review, 6111 applications
for the protection of industrial property objects
(IPO) were filed with the AGEPI or by 3.5% more
than in 2009. Of the total of applications, 1911
(31%) were filed by national applicants, and 4200
(69%) – by foreign applicants who sought the IPO
protection by both national way – in 593 (14%)
applications and international way, including
under the Madrid, Hague, Lisbon Agreements,
Madrid Protocol, PCT – in 3607 (86%) applications.

Numărul cererilor de protecţie a OPI în străinătate, depuse de solicitanţii naţionali prin intermediul AGEPI, a crescut de peste 2 ori - de la 30 în
anul 2009 până la 64 în anul 2010.

The number of applications for IPO protection
abroad, filed by national applicants via AGEPI,
increased over two times - from 30 in 2009 to 64
in 2010.

Faţă de anul precedent, numărul cererilor de
reînnoire a înregistrării OPI a crescut de asemenea - cu 4,5% - și a atins cifra de 2923. Totodată,
ponderea titlurilor de protecţie pentru care a fost
solicitată reînnoirea s-a diminuat nesemnificativ,
cu doar 2 puncte procentuale faţă de anul 2009,

The number of IPO registration renewal applications also increased by 4.5% compared with the
previous year – and reached the figure of 2923. At
the same time, the weight of titles of protection for
which renewal was sought considerably decreased,
by only 2 percentage points compared with 2009,
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Tab. 0.1. Depunerea cererilor de protecţie a obiectelor
de proprietate industrială

Tab. 0.1. Filing of applications for the protection
of industrial property objects

Cereri depuse

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pentru brevete
de invenţie, total:

401

289

353

337

339

344

- brevete standard

Filed applications
For inventions, total:

401

289

353

292

141

143

- long-term

- brevete de scurtă durată

-

-

-

45

198

201

- short-term

Pentru modele de utilitate

32

20

37

25

6

3

For utility models, total:

- primare

32

18

37

23

-

-

- filings

-

2

-

2

6

3

- renewals

Pentru desene și modele
industriale, total:

857

859

947

931

721

742

For industrial designs,
total:

- primare

464

443

393

384

276

289

- filings

- de reînnoire

393

416

554

547

445

453

- renewals

Pentru mărci, total:

6903

7845

8918

9251

7628

7921

For trademarks, total:

- primare

5825

6144

6544

6808

5277

5454

- filings

- de reînnoire

1078

1701

2374

2443

2351

2467

- renewals

11

5

14

3

4

6

For appellations
of origin

- de reînnoire

Pentru denumiri
de origine
Pentru soiuri de plante

22

7

13

32

10

18

For plant varieties

Cereri, total:

8226

9025

10282

10579

8708

9034

Applications, total:

- primare

6755

6906

7354

7587

5906

6111

- filings

- de reînnoire

1471

2119

2928

2992

2802

2923

- renewals

și a constituit 79% din numărul titlurilor de protecţie a OPI a căror valabilitate urma să expire în
anul de bilanţ.

and constituted 79% of the number of titles of
protection of IPOs which validity was expiring in
the year under review.

Tabloul general al activităţii de depunere a cererilor de protecţie și de reînnoire a înregistrării OPI
în ultimii 6 ani este reflectat în tabelul 0.1.

The general picture of the activity on filing IPO
registration protection and renewal applications
in the last 6 years is reflected in Table 0.1.

În perioada de bilanţ, AGEPI a eliberat în total
2280 de titluri de protecţie a OPI (primare și de
reînnoire), cu 247 (10%) mai puţine decât în anul
2009. Diminuarea în cauză a fost determinată de
scăderea numărului de certificate de înregistrare
a mărcilor eliberate, constituind circa 24% faţă
de anii 2008 și 2009. Anume pe parcursul acestor
doi ani a avut loc tranziţia la procedura prevăzută
de noua legislaţie în domeniul mărcilor. Titularilor naţionali le revin 1321 (58%) de titluri de
protecţie, iar celor străini – 959 (42%). Comparativ cu anul precedent, acest raport s-a mărit cu 7
puncte procentuale în favoarea titularilor străini.

During the period under review, AGEPI issued
2280 titles of protection of IPO (filings and renewals), with 247 (10%) less than in 2009. Said decrease was caused by the decrease in the number
of issued trademark registration certificates,
representing about 24% compared with the years
2008 and 2009. It is precisely these two years during which took place the transition to the procedure provided by the new trademark legislation.
To national owners belong 1321 (58%) titles of
protection and to foreign ones – 959 (42%). This
ratio increased by 7 percentage points in favor of
foreign owners, compared with the previous year.

Concomitent cu eliberarea titlurilor primare, în anul
2010 au fost eliberate 499 de titluri de reînnoire a
protecţiei OPI, cu circa 60% mai multe decât în anul
2009. Titularilor naţionali le revin 180 (36%) de certificate (adeverinţe) de reînnoire, iar celor străini – 319
(54%). În anul 2009 acest raport a constituit 28%:72%.

Concomitantly with the issue of registrations, in
2010 were issued 499 IPO protection renewal titles, by circa 60% more than in 2009. To national
owners belong 180 (36%) renewal certificates
and to foreign ones – 319 (54%). In 2009 this
ratio was 28%:72%.

Activitatea de eliberare a titlurilor de protecţie
și de reînnoire a înregistrării OPI din ultimii 6 ani
este reflectată în tabelul 0.2.

The activity on issue of IPO registration protection and renewal titles in the last 6 years is
reflected in Table 0.2.
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Tab. 0.2. Titluri de protecţie eliberate

Tab. 0.2. Granted titles of protection

Titluri de protecţie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Titles of protection

Brevete de invenţie

269

288

268

250

312

316

Patents for inventions

- brevete standard

269

288

268

250

290

132

- long-term

-

-

-

-

22

184

- brevete de scurtă durată
Certificate de înregistrare a
modelelor de utilitate, total:

16

12

20

33

27

- primare

16

11

18

24

-

1

2

9

- de reînnoire

- short-term

3

Certificates of utility
model registration, total:

21

-

- primary

6

3

- renewals

Certificate de înregistrare
a desenelor și modelelor
industriale, total:

177

190

138

140

138

162

- primare

135

140

104

88

82

88

- primary

- de reînnoire

42

50

34

52

56

74

- renewals

Certificate de înregistrare
a mărcilor, total:

3516

1841

1686

2277

2033

1774

Certificates of trademark
registration, total:

- primare

1467

1319

1259

1774

1780

1352

- primary

- de reînnoire

2049

522

427

503

253

422

Brevete pentru soiuri
de plante

Certificates of industrial
design registration,
total:

- renewals
Variety patents

3

4

3

14

17

25

Titluri, total:

3981

2335

2115

2714

2527

2280

Titles, total:

- primare

1890

1762

1652

2150

2212

1781

- primary

- de reînnoire

2091

573

463

564

315

499

- renewals

În anul 2010, la AGEPI au fost depuse 334 de cereri
și au fost înregistrate 315 obiecte ocrotite de dreptul de autor și drepturile conexe, cu 17% și, respectiv, 12,5% mai puţine decât în anul precedent.

In 2010, 334 applications were filed and 315
objects protected by copyright and related rights
were registered with the AGEPI, by 17% and,
respectively, 12.5% fewer than the previous year.

1.1. Invenţii

1.1. Inventions

În conformitate cu Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008
privind protecţia invenţiilor (în continuare - Legea
50/2008), în Republica Moldova invenţiile se protejează atât prin brevet de invenţie (BI), cât și prin
brevet de invenţie de scurtă durată (BISD). Chiar
de la intrarea în vigoare a Legii 50/2008, solicitanţii
naţionali au demonstrat un interes sporit faţă de
BISD, și aceasta datorită procedurii simplificate,
mai rapide și mai puţin costisitoare în comparaţie
cu protecţia prin brevet de invenţie acordat cu
examinarea de fond a cererii.

In accordance with Law no. 50-XVI of 07.03.2008
on the Protection of Inventions (hereinafter - Law
50/2008), inventions are protected in the Republic of Moldova by both patent for invention (PI)
and short-term patent for invention (STPI). Even
after the entry into force of Law 50/2008, national
applicants have demonstrated a high interest for
STPI and this because of the simplified, faster and
cheaper procedure compared with protection
by patent for invention granted with substantive
examination of the application.

În anul de bilanţ, numărul total de cereri
de brevet, recepţionate de AGEPI, a rămas
aproape același – 344 (faţă de 339 în anul
precedent), raportul cererilor de BI faţă de
cererile de BISD fiind de 42%:58%.

In the year under review, the total number of patent applications, received by AGEPI, has remained
almost the same – 344 (compared with 339 the
previous year), the report of PI applications compared with STPI applications being of 42%: 58%.

Pentru a pune în evidenţă distincţiile sau analogiile ce apar în datele statistice referitoare la
cele două tipuri de cereri și titluri de protecţie, în
continuare acestea vor fi prezentate atât cumulat, cât și separat.

To highlight the distinctions or analogies that
appear in the statistical data related to the two
types of applications and titles of protection, they
will further be presented both cumulated and
separated.
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În anul 2010, la AGEPI au fost depuse 143 de cereri
de BI și 201 cereri de BISD – cu 2 și, corespunzător,
3 mai multe decât în 2009. Majoritatea cererilor a
fost depusă direct la AGEPI, respectiv, 139 - pentru
BI și 201 - pentru BISD, iar pe calea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) au parvenit 4
cereri de BI.

In 2010, AGEPI received 143 PI applications and
201 STPI applications – with 2 and, correspondingly, 3 more than in 2009. Most applications
were filed directly with the AGEPI, 139 – for PI and
201 - for STPI, respectively, and under the Patent
Cooperation Treaty (PCT) have been received 4 PI
applications.

Toate cererile de BI și majoritatea absolută a
cererilor de BISD (200 – 99,5%), depuse direct la
AGEPI, au parvenit de la solicitanţi naţionali. Ca
și în anii precedenţi, majoritatea dintre acestea 125 de cereri de BI (90%) și 194 de cereri de BISD
(97%) - a fost depusă de solicitanţi din mun. Chișinău, 3 (2,2%) și, respectiv, 5 (2,5%) – din mun.
Bălţi, iar restul de 11 (7,9%) și, respectiv, 6 (3%) din diverse raioane și orașe ale republicii.

All PI applications and the absolute majority of
STPI applications (200 - 99.5%), filed directly with
the AGEPI, came from national applicants. As in
previous years, most of them - 125 PI applications
(90%) and 194 STPI applications (97%) - was filed
by applicants from Chisinau, 3 (2.2%) and, respectively, 5 (2.5%) - from Balti and the remaining 11
(7.9%) and, respectively, 6 (3%) - from various
districts and cities of the republic.

Solicitanţii străini au depus în ansamblu 5 cereri
de brevet, dintre care o singură cerere de BISD –
direct la AGEPI, iar 4 cereri de BI – pe calea PCT
(deschiderea fazei naţionale). Numărul extrem
de mic de cereri de brevet, depuse de aceștia
direct la AGEPI, se explică prin faptul că, pentru
a-și breveta invenţiile pe teritoriul Republicii
Moldova, solicitanţii străini optează sau pentru
calea internaţională (PCT), sau pentru cea regională (Convenţia Eurasiatică de Brevete (CEAB), la
care Republica Moldova este parte).

Foreign applicants filed on the whole 5 patent
applications, of which a single STPI application - directly with the AGEPI, and 4 PI applications – under
the PCT (opening of the national phase). The extremely small number of patent applications, filed
by them directly with the AGEPI, is explained by
the fact that, in order to patent their inventions in
the Republic of Moldova, foreign applicants make
their option either for the international way (PCT)
or the regional one (Eurasian Patent Convention
(EAPC), to which the Republic of Moldova is party).

În perioada 1993-2010, la AGEPI au fost depuse
5862 de cereri de brevetare a invenţiilor (5420 de
cereri de BI și 402 cereri de BISD), din care 5165
(88%) au parvenit de la solicitanţii naţionali, iar
697 (12%) - de la cei străini.

In the period 1993-2010, 5862 patent applications were filed with the AGEPI (5420 PI applications and 402 STPI applications), of which 5165
(88%) came from national applicants and 697
(12%) - from foreign applicants.

În figura 1.1. este prezentată dinamica depunerii
cererilor de BI și BISD conform procedurii naţionale în ultimii 6 ani.

The dynamics of filing PI and STPI applications
under the national procedure in the last six years
is presented In Figure 1.1.

În anul 2010, solicitanţii naţionali au depus prin
intermediul AGEPI, în calitate de oficiu receptor,
9 cereri de brevetare a invenţiilor peste hotare,
inclusiv 1 – pe calea PCT și 8 – prin CEAB. În anul
precedent au fost depuse 4 cereri de brevetare
a invenţiilor în străinătate – 2 pe calea PCT și 2

pe calea CEAB, iar în perioada 1995-2010 au fost
depuse în total 82 de cereri - 36 pe calea PCT și
46 prin CEAB.

In 2010, the national applicants have submitted
via the AGEPI, as the receiving office, 9 applications for patenting of inventions abroad, including
one – under the PCT and 8 – under the EAPC. In the
previous year were filed 4 applications for patenting of inventions abroad –2 under the PCT and 2
under the EAPC, and in the period 1995-2010 were
submitted in total 82 applications – 36 under the
PCT and 46 under the EAPC.

Cifrele inserate în tabelul 1.1. relevă o activitate
sporită a instituţiilor din sfera știinţei și inovării,
inclusiv a instituţiilor de învăţământ superior, în
domeniul brevetării invenţiilor. Acestea au depus
în ansamblu 214 cereri (63% din numărul total,
inclusiv 77 de cereri de BI și 138 de cereri de
BISD), înregistrându-se o oarecare creștere faţă

Figures, inserted in Table 1.1., reveal an increased
activity of the institutions in the field of science and
innovation, including higher education institutions,
in the field of patenting inventions. They have submitted 214 applications all in all (63% of the total
number, including 77 PI applications and 138 STPI
applications), being recorded some increase com-
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Fig. 1.1. Cereri de brevet depuse conform
procedurii naţionale

Fig. 1.1. Patent applications filed under
the national procedure
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Tab. 1.1. Cereri de BI şi BISD
depuse de solicitanţii naţionali

2009

2010

Tab. 1.1. PI and STPI
applications filed by national applicants

Solicitanţi

BI
PI

(%)

BISD
STPI

(%)

Instituţii de învăţământ superior

46

33,1

48

24,0

Institutions of Higher Education

Academia de Știinţe a Moldovei

29

20,9

55

27,5

Academy of Sciences of Moldova

Applicants

Instituţii de cercetare-dezvoltare
din cadrul Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare

1

0,7

33

16,5

Research & Development Institutions
within the Ministry of Agriculture and
Food Industry

Instituţii de cercetare-dezvoltare
din cadrul Ministerului Sănătăţii

1

0,7

2

1,0

Research & Development Institutions
within the Ministry of Health

Întreprinderi și organizaţii

4

2,9

4

2,0

Enterprises and organizations

Persoane fizice

58

41,7

58

29,0

Natural persons

139

100

200

100

Total

Total

de anul 2009 (188 de cereri: 60 - de BI și 128 - de
BISD). Numărul cererilor provenite de la persoanele fizice - 116 (câte 58 de cereri de BI și de
BISD) - a scăzut ușor în comparaţie cu anul precedent (138 de cereri: 76 - de BI și 62 - de BISD),
constituind 34% din numărul de cereri depuse
de solicitanţii naţionali în anul de referinţă.

pared to 2009 (188 applications: 60 - PI and 128 STPI). The number of applications proceeded from
natural persons - 116 (58 PI and STPI applications) decreased slightly in comparison with the previous
year (138 applications: 76 - PI and 62 - STPI), constituting 34% of the number of applications filed by
the national applicants in the year under review.

În urma examinării formale, în Registrul naţional
de cereri de brevet de invenţie au fost înscrise
144 de cereri, dintre care 140 aparţin solicitanţilor naţionali. Cele mai multe dintre acestea se
referă la următoarele secţiuni ale Clasificării Internaţionale de Brevete (CIB):
ê A (Necesităţi curente ale vieţii) – 38 (27%);
ê B (Tehnici industriale diverse; Transport ) – 16
(11%);
ê C (Chimie; Metalurgie) – 53 (37%);

Following the formal examination, in the National Register of patent applications have been
entered 144 applications, of which 140 belong
to national applicants. Most of these relate to
the following sections of the International Patent
Classification (IPC):
ê A (Human necessities) – 38 (27%);
ê B (Performing operations; Transporting) - 16
(11%);
ê C (Chemistry; Metallurgy) - 53 (37%);
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ê F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.)
– 16 (11%);
ê G (Fizică) – 15(10,5%).

ê F (Mechanical engineering; Lighting; Heating;
etc.) – 16 (11%);
ê G (Physics) - 15 (10.5%).

În Registrul naţional de cereri de brevet de
invenţie de scurtă durată au fost înscrise 211
cereri, inclusiv 210 – de la solicitanţi naţionali. De
menţionat faptul că 16 dintre acestea provin din
cereri de BI transformate, la cererea solicitanţilor, în cereri de BISD. Conform datelor statistice,
primele două locuri în topul celor mai solicitate
domenii în cererile de BISD revin următoarelor
secţiuni ale CIB:

In the National Register of short-term patent applications were entered 211 applications, including 210 – from national applicants. It should be
noted that 16 of them proceed from PI applications converted, upon request, into STPI applications. According to statistical data, the first two
places on top of most requested fields in the STPI
applications are taken by the following sections
of the IPC:

ê A (Necesităţi curente ale vieţii) – 103 (51,2%);

ê A (Human necessities) - 103 (51.2%);

ê C (Chimie; Metalurgie) – 32 (16%).

ê C (Chemistry; Metallurgy) - 32 (16%).

În anul de bilanţ, au fost examinate 356 de cereri
de brevet și a fost adoptat același număr de hotărâri. Detalii referitoare la acestea sunt prezentate
în tabelul 1.2.

In the year under review, there were examined
356 patent applications and was adopted the
same number of decisions. Details are presented
in Table 1.2.

Din analiza datelor prezentate în tabelul 1.2.,
se observă deosebirile esenţiale dintre rezultatele examinării celor 2 tipuri de cereri: rata
cererilor de BI respinse este cu mult mai mare
decât cea a cererilor de BISD, crescând faţă
de 2009 cu circa 7 și, respectiv, 6 puncte procentuale.

From data analysis presented in Table 1.2., one
can see the essential differences between the
results of examination of the two types of applications: the rate of rejected PI applications
is much higher than that of STPI applications,
increasing compared with 2009 by about 7 and,
respectively, 6 percentage points.

Cererile de BI respinse conform temeiurilor legale de nesatisfacere a criteriilor de brevetabilitate
se repartizează în modul următor: 2 – obiectul invenţiei nu este brevetabil; 6 – lipsește noutatea;
11 – lipsește activitatea inventivă; 4 – lipsește
aplicabilitatea industrială. În anul 2010 numărul
de cereri de BISD respinse conform acelorași
temeiuri legale a crescut semnificativ și se repartizează în modul următor: 6 – lipsește noutatea;
12 – lipsește activitatea inventivă.

PI applications rejected on legal grounds of
noncompliance with the criteria of patentability
are distributed as follows: 2 – nonpatentable
subject-matter of the invention, 6 – lack of
novelty, 11 – lack of inventive step, 4 – lack of
industrial applicability. In 2010, the number of
STPI applications rejected under the same legal
grounds has grown significantly and is distributed as follows: 6 – lack of novelty, 12 – lack of
inventive step.

Conform prevederilor legale, la expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului, au fost
publicate 41 de cereri de BI.

According to the legal provisions, 41 PI applications have been published on the expiry of 18
months from the filing date.

Pendinţa medie (durata perioadei de examinare
până la publicarea hotărârii în BOPI) pentru acest
tip de cereri în 2010 a constituit 14 luni, iar pentru cererile de BISD - 7 luni.

The average pendency (duration of the examination period until the publication of the decision in
BOPI) for this type of applications in 2010 was 14
months and for STPI applications was 7 months.

În anul 2010, AGEPI a eliberat 316 titluri de protecţie pentru invenţii (132 – BI și 184 - BISD), cu 4
brevete mai multe decât în anul precedent, perioada de bilanţ remarcându-se prin cel mai mare
număr de brevete eliberate vreo dată de AGEPI pe
parcursul unui an de activitate. Majoritatea absolută a titlurilor de protecţie pentru invenţii a fost
eliberată titularilor naţionali - 306 (96,8%), dintre
acestea 116 (38%) revenind persoanelor fizice, iar
190 (62%) - persoanelor juridice.

In 2010, AGEPI issued 316 titles of protection for
inventions (132 - PI and 184 - STPI), with 4 more
patents than the previous year, the period under
review being marked by the largest number of
patents ever issued by the AGEPI during a year of
activity. The absolute majority of titles of protection for inventions being issued to national owners - 306 (96.8%), of which 116 (38%) belonging
to natural persons and 190 (62%) –
to legal persons.
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Tab.1.2. Examined patent applications
and adopted decisions

Tab. 1.2. Cereri de brevet examinate
şi hotărâri adoptate
Criteriu

BI
PI

Total

Criterion

BISD
STPI

Număr
Number

%

Număr
Number

%

Număr
Number

%

356

100

138

100

218

100

265

74

77

56

188

86

41

12

23

17

18

8

50

14

38

28

12

6

Cereri examinate
Hotărâri de acordare
a brevetelor de invenţie
Hotărâri de respingere
a cererilor
Hotărâri de retragere
a cererilor

Fig. 1.2. Brevete de invenţie eliberate

Examined applications
Decisions of grant
of patents for invention
Decisions of rejection
of applications
Decisions of withdrawal
of applications

Fig. 1.2. Issued patents for invention

300
250

Titulari naţionali
National owners

200

Titulari străini
Foreign owners

150

Total
Total

100

BI
PI

50

BISD
STPI

0
2005

2006

2007

2008

Tab. 1.3. Brevete de invenţie eliberate
conform secţiunilor CIB

2009

2010

Tab. 1.3. Patents for invention
issued by the IPC sections

A (Necesităţi curente ale vieţii)
C (Chimie; Metalurgie)

BI
PI
34
34

BISD
STPI
97
26

131 (41,5%)
60 (19%)

A (Human necessities)
C (Chemistry; Metallurgy)

B (Tehnici industriale diverse; Transport)

16

20

36 (11,4%)

B (Performing operations; Transporting)

F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.)

8
24

15
11

23 (7,3%)
35 (11%)

F (Mechanical engineering; Lighting; Heating; etc)

G (Fizică)
H (Electricitate)

9

10

19 (6%)

E (Construcţii fixe)
D (Textile; Hârtie)

6
1

5
-

11 (3,5%)
1 (0,3%)

Secţiune

Total (%)

Section

G (Physics)
H (Electricity)
E (Fixed constructions)
D (Textiles; Paper)

Dinamica eliberării brevetelor de invenţie în ultimii
6 ani este reflectată în figura 1.2., iar în tabelul 1.3.
este prezentată repartizarea brevetelor eliberate în
anul 2010 pe domenii, conform secţiunilor CIB.

The dynamics of patents issued in the last six
years is shown in Figure 1.2., and the distribution
of patents issueds in 2010 by fields, under the
IPC sections, is given in Table 1.3.

Tabloul general al activităţii de brevetare a invenţiilor în ultimii 6 ani este prezentat în tabelul 1.4.

The general picture of the invention patenting
activity in the last 6 years is presented in Table 1.4.
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Tab. 1.4. Activitatea de brevetare a invenţiilor
Criteriu
Cereri depuse:
- pentru BI
- pentru BISD
Total:
Solicitanţi:
- naţionali
- străini
Inclusiv prin PCT,
total (BI/BISD):

Tab. 1.4. Invention patenting activity

2005

2006

2007

2008

2009

2010

401
401

289
289

353
353

292
45
337

141
198
339

143
201
344

390

281

335

316

330

339

Criterion
Filed applications:
- for PI
- for STPI
Total:
Applicants:
- national

11
9

8
6

18
12

21
17
(16/1)

9
4
(3/1)

5
4
(4/0)

- foreign
Including under the PCT,
total (PI/STPI):

Brevete eliberate:
- BI

Issued patents:
269

288

268

250

- BISD
Total:

269

288

268

250

290

132

- PI

22

184

- STPI

312

316

Total:

Titulari:
- naţionali
- străini

Owners:
261

287

262

247

302

306

- national

8

1

6

3

10

10

- foreign

Ca și în anii precedenţi, pe primele locuri în topul
celor mai active instituţii în domeniul brevetării
invenţiilor (BI și BISD) se situează:
ê Universitatea de Stat din Moldova – 47 de
cereri depuse, 41 de brevete eliberate;
ê Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„N. Testemiţanu” – 23 de cereri, 10 brevete;
ê Universitatea Tehnică a Moldovei – 21 de
cereri, 19 brevete;
ê Universitatea Agrară de Stat din Moldova –
3 cereri.

As in the previous years, the first places on top of
most active institutions in patenting inventions
(BI and BISD) are taken by:
ê State University of Moldova – 47 applications, 41 issued patents;
ê State University of Medicine and Pharmacy
“N. Testemitanu” – 23 applications, 10 patents;
ê Technical University of Moldova – 21 applications, 19 patents;
ê State Agrarian University of Moldova –
3 applications.

Din cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei s-au
evidenţiat:
ê Institutul de Fizică Aplicată – 22 de cereri
depuse, 22 de brevete eliberate;
ê Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor
- 16 cereri, 13 brevete;
ê Institutul de Energetică – 10 cereri, 7 brevete;
ê Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii – 10 cereri, 12 brevete;
ê Institutul de Chimie – 9 cereri, 10 brevete;
ê Institutul de Microbiologie și Biotehnologie –
6 cereri, 10 brevete;
ê Institutul de Zoologie - 4 cereri, 7 brevete;
ê Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie - 6
cereri, 4 brevete;
ê Institutul de Protecţie a Plantelor și Agricultură Ecologică - 3 brevete.

From the Academy of Sciences have distinguished themselves:
ê Institute of Applied Physics – 22 applications,
22 issued patents;
ê Institute of Genetics and Plant Physiology –
16 applications, 13 patents;
ê Institute of Energy – 10 applications, 7 patents;
ê Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies – 10 applications, 12 patents;
ê Institute of Chemistry – 9 applications,
10 patents;
ê Institute of Microbiology and Biotechnology –
6 applications, 10 patents;
ê Institute of Zoology – 4 applications, 7 patents;
ê Institute of Physiology and Sanocreatology –
6 applications, 4 patents;
ê Institute of Plant Protection and Ecological
Agriculture – 3 patents.

Din domeniul agroindustrial cel mai activ s-au
manifestat:
ê Institutul Știinţifico-practic de Horticultură și
Tehnologii Alimentare - 17 cereri depuse, 16
brevete eliberate;

From agro-industrial field most active
were:
ê Scientific-Practical Institute of Horticulture
and Food Technologies – 17 applications,
16 issued patents;
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ê Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” –
12 cereri, 4 brevete;
ê Institutul Știinţifico-practic de Biotehnologii
în Zootehnie și Medicină Veterinară –
3 cereri, 1 brevet;
ê Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecţie a Solului „N. Dimo” - 1 cerere,
3 brevete.

ê Institute of Agricultural Engineering
“Mecagro” - 12 applications, 4 patents;
ê Scientific-Practical Institute of Biotechnologies in Zootechny and Veterinary Medicine
– 3 applications, 1 patent;
ê Institute of Pedology, Agrochemistry and
Soil Protection “N. Dimo” – 1 application, 3
patents.

Din cadrul Ministerului Sănătăţii s-au evidenţiat:
ê Institutul de Cercetări Știinţifice în domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei și Copilului –
3 brevete;
ê Centrul Naţional Știinţifico-practic de Medicină Preventivă – 2 cereri, 2 brevete;
ê Institutul de Neurologie și Neurochirurgie –
3 brevete.

From the Ministry of Health have distinguished
themselves:
ê Scientific-Research Institute of Mother
and Child Health Care – 3 patents;
ê National Scientific-Practical Center of Preventive Medicine – 2 applications, 2 patents;
ê Institute of Neurology and Neurosurgery –
3 patents.

Pe întreaga perioada de activitate a AGEPI au
fost eliberate 4060 de titluri de protecţie pentru
invenţii (3854 de BI și 206 de BISD): 3641 (90%) titularilor naţionali și 419 (10%) - celor străini.

Throughout its period of activity, AGEPI has
issued 4060 titles of protection for inventions
(3854 PI and 206 STPI): 3641 (90%) – to national
owners and 419 (10%) – to foreign ones.

Din numărul total de brevete eliberate, la
31.12.2010 erau valabile 993 (31%) (la 31.12.2009 1162), doar o pătrime dintre acestea (214 brevete)
fiind menţinută în vigoare după cel de-al 5-lea
an. De menţionat faptul că titularii de brevete din
sfera cercetare-inovare sunt scutiţi de plata taxelor
pentru menţinerea în vigoare a protecţiei pentru
primii 5 ani. Astfel, numărul de brevete valide
după 5 ani reprezintă un indicator relevant pentru
aprecierea valorii lor economice reale.

Of the total number of issued patents 993 (31%)
were valid on 31.12.2010 (on 31.12.2009 - 1162),
only a quarter of them (214 patents) being
maintained in force after the 5th year. It should
be noted that owners of patents in the research
and innovation field are exempt from fees for
maintenance in force of protection for the first
5 years. Thus, the number of patents valid after
5 years is a relevant indicator to assess their real
economic value.

Din brevetele menţinute în vigoare peste 5
ani, 144 (67%) aparţin titularilor naţionali și 70
(33%) - celor străini. Titularii naţionali care și-au
menţinut brevetele în vigoare mai mult de 5 ani
se repartizează în modul următor: persoane fizice
– 80 (55,5%), persoane juridice – 64 (44,4%),
inclusiv 36 (25%) - organizaţii din sfera știinţei și
inovării.

Of the patents maintained in force over 5 years,
144 (67%) belong to national owners and 70
(33%) – to foreign ones. National patent owners
who have maintained their patents in force for
more than 5 years shall be allocated as follows:
natural persons – 80 (55.5%), legal persons – 64
(44.4%), including 36 (25%) – organizations in
the science and innovation field.

În total, la 31.12.2010 în Republica Moldova erau
valabile 5349 de brevete, dintre care 4187 constituiau brevete eurasiatice (78,3%).

In total, 5349 patents were valid in the Republic
of Moldova on 31.12.2010, of which 4187 were
Eurasian patents (78.3%).

După intrarea în vigoare a Legii 50/2008, recepţionarea cererilor de înregistrare a modelelor de
utilitate (MU) a fost sistată, însă conform art. 97 alin.
(3) din Lege acest fapt nu se răsfrânge nici asupra
certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate
devenite valide pe teritoriul Republicii Moldova anterior intrării în vigoare a Legii în cauză, nici asupra
procedurii de reînnoire a acestora. În consecinţă, în
perioada de bilanţ au fost reînnoite 3 certificate de
protecţie a MU. Către 31.12.2010 din numărul total
de 184 de certificate de înregistrare a MU eliberate
erau valabile 68, din ele 12 - reînnoite.

After the entry into force of Law 50/2008, the receiving of applications for registration of utility models
(UM) was ceased, but according to Art. 97(3) of this
Law this fact shall neither have an impact upon the
utility model registration certificates having become
valid on the territory of the Republic of Moldova before the entry into force of the Law in question, nor
upon the procedure of their renewal. Consequently,
in the period under review have been renewed three
UM protection certificates. By 31.12.2010 of the total
number of 184 issued UM registration certificates
were valid 68, 12 of them - renewed.
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1.2. Soiuri de plante

1.2. Plant varieties

În anul 2010, au fost depuse 18 cereri de brevet
pentru soi de plantă, cu 8 (80%) mai multe decât în
anul precedent, toate aceste cereri aparţinând solicitanţilor naţionali. AGEPI a adoptat 20 de hotărâri
de acordare a brevetului (în 2009 – 26 de hotărâri),
inclusiv 1 hotărâre de acordare a brevetului pentru
un titular străin. De asemenea, au fost publicate 18
cereri de brevet pentru soi de plantă și eliberate 25
de asemenea brevete, cu 8 mai multe decât în 2009.

In 2010, there were filed 18 plant variety patent
applications with 8 (80%) more than the previous
year, all applications belonging to national applicants. AGEPI adopted 20 decisions to grant a patent
(in 2009 – 26 decisions), including a decision to
grant a patent for a foreign owner. Also, 18 plant
variety patent applications were published and 25
plant variety patents were issued, with 8 more than
in 2009.

După adoptarea Legii nr. 915/1996 privind protecţia soiurilor de plante, AGEPI a recepţionat în total
(efectiv din anul 2000) 247 de cereri, inclusiv 10 de la solicitanţi străini. După efectuarea examinării
preliminare de către AGEPI, 233 de cereri au fost
transmise la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova, care realizează
examinarea tehnică a materialului soiului privind
corespunderea sa criteriilor de brevetabilitate DUS
(distinctivitate, uniformitate și stabilitate).

After the adoption of Law no. 915/1996 on the
Protection of Plant Varieties, AGEPI received in total
(effectively from 2000) 247 applications, including
10 – from foreign applicants. After preliminary examination undertaken by AGEPI, 233 applications
were submitted to the State Commission for Variety
Testing of the Republic of Moldova which carries
out the technical examination of the variety material as to its compliance with the criteria of patentability DUS (distinctness, uniformity and stability).

În baza rezultatelor prezentate de către Comisia de
Stat, AGEPI a adoptat 80 de hotărâri de acordare a
brevetului (5 – pentru titulari străini), a eliberat 74 de
brevete, a respins 30 de cereri de brevet, iar 40 de
cereri au fost considerate retrase sau nedepuse. Cele
mai active instituţii în domeniul brevetării soiurilor
de plante în anul de bilanţ au fost: Î.P. Institutul de
Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” – 27 de
brevete acordate, Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor al AȘM – 23 de brevete și Institutul
Naţional de Viticultură și Vinificaţie – 18 brevete.
La 31.12.2010 toate brevetele pentru soi de plantă
eliberate erau valabile.

Based on the results presented by the State
Commission, AGEPI has adopted 80 decisions to
grant a patent (5 - for foreign owners), has issued
74 patents, has rejected 30 patent applications
and 40 applications were deemed withdrawn
or not submitted. The most active institutions in
the patenting of plant varieties in the year under
review were: P.E. Research Institute of Field Crops
“Selectia” – 27granted patents, Institute of Genetics and Plant Physiology of the ASM – 23 patents
and National Vine and Wine Institute – 18 patents.
All issued plant variety patents were valid on
31.12.2010.

1.3. Desene și modele industriale

1.4. Industrial designs

În anul 2010, la AGEPI au fost depuse 289 de cereri
de înregistrare a 1251 de desene și modele industriale (DMI). Dintre acestea, prin procedura naţională au fost depuse 103 cereri (35,6 la sută din
numărul total), care au inclus 511 DMI (40,8%), iar
prin procedura Aranjamentului de la Haga – 186
de cereri (64,4%) cu 740 de DMI (59,2%). Faţă de
anul 2009, numărul de cereri depuse s-a majorat
cu 13 (4,5%), iar numărul DMI înglobate în acestea
s-a diminuat cu 88 (6,6%). De menţionat faptul că
numărul de cereri și DMI depuse prin procedura
naţională s-a mărit cu 20 (24,1%) și, respectiv, 56
(12,3%), iar numărul celor depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga s-a diminuat cu 7
(3,6%) și, respectiv, 144 (16,3%).

In 2010, 289 applications for the registration of 1251
industrial designs (ID) were filed with the AGEPI.
Of these, under the national procedure were filed
103 applications (35.6 percent of the total number),
including 511 ID (40.8%), and under The Hague
Agreement procedure – 186 applications (64.4%)
with 740 ID (59.2%). As compared to 2009, the
number of filed applications increased by 13 (4.5%)
and that of ID embedded in these applications
decreased by 88 (6.6%). It should be noted that
the number of applications and ID filed under the
national procedure increased by 20 (24.1%) and,
respectively, 56 (12.3%) and the number of applications filed under the Hague Agreement procedure
decreased by 7 (3.6%) and, respectively, 144 (16.3%).

În perioada de referinţă, solicitanţii naţionali
au depus 99 de cereri (34,3 la sută din numărul
total) incluzând 514 DMI (41,1%), faţă de anul
precedent fiind atestată o creștere cu 47,8 la
sută a numărului de cereri și, concomitent, cu
18,4 la sută a numărului de DMI. Majoritatea
cererilor - 95 (96%) și DMI - 498 (96,9%) a fost

During the period under review, the national applicants have filed 99 applications (34.3 percent of
the total number) including 514 ID (41.1%), being
attested an increase by 47.8 percent in the number
of applications and, concomitantly, by 18.4 percent
in the number of ID as compared with the previous year. Most of applications – 95 (96%) and of
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depusă de solicitanţi din Republica Moldova prin procedura naţională, prin procedura
Aranjamentului de la Haga fiind depuse doar 4
cereri cu 16 DMI.

ID – 498 (96.9%) were filed by applicants from the
Republic of Moldova under the national procedure,
while under The Hague Agreement procedure
were filed only 4 applications covering 16 ID.

Solicitanţilor străini le revin 190 de cereri cu
737 DMI, adică 65,7 și, respectiv, 58,9 la sută din
totalul celor depuse, ceea ce constituie cu 9,1%
și, respectiv, 18,6% mai puţine faţă de 2009.
Majoritatea lor - 182 de cereri (95,8%) cu 724 DMI
(98,2%) - a fost depusă prin procedura Aranjamentului de la Haga, prin procedura naţională
fiind depuse 8 cereri (4,2%) cu 13 DMI (1,8%).
Acestea de la urmă constituie 7,8% și, respectiv,
2,5% din indicii referitori la procedura naţională.

The foreign applicants have filed 19 applications
with 737 ID, i.e. 65.7 and, respectively, 58.6 percent
of the total of the filed ones, which is by 9.1% and,
respectively, 18.6% fewer as compared with 2009.
Most of them – 182 applications (95.8%) with 724
ID (98.2%) – were filed under The Hague Agreement procedure, under the national procedure
being filed 8 applications (4.2%) with 13 ID (1.8%).
These latter constitute 7.8% and, respectively, 2.5%
of the indexes relating to the national procedure.

Ca și în anii precedenţi, majoritatea absolută
a cererilor depuse prin procedura naţională
(92,2%) revine solicitanţilor naţionali, iar cea a
cererilor depuse prin procedura Aranjamentului
de la Haga (97,9%) - solicitanţilor străini.

As in the previous years, the absolute majority of applications filed under the national procedure (92.2%)
proceed from the national applicants and that of
applications filed under The Hague Agreement procedure (97.9%) – from the foreign applicants.

Dinamica depunerii cererilor de înregistrare și a
DMI incluse în aceste cereri în ultimii 6 ani este
reflectată în figurile 1.3. și 1.4.

The dynamics of filing applications for registration and of ID included therein in the last 6 years
is shown in Figures 1.3. and 1.4.

În raport cu anul precedent, în 2010 ponderea
cererilor depuse de solicitanţii naţionali-persoane
fizice a scăzut nesemnificativ - cu doar un punct
procentual. Majoritatea absolută a cererilor depuse de solicitanţii naţionali (71,6%) provine de la
persoane fizice și juridice cu domiciliul sau sediul
în mun. Chișinău. Totodată, faţă de anul 2009
cota acestora s-a diminuat cu 5,7 puncte procentuale în favoarea solicitanţilor din teritoriul ţării,
evidenţiindu-se cei din Căușeni, Anenii Noi, UTA
Găgăuzia, Rîșcani, Sîngerei, Bălţi, Glodeni, Ialoveni,
Ocniţa, Taraclia, Bender și Șoldănești.

The weight of applications filed by the national
applicants – natural persons – decreased significantly in 2010 – by only 1%, compared with the
year under review. The absolute majority of applications filed by the national applicants (71.6%)
proceeds from natural and legal persons having
their domicile or headquarters in Chisinau. However, as compared to 2009 their share decreased
by 5.7 percentage points for the applicants in
the country, the most active being those from
Causeni, Anenii Noi, ATU Gagauzia, Singerei, Balti,
Ialoveni, Ocnita, Taraclia, Bender and Soldanesti.

Prin procedura naţională au depus cereri solicitanţi din 6 ţări străine, mai activi fiind cei din
Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Insulele Virgine,
Israel și Statele Unite ale Americii. Prin Aranjamentul de la Haga au parvenit cereri de la solicitanţi
din 21 de ţări străine, cele mai multe provenind
din Elveţia, Germania, Austria, Franţa, Italia, Turcia
și România.

To the national procedure applied applicants from
six foreign countries, more active being those
from Russian Federation, France, Germany, British
Isles, Israel and United States of America. Under
The Hague Agreement have been received
applications from applicants from 21 countries,
most of them proceeding from Switzerland, Germany, Austria, France, Italy, Turkey and Romania.

Repartizarea cererilor de înregistrare a DMI după
ţările de reședinţă ale solicitanţilor, depuse prin
cele două proceduri menţionate, este reflectată în
tabelul 1.5.

The distribution of applications for the registration
of industrial designs by the countries of residence
of the applicants, filed under both procedures,
is shown in Table 1.5.

Cele mai solicitate produse ce încorporează DMI,
pentru care se solicită protecţie, sunt: ceasuri și
accesorii pentru acestea (80 de cereri cu 323 de
modele), obiecte ornamentale (23 și, respectiv,
200), ambalaje și recipiente (64 și 173), construcţii și
elemente de construcţii (8 și 124), materiale publicitare și articole de birou (22 și 79), mobilier (11 și 75),
simboluri grafice și ornamente (9 și 65).

The most requested products incorporating ID, for
which protection was sought, are: watches and
accessories for them (80 applications with 323 models), ornamental objects (23 and, respectively, 200),
packages and containers (64 and 173), constructions
and structural units (8 and 124), advertising materials and office requisites (22 and 79), furniture (11
and 75), graphic symbols and ornaments (9 and 65).

În afară de cereri de înregistrare, în anul 2010 au fost
depuse și 453 de cereri de reînnoire a înregistrării

In addition to applications for registration, 453
registration renewal applications for 1305 ID were
15
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Fig. 1.3. Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor
industriale

Fig. 1.3. Applications for the registration
of industrial designs
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Fig. 1.4. Desene şi modele industriale depuse
pentru înregistrare
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Fig. 1.4 Industrial designs filed for registration
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pentru 1305 DMI, ceea ce constituie cu 1,8% mai
multe și, respectiv, cu 3% mai puţine decât în anul
precedent. Majoritatea cererilor de reînnoire – 393
(86,8%) provine de la solicitanţi străini, dintre acestea 382 fiind depuse prin Aranjamentul de la Haga.

filed in 2010, which is by 1.8% more and, respectively, by 3% fewer than in the previous year. The
majority of renewal applications – 393 (86.8%)
came from foreign applicants, of which 382 were
filed under The Hague Agreement.

În anul 2010, AGEPI a recepţionat de la solicitanţii naţionali și a transmis la OMPI 5 cereri de
înregistrare internaţională a 21 DMI, conform
Aranjamentului de la Haga, numărul cumulat
al acestora atingând valorile de 27 și, respectiv, 158. Printre ţările desemnate în cererile
internaţionale depuse se numără Armenia,
Bosnia și Herţegovina, Elveţia, Georgia, Croaţia,
Kirghizstan, Serbia, Turcia, Bulgaria, Germania,
Franţa, România, Ucraina, Republica Moldova și
Comunitatea Europeană.

In 2010, AGEPI received from national applicants
and forwarded to WIPO, under The Hague Agreement procedure, 5 applications for the international registration of 21 ID, the cumulated number
thereof reaching the values of 27 and, respectively, 158. Among the countries designated in the
filed international applications are included Armenia, Bosnia and Herzegovina, Switzerland, Georgia, Croatia, Kyrgyzstan, Serbia, Turkey, Bulgaria,
Germany, France, Romania, Ukraine, Republic of
Moldova and European Community.

Pe parcursul anului 2010, au fost supuse examinării de fond:
Ô 126 de cereri cu 762 DMI, depuse conform
procedurii naţionale, dintre acestea:

During the year 2010, there were subjected to
substantive examination:
Ô 126 applications with 762 ID, filed under the
national procedure, of which:
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Tab. 1.5. Cereri de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale
Ţară
Country
Elveţia
Republica Moldova
Germania
Austria
Franţa
Italia
Turcia
România
Federaţia Rusă
Regatul Unit
Bulgaria
Belgia
Grecia
Alte 13 ţări/
Other 13 countries
Total: 26 de ţări
Total: 26 countries

Tab. 1.5. Applications for the registration
of industrial designs
Cod
Code
CH
MD
DE
AT
FR
IT
TR
RO
RU
GB
BG
BE
GR

Cereri
Applications
104
99
31
8
8
5
4
4
3
3
3
2
2

36,0
34,3
10,7
2,8
2,8
1,7
1,4
1,4
1,0
1,0
1,0
0,7
0,7

13

4,5

289

100

%

ê 95 de cereri cu 321 DMI au fost acceptate total, iar 7 cereri cu 253 DMI – parţial, din lipsă
de noutate fiind respinse 54 DMI incluse în
acestea;
ê 7 cereri cu 10 DMI au fost respinse total, de
asemenea din lipsă de noutate;
ê 17 cereri și 124 DMI au fost retrase;
ê pentru 166 de cereri internaţionale cu 680
DMI, parvenite prin Aranjamentul de la Haga,
au fost adoptate hotărâri de înregistrare pe
teritoriul Republicii Moldova.

ê 95 applications with 321 ID were accepted
totally, and 7 applications with 253 ID – partially, for lack of novelty being rejected 54 ID
included therein;
ê 7 applications with 10 ID were rejected
totally, for lack of novelty;
ê 17 applications and 124 ID were withdrawn;
ê for 166 international applications with 680
ID, received under The Hague Agreement,
were adopted decisions of registration in the
territory of the Republic of Moldova.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 88 de certificate de înregistrare pentru 487 DMI, ceea ce
constituie cu 6,8 la sută mai multe certificate și,
respectiv, de 2 ori mai multe DMI faţă de anul
2009. Dinamica eliberării certificatelor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale în
ultimii 6 ani este reflectată în figura 1.5.

In the year under review, there were issued 88
certificates of registration for 487 ID, which is
6.8 percent more certificates and, respectively,
2 times more ID as compared with 2009. The
dynamics of issuing industrial design registration certificates in the last 6 years is shown in
Figure 1.5.

Numărul de reînnoiri ale înregistrărilor internaţionale s-a diminuat pe parcursul anului 2010 cu
circa 6,5% faţă de anul precedent. Astfel, au fost
adoptate hotărâri de reînnoire pentru 344 de
înregistrări internaţionale cu 987 DMI. Totodată,
a crescut considerabil numărul de certificate naţionale reînnoite, fiind eliberate 74 de adeverinţe
de reînnoire (cu 32,1% mai multe decât în anul
precedent), pentru 227 DMI. Din numărul înregistrărilor, al căror termen de valabilitate expira în
anul 2010, ponderea înregistrărilor internaţionale reînnoite a constituit 43,4% (296 din 682), iar a
celor naţionale reînnoite - 39,3% (64 din 163).

The number of renewals of international
registrations diminished in 2010 by circa 6.5%
compared with the previous year. Thus, there
have been taken decisions of renewal for 344
international registrations with 987 ID. However,
the number of renewed national certificates increased significantly, being issued 74 certificates
of renewal (by 32.1% more than the
previous year), for 227 ID. Of the number
of registrations, which term of validity was expiring in 2010, the weight of renewed international registrations was 43.4% (296 of 682) and
of renewed national ones – 39.3% (64 of 163).

La 31 decembrie 2010, din numărul total de 1178
de certificate de înregistrare a DMI, eliberate de
AGEPI pe parcursul întregii sale activităţi, erau
valabile 572 (48,6%), inclusiv 270 reînnoite, acestea

On 31 December 2010, of the total number of
1178 certificates of registration of ID, issued by
AGEPI throughout its activity, 572 were valid
(48.6%), including 270 renewed, they accoun17
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Fig. 1.5. Certificate de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

Fig. 1.5. Issued industrial design registration certificates
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Fig. 1.6. Topul produselor încorporând DMI, înregistrate
în 2010 prin procedura naţională
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Fig. 1.6. The top of goods including ID registered
in 2010 under the national procedure
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constituind 47,2% din certificatele valabile. Din
totalul de 5936 de înregistrări internaţionale ale
DMI, care au obţinut protecţie pe teritoriul Republicii Moldova în aceeași perioadă, erau valabile 3177
(53,5%), inclusiv 2063 reînnoite, acestea constituind
64,9% din înregistrările internaţionale valabile.

ting for 47.2% of valid certificates. Of the total of
5936 international registrations of ID, which have
acquired protection in the Republic of Moldova in
the same period, 3177 (53.5%) were valid, including 2063 renewed, they accounting for 64.9%
of valid international registrations.

Analiza obiectelor înregistrate de solicitanţii naţionali, precum și a celor înregistrate pe cale internaţională în Republica Moldova, scoate în evidenţă
cele mai solicitate produse încorporând DMI pentru
care se revendică mai frecvent protecţie. Rezultatele
analizei sunt ilustrate în figurile 1.6. și 1.7.

The analysis of objects registered by the national
applicants and of those registered by international
way in the Republic of Moldova, highlights the most
requested products incorporating ID, for which
protection is sought more frequently. The analysis
results are illustrated in Figures 1.6. and 1.7.

Datele de ansamblu privind înregistrarea DMI în
ultimii 6 ani sunt reflectate în tabelul 1.6.

The general data on registration of ID in the last
6 years are shown in Table 1.6.
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Fig. 1.7. Cele mai solicitate produse încorporând DMI,
înregistrate în anul 2010 prin procedura internaţională

Fig. 1.7. The most requested goods including ID registered
in 2010 under the international procedure
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Tab. 1.6. Industrial design protection activity

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procedura naţională:

158

113

85

101

83

103

- solicitanţi naţionali

141

94

64

72

66

95

- national applicants

- solicitanţi străini

17

19

21

29

17

8

- foreign applicants:

306

330

308

283

193

186

Cereri depuse

Aranjamentul Haga:
- solicitanţi naţionali

Filed applications
The national procedure:

The Hague Agreement:

0

0

2

2

1

4

- national applicants

- solicitanţi străini

306

330

306

281

192

182

- foreign applicants

Total solicitanţi:

464

443

393

384

276

289

Total applicants:

- naţionali

141

94

66

74

67

99

- national

- străini

323

349

327

310

209

190

- foreign

Desene și modele depuse
Procedura naţională:

513

413

353

417

455

511

Filed industrial designs
The national procedure:

- solicitanţi naţionali

459

353

276

369

429

498

- national applicants

- solicitanţi străini

54

60

77

48

26

13

- foreign applicants:

Aranjamentul Haga:

986

1162

1118

1082

884

740

- solicitanţi naţionali

-

-

18

14

5

16

- national applicants

- solicitanţi străini

986

1162

1100

1068

879

724

- foreign applicants

Total solicitanţi:

1499

1575

1471

1499

1339

1251

- naţionali

459

353

294

383

434

514

- national

- străini

1040

1222

1177

1116

905

737

- foreign

Certificate eliberate

The Hague Agreement:

Total applicants:

Issued certificates

- titulari naţionali

123

119

86

71

57

60

- national owners

- titulari străini

12

21

18

17

25

28

- foreign owners

135

140

104

88

82

88

Total

Total
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1.4. Mărci

1.4. Trademarks

În perioada de bilanţ, s-a stopat declinul produs
în anul 2009 la depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor. Astfel, AGEPI a recepţionat 5454
de cereri, cu 177 (3,4%) mai multe decât în anul
precedent. Din numărul total de cereri, pe cale
naţională au parvenit 2039 (37%), iar pe cale
internaţională – 3415 (63%), inclusiv 14 cereri
(0,4%) - prin procedura Aranjamentului de la
Madrid și 3401 (99,6%) - prin cea a Protocolului
referitor la acest Aranjament. La 31 decembrie
2010, numărul total al cererilor recepţionate pe
întreaga perioadă de activitate a AGEPI a atins
cifra de 86548, inclusiv 30492 de cereri (35%)
depuse pe cale naţională și 56056 (65%) – pe
cale internaţională; 73 la sută din numărul total
al cererilor au provenit de la solicitanţii străini și
27 la sută – de la cei naţionali.

The decline occurred in 2009 upon filing of
trademark registration applications was stopped
during the period under review. Thus, AGEPI
received 5454 applications, with 177 (3.4%) more
than the previous year. Of the total number of
applications, by national way entered 2039 (37%)
and by international way – 3415 (63%), including
14 applications (0.4%) – under the Madrid Agreement procedure and 3401 (99.6%) – under that
of the Protocol relating to that Agreement. On 31
December 2010, the total number of applications
received throughout the AGEPI activity amounted
to 86,548, including 30,492 applications (35%)
filed by national way and 56,056 (65%) – by international way; 73 percent of the total of applications proceeded from the foreign applicants and
27 percent – from the national ones.

Faţă de anul precedent, numărul cererilor depuse de către solicitanţii naţionali s-a majorat
cu 20,1%, iar solicitanţii străini au depus cu circa
1,6% mai puţine cereri decât în 2009.

Compared with the previous year, the number of
applications filed by the national applicants increased by 20.1% and the foreign applicants filed
by circa 1.6% fewer applications than in 2009.

Dinamica depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor în ultimii 6 ani este prezentată în figura 1.8.

The dynamics of filing trademark applications in
the last 6 years is shown in Figure 1.8.

Structura cererilor de înregistrare a mărcilor
este aproximativ aceeași ca și în anul precedent: în ansamblu, solicitanţilor naţionali le
revin 26,7%, iar celor străini – 73,3% din totalul
cererilor depuse; totodată, conform procedurii
naţionale, 1455 de cereri (71%) provin de la
solicitanţii naţionali, iar 584 (29%) - de la cei
străini.

The structure of trademark registration applications is approximately the same as the previous
year: all in all, 26.74% are incumbent upon the
national applicants and upon the foreign ones –
73.3% of the total of filed applications; under the
national procedure, 1455 applications (71%) come
from the national applicants and 584 (29%) – from
the foreign ones.

Majoritatea cererilor depuse de solicitanţii naţionali – 1163 (80%) – provine de la persoane fizice
sau juridice domiciliate sau cu sediul în mun. Chișinău, 36 (2,5%) – în Florești, câte 2% din cereri
le revin solicitanţilor din mun. Bălţi, din Ialoveni,
UTA Găgăuzia, Fălești, Căușeni, iar restul de circa
10% din cereri – solicitanţilor din alte unităţi
administrativ-teritoriale ale republicii.

Most applications filed by the national applicants
– 1163 (80%) – proceed from natural or legal
persons having their domicile or headquarters
in Chisinau, 36 (2,5%) – in Floresti, 2% of applications belong to applicants from Balti, Ialoveni, ATU
Gagauzia, Falesti, Causeni, and the rest of circa
10% of applications – to applicants from other
administrative-territorial units of the republic.

Cereri de înregistrare a mărcilor prin procedura
naţională au fost depuse de solicitanţi din 51 de
ţări străine, un interes sporit faţă de Republica
Moldova fiind manifestat de oamenii de afaceri
din Statele Unite ale Americii (9%), Regatul
Unit, Ucraina, Emiratele Arabe Unite (câte 2%),
Japonia, Panama, Federaţia Rusă, Irlanda, Elveţia,
Germania, Georgia și Franţa (câte 1%), solicitanţii din celelalte ţări acumulând în sumă 7% din
cereri.

Trademark registration applications under the
national procedure were filed by applicants from
51 foreign countries, an increased interest in the
Republic of Moldova being shown by businessmen from the United States of America (9%),
United Kingdom, United Arab Emirates (2% each),
Japan, Panama, Russian Federation, Ireland, Switzerland, Germany, Georgia and France (1% each),
the applicants from other countries accumulating
in sum 7% of applications.

Prin procedura Sistemului de la Madrid au
parvenit cereri de la solicitanţi din 57 de ţări,
cele mai multe provenind din Elveţia (12%),

Under the Madrid System procedure applications
proceeded from applicants from 57 countries,
most of them proceeding from Switzerland
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Fig. 1.8. Cereri de înregistrare a mărcilor

Fig. 1.8. Trademark registration applications
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Germania (11%), Federaţia Rusă (10%), Italia
(8%), Franţa (5%), Oficiul pentru Armonizarea
Pieţei Interne (OHIM) (5%) etc.

(12%), Germany (11%), Russian Federation (10%),
Italy (8%), France (5%), and the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) (5%), etc.

În total, în anul 2010 la AGEPI au depus
cereri de înregistrare a mărcilor solicitanţi din
79 de ţări (în 2009 – din 71 de ţări), ponderea
cea mai mare revenind celor din Republica
Moldova. Repartizarea cererilor după ţările de
reședinţă ale solicitanţilor, indiferent de procedura prin care au fost depuse, este reflectată
în tabelul 1.7.

Altogether, applicants from 79 countries (in 2009
– from 71 countries) filed trademark registration applications with AGEPI in 2010, the largest
weight belonging to those from the Republic of
Moldova. The distribution of applications by the
countries of residence of the applicants, regardless of the procedure by which they were filed, is
reflected in Table 1.7.

În cererile depuse pe cale naţională,
cele mai solicitate clase, conform Clasificării
Internaţionale a Produselor și Serviciilor (CIPS),
rămân a fi: clasa 35 (servicii de publicitate,
afaceri comerciale etc.) – 909 cereri (în creștere
cu 8 puncte procentuale faţă de anul 2009)
și clasa 05 (medicamente, produse farmaceutice etc.) – 352 de cereri (în scădere cu 8 puncte
procentuale); totodată, a crescut interesul faţă
de clasele 41 (educaţie, divertisment, activităţi
sportive) - 262 de cereri (în creștere cu 3 puncte
procentuale), 33 (băuturi alcoolice) – 241 de
cereri (în creștere cu 3 puncte procentuale),
38 (telecomunicaţii) – 185 de cereri (în creștere
cu 2 puncte procentuale), a rămas la același nivel
interesul faţă de clasele 30 (zahăr, făină, preparate făcute din cereale etc. ) – 250 de cereri și 32 –
206 cereri, dar s-a diminuat interesul faţă
de clasa 29 (carne, pește, păsări și vânat, ouă,
lapte și produse lactate; uleiuri etc.) – 177 de
cereri (în scădere cu 1 punct procentual) etc.
(figura 1.9.).

In the applications filed by national way, the most
requested classes, according to the International
Classification of Goods and Services (ICGS), remain
to be: class 35 (advertising, business management
services, etc.) – 909 applications (being on the
increase by 8 percentage points compared with
2009) and class 05 (drugs, pharmaceuticals, etc.) –
352 applications (being on the decrease by 8 percentage points); at the same time, there increased
the interest in classes 41 (education; entertainment;
sporting activities) – 262 applications (being on the
increase by 3 percentage points), 33 (alcoholic
beverages) – 241 applications (being on the increase by 3 percentage points), 38 (telecommunications) – 185 applications (being on the increase by 2
percentage points), the interest in classes 30 (sugar,
flour, preparations made from cereals, etc.) – 250
applications and 32 - 206 applications remained at
the same level, but decreased the interest in class
29 (meat, fish, poultry and game, eggs, milk and milk
products; oils, etc.) – 177 applications (being on the
decrease by 1 percentage point), etc. (Figure 1.9.).
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Tab. 1.7. Cereri de înregistrare a mărcilor, repartizate
după ţări
Ţară
Country

Tab. 1.7. Trademark registration applications distributed
by countries
Cod
Code

Cereri
Applications

%

Republica Moldova

MD

1455

26,7

Elveţia

CH

396

7,3

Germania

DE

393

7,2

Federaţia Rusă

RU

380

7,0

Statele Unite ale Americii

US

308

5,6

Italia

IT

286

5,2

Franţa

FR

198

3,6

China
Oficiul de Armonizare pe Piaţa Internă

CN
EM

178
177

3,3
3,2

Ucraina

UA

176

3,2

Biroul Benelux de Mărci
Turcia

BX
TR

143
138

2,6
2,5

Regatul Unit

GB

99

1,8

Polonia

PL

95

1,7

Ungaria

HU

79

1,4

Slovenia

SI

76

1,4

Austria

AT

73

1,3

Belarus

BY

69

1,3

Japonia
Alte 59 de ţări/
Other 59 countries
Total – 79 de ţări/
Total – 79 countries

JP

69

1,3

608

11,1

5454

100,0

Prin procedura internaţională, în topul preferinţelor rămâne clasa 05 (918 cereri), urmată de
clasele 35 și 09 (diverse aparate și instrumente, calculatoare etc.), 03 (produse cosmetice,
substanţe pentru spălat), 30 (cafea, produse
de cofetărie și patiserie), 25 (îmbrăcăminte,
încălţăminte etc.). Alte clase nu au suferit mari
schimbări (figura 1.10).

Under the international procedure, on top of preferences remains class 05 (918 applications), followed
by classes 35 and 09 (various apparatus and instruments, calculating machines, etc.), 03 (cosmetics,
bleaching preparations and other substances for
laundry use), 30 (coffee, pastry and confectionery),
25 (clothing, footwear, etc.). Other classes have not
undergone great changes (Figure 1.10).

Pe parcursul anului de bilanţ, au fost examinate
în total 5320 de cereri de înregistrare a mărcilor,
cu 1767 (25%) mai puţine decât în anul precedent (în perioada dată a fost examinat stocul de
cereri format ca rezultat al modificărilor de procedură survenite în legătură cu intrarea în vigoare a noii Legi nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind
protecţia mărcilor). În urma examinării de fond,
au fost acceptate total sau parţial 84% din cele
1790 de cereri de înregistrare a mărcilor depuse
prin procedura naţională și 90% din cele 3530
de cereri depuse prin procedura internaţională.
Respectiv, pe 16 și 10 la sută din cereri au fost
emise refuzuri provizorii pentru toate produsele
și/sau serviciile solicitate pentru înregistrare.

During the year under review, 5320 trademark
registration applications were examined in all,
with 1767 (25%) less than the previous year (in the
given period was examined the stock of applications formed as a result of procedural changes that
occurred in connection with the entry into force
of the new Law no. 38-XVI of 29.02.2008 on the
Protection of Trademarks). Following the substantive examination, there were accepted totally or
partially 84% of the 1790 trademark applications
filed under the national procedure and 90% of the
3530 applications submitted under the international
procedure. Respectively, on 16 and 10 percent of
applications were issued provisional refusals for all
products and/or services requested for registration.

Monitorizarea motivelor de refuz atestă că
72% din cele referitoare la cererile depuse prin
procedura naţională și 82% din cele referitoare

Monitoring of the grounds for refusal attests that
72% of refusals on applications filed under the
national procedure and 82% of those on applica-
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Fig. 1.9. Frecvenţa solicitării claselor de produse
sau servicii în cererile depuse pe cale naţională

Fig. 1.9. Frequency of claiming classes of goods
or services in the applications filed by national way
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Fig. 1.10. Frecvenţa solicitării claselor de produse
sau servicii în cererile depuse pe cale internaţională
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Fig. 1.10. Frequency of claiming classes of goods
or services in the applications filed by international way
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la cererile depuse prin Sistemul de la Madrid
au la bază motive relative (conflictul cu mărci
identice sau similare, protejate pe numele altor
persoane pentru produse/servicii identice sau
similare); 8% și, respectiv, 5% din refuzuri au
fost emise pe motivul că semnele solicitate erau
înșelătoare; 19% și, respectiv, 4% din refuzuri din motivul lipsei de distinctivitate a semnelor
solicitate spre înregistrare.

tions filed under the Madrid System are based on
relative grounds (conflict with identical or similar
trademarks protected on behalf of other persons
for identical or similar goods/services); 8% and,
respectively, 5% of refusals were issued on the
ground that the requested signs were deceitful
or liable to mislead; 19% and, respectively, 4% of
refusals – on the ground of lack of distinctiveness
of signs requested for registration, etc.

În anul 2010, în Registrul naţional al cererilor de
înregistrare a mărcilor au fost înscrise 1957 de
cereri, 145 de cereri nu au întrunit condiţiile de
depunere, iar 168 de cereri au fost considerate
retrase, nefiind îndeplinite alte condiţii stabilite
de Lege.

In 2010, in the National Register of Trademark
Registration Applications were entered 1957
applications, 145 applications have not met the
conditions for filing and 168 applications were
deemed withdrawn, having not been met the
other conditions set by the Law.
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Este îmbucurător faptul că în perioada de bilanţ
aproape s-a dublat numărul cererilor de înregistrare internaţională a mărcilor depuse de
solicitanţi din Republica Moldova prin Sistemul
de la Madrid. În calitate de oficiu al ţării de origine, AGEPI a verificat și a expediat la OMPI 43 de
cereri de înregistrare internaţională a mărcilor, cu
21 mai multe decât în anul precedent.

It is encouraging that in the period under review
the number of applications for international registration of trademarks filed by applicants from the
Republic of Moldova under the Madrid System
nearly doubled. As an office of the country of
origin, AGEPI verified and sent to WIPO 43 international applications for registration of trademarks,
with 21 more than the previous year.

Printre ţările cel mai frecvent desemnate pentru
protecţie în cererile de înregistrare internaţională depuse de solicitanţii naţionali se numără
Ucraina (în 72% din cereri), Belarus (în 67%), Federaţia Rusă (în 58%), România (în 53%), Polonia
(în 37%) și Kazahstan (în 35%).

Among countries most frequently designated for
protection in the applications for international
registration filed by the national applicants are
Ukraine (in 72% of applications), Belarus (in 67%),
Russian Federation (in 58%), Romania (in 53%),
Poland (in 37%) and Kazakstan (in 35%).

Concomitent cu cererile noi, au fost depuse și
cereri de reînnoire a înregistrării mărcilor: în anul
2010 urma să expire termenul de valabilitate
a 2845 de mărci (2092 - internaţionale și 753 naţionale). Ca rezultat, a fost solicitată reînnoirea
a 2467 de mărci (cu 116 - 4,93% - mai multe faţă
de anul 2009), această cifră constituind 86,7%
din numărul mărcilor a căror durată de protecţie
se încheia în perioada de bilanţ. Majoritatea reînnoirilor - 2344 (95%) - a fost solicitată de către
titulari străini, inclusiv 2070 - pentru înregistrări
internaţionale și 274 - pentru mărci naţionale.
Titularii naţionali au depus 123 (5%) de cereri de
reînnoire a mărcilor. Cota mărcilor pentru care s-a
solicitat reînnoire, în raport cu numărul înregistrărilor pentru care urma să expire termenul de
valabilitate, a constituit 53% pentru înregistrările
naţionale și 99% - pentru cele internaţionale.
Totodată, trebuie de menţionat faptul că aceste
date sunt relative, deoarece există un decalaj
între data expirării valabilităţii și cea a depunerii
cererii de reînnoire. De asemenea, trebuie de luat
în considerare existenţa termenului de graţie de
6 luni pentru solicitarea reînnoirii mărcii.

Concomitantly with the new applications, there
also were filed trademark registration renewal
applications: in 2010 was supposed to expire the
term of validity of 2845 trademarks (2092 - international and 753 - national). As a result, there
was sought the renewal of 2467 trademarks
(with 116 - 4.93% - more than in 2009), this figure
constituting 86.7% of the number of trademarks
whose term of validity was expiring in the period
under review. Most renewals – 2344 (95%) – were
requested by foreign owners, including 2070 – for
international registrations and 274 – for national
trademarks. The national owners have filed 123
(5%) trademark renewal applications. The share of
trademarks for which the renewal was sought, in
respect of the number of registrations for which
the term of validity was supposed to expire, constituted 53% for national registrations and 99% –
for international ones. It should also be mentioned
that these data are relative, because there is a gap
between the date of expiry and that of filing of the
renewal application. It should also be taken into
account the existence of the grace period of six
months for the trademark renewal request.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 1352 de certificate de înregistrare a mărcilor (cu 428 - 24% - mai
puţine decât în anul 2009). Această scădere se
explică, ca și în cazul examinării cererilor, prin
impactul produs de intrarea în vigoare a Legii
38/2008 asupra procedurilor și prin eliberarea, în
2009, a unui număr sporit de certificate. În anul
2010 titularii naţionali au obţinut 750 de certificate (55%), iar cei străini - 602 (45%). Dinamica
eliberării certificatelor de înregistrare a mărcilor
în ultimii 6 ani este redată în figura 1.11.

In the year under review, 1352 trademark registration certificates were issued (with 428 – 24%
- less than in 2009). This decrease is explained,
as in the case of examination of applications, by
the impact of entry into force of Law 38/2008
on the procedures and by the issuance, in 2009,
of an increased number of certificates. In 2010,
national owners obtained 750 certificates (55%)
and foreign ones - 602 (45%). The dynamics of
trademark registration certificates issued in the
last 6 years is shown in Figure 1.11.

Repartizarea certificatelor eliberate după ţările
de reședinţă ale titularilor este reflectată în
tabelul 1.8.

The distribution of certificates issued by the
countries of residence of the owners is reflected
in Table 1.8.

Ca și în cazul cererilor, majoritatea certificatelor
de înregistrare a mărcilor, eliberate titularilor
naţionali, revine persoanelor cu domiciliul sau

As in the case of applications, most of trademark
registration certificates, issued to national owners,
belong to persons with their domicile or head-
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Fig. 1.11. Eliberarea certificatelor de înregistrare a mărcilor

Fig. 1.11. Issuance of trademark registration certificates
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Tab. 1.8. Trademark registration certificates distributed
by countries

Cod
Code

Certificate
Certificates

%

MD

750

55,5

Statele Unite ale Americii

US

147

10,9

Elveţia

CH

51

3,8

Federaţia Rusă

RU

43

3,2

Ucraina

UA

38

2,8

Japonia

JP

35

2,6

Regatul Unit

GB

30

2,2

Germania

DE

22

1,6

Polonia

PL

18

1,3

Turcia

TR

18

1,3

Georgia

GE

15

1,1

România

RO

13

1,0

Cipru

CY

13

1,0

Alte 34 de ţări/
Other 34 countries

159

11,8

Total: 47 de ţări /
Total: 47 countries

1352

100

Republica Moldova
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Tab. 1.9. Trademark protection activity

Tab. 1.9. Activitatea de protecţie a mărcilor
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cereri depuse:

5825

6144

6544

6808

5277

5454

Filed applications:

- solicitanţi naţionali

2093

1520

1532

1581

1211

1455

- national applicants

- solicitanţi străini

3732

4624

5012

5227

4066

3999

- foreign applicants

Procedura naţională:

2570

2269

2282

2312

1807

2039

The national procedure:

- solicitanţi naţionali

2093

1520

1532

1581

1211

1455

- national applicants

- solicitanţi străini

477

749

750

731

596

584

- foreign applicants

3255
2720

3875
3132

4262
3525

4496
3117

3470
175

3415
14

The international procedure
(foreign applicants):
- Madrid Agreement

Procedura internaţională
(solicitanţi străini):
- Aranjamentul Madrid
- Protocolul Madrid

535

743

737

1379

3295

3401

- Madrid Protocol

Certificate eliberate:

1467

1319

1259

1774

1780

1352

Issued certificates:

- titulari naţionali

1166

976

792

1004

1044

750

- national owners

- titulari străini

301

343

467

770

736

602

- foreign owners

sediul în mun. Chișinău – 85,7%. La o distanţă
foarte mare de aceștia se situează titularii din
Florești, Bălţi (câte 2%), Ceadîr-Lunga, Anenii Noi,
Cricova, Orhei, Tiraspol (aproximativ câte 1%),
restul de 6 la sută revenind titularilor din alte
unităţi teritorial-administrative.

quarter in Chisinau – 85.7%. At a very big distance
from them are situated the owners from Floresti,
Balti (2% each), Ceadir-Lunga, Anenii Noi, Cricova,
Orhei, Tiraspol (approximately 1% each), the
remaining 6 percent belonging to owners from
other administrative-territorial units.

În anul de bilanţ, au fost eliberate 422 de
certificate de reînnoire a înregistrării mărcilor,
dintre care 119 (28%) – titularilor naţionali și 303
(72%) – celor străini. În raport cu anul precedent,
numărul certificatelor de reînnoire eliberate s-a
majorat cu 169 (67%), fiind atestată o creștere cu
78 (de 2,9 ori) a numărului de certificate eliberate
titularilor naţionali și cu 91 (43%) a numărului de
certificate eliberate celor străini. Cota certificatelor de reînnoire constituie 56% din numărul certificatelor al căror termen de valabilitate expira în
anul 2010, fiind cu 18 puncte procentuale mai
mare decât în 2009.

In the year under review, there were issued 422
certificates for renewal of trademark registration, of which 119 (28%) – to national owners
and 303 (72%) – to foreign ones. Compared with
the previous year, the number of issued renewal
certificates increased by 169 (67%), being certified an increase by 78 (2.9 times) in the number
of certificates issued to national owners and by
91 (43%) in the number of certificates issued to
foreign owners. The share of renewal certificates
is 56% of the number of registration certificates
whose term of validity was expiring in 2010, being by 18 percentage points higher than in 2009.

De la începutul activităţii sale până în
31.12.2010, AGEPI a eliberat 20771 de certificate
de înregistrare a mărcilor. Diferenţa considerabilă dintre numărul de cereri de înregistrare
și numărul de certificate eliberate se explică
prin faptul că AGEPI nu eliberează certificate de
înregistrare pentru mărcile internaţionale. La 31
decembrie 2010 erau valabile 17355 de certificate (84%), inclusiv 5086 reînnoite, acestea de la
urmă constituind 29% din numărul certificatelor
valabile.

From the start of its activity until 31 December
2010, AGEPI issued 20,771 trademark registration
certificates. The significant difference between
the number of applications for registration and
the number of issued certificates is explained by
the fact that AGEPI does not issue certificates of
registration for international trademarks. On 31
December 2010, there were valid 17,355 certificates (84%), including 5086 renewed, these
latter constituting 29% of the number of valid
certificates.

Tabloul general al activităţii de acordare a protecţiei mărcilor de produse și/sau de servicii în
ultimii 6 ani este prezentat în tabelul 1.9.

The general picture of the activity of affording
protection to product and/or service trademarks
in the last 6 years is presented in Table 1.9.
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1.5. Indicaţii geografice

1.5. Geographical indications

Pentru sistemul naţional de protecţie a indicaţiilor geografice* (IG), aflat în proces de constituire,
2010 a fost un an deosebit de important. Pe de o
parte, au fost adoptate actele normative necesare pentru funcţionarea efectivă a acestuia (a se
vedea compartimentul “2.1. Activitatea normativlegislativă”), iar pe de altă parte, prin Hotărârea
Guvernului nr. 307 din 23.04.2010, au fost iniţiate
negocierile asupra proiectului Acordului între
Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice
pentru produse agricole și alimentare.

For the national system of protection of geographical indications* (GIs), in the process of establishment, 2010 was a particularly important year.
On the one hand, there have been adopted the
normative acts necessary for its effective operation
(see section “2.1. Normative-legislative activity”),
and on the other hand, by Government Decision
no. 307 of 23.04.2010, have been initiated the
negotiations on the draft Agreement between the
Government of the Republic of Moldova and the
European Union on the protection of geographical
indications for agricultural products and foodstuffs.

În contextul negocierilor, au fost realizate consultări publice pe marginea Listelor indicaţiilor
geografice ale Uniunii Europene propuse spre
protecţie în Republica Moldova, acestea fiind
publicate la 20 august 2010 în ediţia specială
“Indicaţii geografice” a Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI), accesibilă și pe siteul AGEPI. În termen de 2 luni din data publicării,
persoanele care au avut un interes legitim au
formulat opoziţii cu privire la acordarea protecţiei prin depunerea declaraţiilor motivate la AGEPI.

In the context of negotiations were conducted
public consultations on the Lists of EU’s geographical indications proposed for protection in the
Republic of Moldova, which were published on 20
August 2010 in the special edition “Geographical
Indications” of the Official Bulletin of Intellectual
Property (BOPI), also accessible on the AGEPI
website. Within two months from the date of
publication, people who had a legitimate interest
have made oppositions to the grant of protection
by filing reasoned declarations with the AGEPI.

Totodată, pentru a stabili dacă IG propuse spre
protecţie corespund prevederilor legislaţiei naţionale și pentru a evidenţia posibilele conflicte între
IG și mărcile anterioare protejate pe teritoriul Republicii Moldova, AGEPI a efectuat examinarea a
3134 de IG incluse în Listele menţionate, inclusiv:
853 de IG - pentru produse agricole și alimentare;
1953 - pentru vinuri; 4 - pentru vinuri aromatizate
și 324 - pentru băuturi spirtoase.

At the same time, to determine whether GIs proposed for protection meet the requirements of
national legislation and to highlight the potential
conflicts between GIs and earlier trademarks
protected in the Republic of Moldova, AGEPI
conducted the examination of 3134 GIs included
in those Lists, including: 853 IGs – for agricultural
products and foodstuffs; 1953 – for wines, 4 – for
aromatized wines and 324 – for spirits.

În aceeași ordine de idei, de menţionat faptul
că 2 denumiri de origine autohtone – „Ciumai”
și „Romănești” (pentru vinuri) – au fost comunicate în vederea protecţiei pe teritoriul Uniunii
Europene, urmând să treacă prin aceeași procedură a consultărilor publice în spaţiul comunitar.

In the same vein, it should be noted that two indigenous appellations of origin – “Ciumai” and “Romanesti” (for wines) – have been communicated with a
view to protection on the European Union territory,
being supposed to go through the same procedure
of public consultations in the Community area.

Pe parcursul anului 2010, AGEPI și-a onorat în continuare atribuţiile sale de autoritate competentă
a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Speciale a
Ţărilor Membre la Aranjamentul de la Lisabona din
31 octombrie 1958 privind protecţia denumirilor
de origine și înregistrarea internaţională a acestora (în continuare - Aranjamentul de la Lisabona).
Astfel, în vederea acordării protecţiei pe teritoriul
Republicii Moldova, de la Biroul Internaţional al
OMPI au parvenit 6 notificări privind înregistrarea
internaţională a unor noi denumiri de origine.

During 2010, AGEPI continued to honor its
responsibilities as the competent authority of
the Republic of Moldova in the Special Union of
Member Countries of the Lisbon Agreement of
31 October 1958 for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (hereinafter - the Lisbon Agreement). Thus,
in order to afford protection in the Republic of
Moldova, from the International Bureau of WIPO
came six notifications of international registration
of several new appellations of origin. As a result of

* Prin „indicaţii geografice” se înţeleg indicaţiile, astfel cum
sunt definite în articolul 22 alineatul (1) al Acordului privind
aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de
comerţ (Acordul TRIPS), care includ și denumirile de origine.

* “Geographical indications” shall mean indications, as
defined in Article 22 1) of the Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property (TRIPS), which also include
appellations of origin.
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Tab. 1.10. DO protejate pe teritoriul Republicii Moldova,
repartizate după ţările de origine
Ţara
Country

Tab. 1.10. AO protected in the Republic of Moldova,
distributed by the countries of origin

Numărul DO protejate
pe cale internaţională/naţională

Numărul total
Total number

Number of internationally/nationally
protected AO
Franţa

508

Republica Cehă

% din numărul total al DO
protejate
% of the total number
of protected AO

508

62,2

75/5

80

9,8

Bulgaria

49

49

6,0

Slovacia

34

34

4,2

Italia

31

31

3,8

Ungaria

28

28

3,4

Georgia

20

20

2,4

Cuba

19

19

2,3

Mexic

12

12

1,5

Algeria

7

7

0,9

Portugalia

7

7

0,9

Tunis

7

7

0,9

RPD Coreeană

6

6

0,7

Peru

4

4

0,5

Republica Moldova
Muntenegru

(1)*/2

2

0,2

2

2

0,2

Israel

1

1

0,1

Total

810/7

817

100,0

Ca rezultat al examinării de fond, în perioada de
bilanţ 4 denumiri de origine notificate anterior au
obţinut protecţia revendicată.

substantive examination, four previously notified
appellations of origin have obtained the claimed
protection in the period under review.

La finele anului 2010, numărul înregistrărilor internaţionale ale DO, notificate de Biroul Internaţional
al OMPI, a atins cifra de 824, dintre acestea 811
DO au obţinut protecţie pe teritoriul Republicii
Moldova (ulterior, denumirea de origine AO0734
TALAVERA DE PUEBLA din Mexic a fost invalidată
în ţara de origine și radiată din Registrul Internaţional), 6 DO nu au întrunit condiţiile de acordare
a protecţiei, iar alte 6 urmează să fie examinate
în termenele prevăzute de Aranjamentul de la
Lisabona.

At the close of 2010, the number of international
registrations of the AO, notified by the International Bureau of WIPO, reached the figure of 824, of
them 811 AO have obtained protection in the Republic of Moldova (later, the appellation of origin
AO0734 TALAVERA DE PUEBLA in Mexico has been
invalidated in the country of origin and erased
from the International Register), six AO did not
meet the conditions for protection, while another
six are to be examined within the deadlines set by
the Lisbon Agreement.

În ansamblu, către 31.12.2010 pe teritoriul Republicii Moldova erau protejate 817 DO, inclusiv
7 – depuse prin procedura naţională, 2 dintre
care sunt DO autohtone „Ciumai” și „Romănești”
(tabelul 1.10.).

On the whole, 817 AO were protected in the
Republic of Moldova by 12/31/2010, including
7 – submitted under the national procedure, 2 of
which are indigenous AO “Ciumai” and “Romanesti” (Table 1.10.).

Aria geografică de provenienţă a DO protejate
include 17 ţări membre ale Aranjamentului de la
Lisabona, celelalte 10 ţări membre neavând DO
protejate la nivel internaţional.

The geographical area of origin of the protected
AO includes 17 member countries of the Lisbon
Agreement, the other 10 member countries having no internationally protected AO.

* DO autohtonă „Romănești”, protejată prin Aranjamentul de
la Lisabona, nu este luată în considerare la calcularea numărului de DO protejate pe teritoriul Republicii Moldova pe cale
internaţională, aceasta fiind protejată pe cale naţională.

* The indigenous AO “Romanesti” protected under the Lisbon
Agreement is not taken in consideration upon calculation of
the number of AO internationally protected in the Republic
of Moldova, it being protected nationally.

28

Raport Anual 2010

DO protejate pe teritoriul Republicii Moldova se
referă la 21 de clase de produse ale CIPS. În top
se află DO pentru produsele din clasa 33 (circa
70%), urmate, la o distanţă foarte mare, de produsele din cl. 29, 32, 34, 31, 30 etc. (figura 1.12.).

AO protected in the Republic of Moldova refer
to 21 classes of goods of the ICGS. On top come
out AO for goods of class 33 (circa 70%), followed at a great distance by the goods of cl. 29,
32, 34, 31, 30 etc. (Figure 1.12.).

Fig. 1.12. Numărul şi ponderea DO protejate
pe teritoriul Republicii Moldova repartizate după clasele
de produse, conform CIPS

Fig. 1.12. Number and weight of AO protected in the
Republic of Moldova distributed by the classes of goods,
according to the ICGS

Cl. 29 – 73; 9%
Cl. 32 – 37; 4%
Cl. 34 – 34; 4%

Cl. 19 – 19; 2%

Cl. 31 – 26; 3%
Cl. 30 – 21; 3%
Cl. 33 – 572;
69%

Cl. 21 – 17; 2%

Alte 15 clase –
Other 15 classes –
88; 11%

Cl. 01 – 9; 1%
Cl. 05 – 6; 1%
Cl. 14 – 6; 1%
Restul de 10 clase –
The remaining 10 classes –
10; 1%

1.6. Dreptul de autor și drepturile conexe

1.6. Copyright and related rights

Pe parcursul anului 2010, la AGEPI au fost depuse
334 de cereri de înregistrare a operelor ocrotite de
dreptul de autor și drepturile conexe. Ca urmare a
examinării cererilor, în Registrul de stat respectiv
au fost înregistrate 315 obiecte și a fost eliberat
același număr de certificate de înregistrare pentru
diferite categorii de opere. În raport cu anul precedent, s-a atestat o micșorare cu 12,5% a numărului
total de înregistrări, provocată în mare parte de
scăderea numărului de opere audiovizuale și
integrante înregistrate, cu circa 61% și, respectiv,
56%. Totodată, a crescut de peste 2 ori numărul de
opere știinţifice și cu 29% - cel al programelor de
calculator înregistrate. În anul de bilanţ, în topul
înregistrărilor se află operele literare și știinţifice - cu 25% și, respectiv, 19% din numărul total,
urmate de fonograme (14%), opere audiovizuale
și de artă plastică (câte 10%), programe de calculator (9%). Dinamica înregistrării operelor ocrotite
de dreptul de autor și drepturile conexe în ultimii
6 ani este prezentată în tabelul 1.11.

During 2010, 334 applications for registration of
works protected by copyright and related rights
have been filed with AGEPI. Following the examination of applications, in the State Register have been
recorded 315 objects and was issued the same
number of certificates of registration for different
categories of works. A decrease by 12.5% in the
total number of registrations was attested compared with the previous year, caused mostly by the
decrease in the number of registered integrated
and audiovisual works, by circa 61% and, respectively, 56%. However, the number of scientific
works increased more than two times and that of
registered computer programs by 29%. In the year
under review, on top of registrations are literary
and scientific works - by 25% and, respectively,
19% of the total number, followed by phonograms
(14%), audiovisual works and works of plastic arts
(10% each), and computer programs (9%). The
dynamics of registration of works protected by
copyright and related rights in the last six years is
presented in Table 1.11.

În conformitate cu prevederile Codului pentru
știinţă și inovare al Republicii Moldova, în anul de
bilanţ AGEPI a continuat să-și îndeplinească funcţiile ce ţin de înregistrarea rezultatelor cercetări-

In accordance with the Code on Science and
Innovation of the Republic of Moldova, in the
year under review AGEPI continued to perform
its functions related to registration of scientific
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Tab. 1.11. Activity on registration of works protected
by copyright and related rights

Tab. 1.11. Activitatea de înregistrare a operelor
ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe
Obiecte

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Objects

Opere literare

50

78

64

77

74

78

Literary works

Opere știinţifice

54

52

70

78

29

60

Scientific works

Opere muzicale

6

13

14

5

21

18

Musical works

Opere de artă plastică

13

44

61

63

29

30

Works of plastic arts

Fonograme

27

51

45

54

47

43

Phonograms

Baze de date

3

3

7

4

2

1

Databases

Programe de calculator

6

28

57

18

21

27

Computer programs

Opere integrante

8

2

16

20

52

23

Integrated works

Opere audiovizuale

1

4

11

7

83

32

Audiovisual works

Opere de artă decorativă
și aplicată

8

6

8

2

2

2

Works of decorative and applied
arts

Opere derivate

-

2

2

2

0

1

Derived works

176

283

355

330

360

315

Total

Total

lor știinţifice (obiecte de proprietate intelectuală)
ale organizaţiilor din sfera știinţei și inovării, finanţate din bugetul de stat. Conform Regulamentului cu privire la înregistrarea și evidenţa de stat
a rezultatelor activităţii de cercetare știinţifică, au
fost recepţionate, prelucrate și înregistrate în Baza
de date on-line “Rezultate știinţifice”, elaborată și
gestionată de către AGEPI, 279 de fișe informative privind rezultatele realizării programelor/
proiectelor din sfera știinţei și inovării, finalizate în
anii 2007-2010, fiind eliberate 248 de adeverinţe.
Menţionăm faptul că la 31.12.2010 Baza de date
„Rezultate știinţifice” conţinea informaţii referitoare la realizarea a 666 de programe/proiecte, dintre
care 248 finalizate în anul 2005, 34 – în 2006, 65 –
în 2007, 160 – în 2008 și 159 - în 2009.

research results (intellectual property objects) of
the organizations in the field of science and innovation, funded from the state budget. According to the Regulations on State Registration and
Accounting of Scientific Research Results, there
have been received, processed and stored in the
on-line Database “Scientific Results”, developed
and managed by AGEPI, 279 informative cards
on science and innovation programs/projects
implementation results, completed in 20072010, being issued 248 certificates. It should be
noted that on 31.12.2010 the Database “Scientific
Results” contained information relating to the
implementation of 666 programs/projects, of
which 248 completed in 2005, 34 – in 2006, 65 –
in 2007, 160 – in 2008 and 159 – in 2009.

Pe parcursul anului 2010, din partea Ministerului
Afacerilor Interne (MAI) și Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei (CCCEC),
la AGEPI au parvenit 58 de demersuri de efectuare
a constatărilor tehnico-știinţifice privind examinarea suporturilor materiale, presupuse a fi contrafăcute, de 2,3 ori mai puţine decât în anul precedent. Spre examinare au fost prezentate 4000 de
exemplare de opere sau fonograme, presupuse a
fi contrafăcute, pe diverse suporturi, inclusiv 3843
– compact-discuri (CD, MP-3, DVD) și 157 - harddiscuri (HDD). În anul precedent acești indici au
constituit, respectiv, 13456, 12997 și 459.

During 2010, the Ministry of Internal Affairs
(MIA) and the Centre for Combating Economic
Crimes and Corruption (CCECC) submitted to
AGEPI 58 requests for drawing technical and
scientific findings on examination of alleged
counterfeit material media, 2.3 times less
than the previous year. For examination were
presented 4000 copies of alleged counterfeit works or phonograms, on various media,
including 3843 – compact disks (CD, MP-3 and
DVD) and 157 – hard disks (HDD). Last year
these indexes were 13,456, 12,997 and 459,
respectively.

La solicitarea organelor de control, specialiștii
AGEPI au întocmit 61 de rapoarte de constatare/
expertiză a exemplarelor de opere sau fonograme

At the request of the control bodies, AGEPI
experts have prepared 61 reports on finding/expertise of seized copies of works or phonograms,
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Fig. 1.13. Numărul marcajelor de control eliberate
de AGEPI (mii)

Fig. 1.13. Number of control marks issued by AGEPI
(thousands)
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ridicate, dintre care 19 – în cadrul dosarelor
penale și 42 – al celor administrative (în anul
precedent – 59 și, respectiv, 96 de exemplare).

of which 19 – on criminal files and 42 – on administrative ones (in the previous year – 59 and
96 copies, respectively).

Pe parcursul anului 2010, au fost examinate opere
și fonograme imprimate pe 2225 de suporturi
materiale (CD, DVD, MP3) și 189 de hard-discuri
(în 2009 numărul acestora a constituit, respectiv,
13964 și 440). Ca rezultat al evaluării prejudiciului
cauzat titularilor de drepturi, s-a constatat că în cazul a 1720 de CD, DVD, MP3 și 74 de HDD existau
temeiuri pentru intentarea dosarelor contravenţionale, iar în cazul a 505 CD, DVD, MP3 și 115 HDD
– pentru atragere la răspundere penală.

During 2010, there were examined works and
phonograms printed on 2225 physical media (CD,
DVD, MP3) and 189 on hard disks (in 2009 their
number was 13,964 and 440, respectively). Following the assessment of injury caused to rightholders, it was found that in the case of 1720 CD, DVD,
MP3 and 74 HDD there were grounds for institution of administrative proceedings and in the case
of 505 CD, DVD, MP3 and 115 HDD - for institution
of criminal proceedings.

În vederea asigurării comercializării legale a operelor audiovizuale și a fonogramelor înregistrate
pe compact-discuri și pe casete audio, au fost
eliberate 388653 de marcaje de control, cu 35%
mai puţine decât în anul precedent. În acest sens,
de menţionat faptul că pe parcursul ultimilor 6 ani
se atestă o continuă scădere a numărului de marcaje de control eliberate; pe parcursul ultimilor 3
ani nu se mai solicită marcaje de control pentru
casete video (VA); în 2010 numărul marcajelor de
control pentru casete audio (AA) a scăzut brusc
și a constituit doar 1% din totalul marcajelor de
control eliberate (figura 1.13.). În Registrul de stat
al titularilor marcajelor de control au fost înscriși
17 titulari noi, la sfârșitul anului 2010 numărul
acestora atingând cifra de 213, dintre care doar
116 titulari deţin certificate valabile.

In order to ensure the legal marketing of phonograms and audiovisual works recorded on
compact disks and audio cassettes, there were
issued 388,653 control marks, by 35% less than
the previous year. In this regard, it should be
mentioned that during the last six years it is
attested a continuous decrease in the number
of issued control marks; during the last three
years are not requested control marks for video
cassettes (VA) any more; in 2010 the number
of control marks for audio cassettes (AA) fell
sharply and amounted to only 1% of the total of
issued control marks (Figure 1.13.). In the State
Register of Holders of Control Marks have been
entered 17 new holders, at the end of 2010 their
number reached the figure of 213, of which only
116 hold valid certificates.
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II
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC
ACTIVITY IN THE LEGAL FIELD

2.1. Activitatea normativ-legislativă

2.1. Normative-legislative activity

Sub aspect legislativ, anul 2010 se caracterizează
prin definitivarea procesului de armonizare a
cadrului normativ din domeniul proprietăţii intelectuale cu legislaţia în vigoare actualmente în
Uniunea Europeană, precum și prin consolidarea
acestuia ca urmare a apariţiei unor noi obiecte
de proprietate intelectuală.

Under legislative terms, 2010 is characterized
by the completion of the process of harmonization of the intellectual property legal framework with the current legislation in force in
the European Union and its strengthening as
a result of the emergence of new intellectual
property objects.

În această ordine de idei, adoptarea Legii nr. 139
din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe constituie cel mai important eveniment al anului de bilanţ în domeniul legislativ, prin
care ţara noastră și-a realizat angajamentul său cu
privire la cadrul legislativ al proprietăţii intelectuale,
asumat în conformitate cu art. 49 al Acordului de
Parteneriat și Cooperare dintre UE-RM.

In this context, the adoption of Law no. 139 of
02.07.2010 on Copyright and Related Rights
is the most important event of the year under
review in the legislative field, through which our
country has met its commitment to the legal
framework of intellectual property, assumed in
accordance with Article 49 of the Partnership and
Cooperation Agreement between EU-RM.

De asemenea, a fost definitivat un șir de proiecte
de acte legislative care se află, în prezent, la examinare în Parlament sau Guvern, și anume:
ê Proiectul Legii pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Codul
penal, Codul contravenţional, Codul de procedură civilă), aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 581 din 01 iulie 2010;
ê Proiectul Legii pentru completarea Codului
de procedură civilă (ce vizează includerea unui
nou capitol - Recunoașterea notorietăţii mărcilor), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 580
din 01 iulie 2010;

It has also been completed a number of draft
laws that are currently examined by the Parliament or the Government, namely:
ê Draft Law Amending and Supplementing
Certain Laws (Criminal Code, Contravention Code, Civil Procedure Code), approved
by Government Decision No. 581 of July 1,
2010;
ê Draft Law Supplementing the Civil Procedure Code (which aims the inclussion of a
new chapter - Recognition of Trademark Notoriety), approved by Government Decision No.
580 of July 1, 2010;
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ê

Proiectul Legii pentru denunţarea Convenţiei Eurasiatice de Brevete.

ê

Draft Law on Denunciation of the Eurasian
Patent Convention.

Prin reglementările proiectelor menţionate
urmează să fie asigurată, în special, compatibilitatea deplină a prevederilor acestor acte legislative cu normele legilor speciale în vigoare vizând
dreptul exclusiv al titularilor drepturilor de proprietate intelectuală, dar și concretizarea unor
aspecte procedurale în cazul încălcării acestor
drepturi sau al recunoașterii notorietăţii mărcilor.

Through the regulations of the above-mentioned
drafts it should be ensured, in particular, the full
compatibility of the provisions of these laws with
the rules of the specific laws in force targeting the
exclusive right of the holders of intellectual property
rights, and also concretization of certain procedural
aspects in the case of infringement of these rights
or recognition of trademark notoriety.

Totodată, în vederea consolidării unui sistem
integru de protecţie a indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine și specialităţilor tradiţionale garantate, au fost aprobate următoarele
acte normative:
ê Hotărârea Guvernului nr. 610 din 05 iulie 2010
pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine și specialităţilor tradiţionale garantate;
ê Hotărârea Guvernului nr. 644 din 19 iulie
2010 cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii și
responsabilităţi referitoare la produsele cu
denumiri de origine și indicaţii geografice
și la specialităţile tradiţionale garantate și
a autorităţilor competente responsabile de
controalele oficiale privind conformitatea
acestor produse.

However, in order to strengthen an integrated
system of protection of geographical indications,
appellations of origin and traditional specialties
guaranteed, there were approved the following
normative acts:
ê Government Decision No. 610 of July 5, 2010
for approval of the Regulations on the procedure for filing, examination and registration
of geographical indications, appellations of
origin and traditional specialties guaranteed;
ê Government Decision No. 644 of 19 July
2010 on the designation of competent authorities vested with powers and responsibilities with regard to products with appellations of origin and geographical indications
and traditional specialties guaranteed and
of competent authorities responsible for
official controls on the conformity of these
products.

Procesul de perfecţionare a cadrului juridic în
domeniul proprietăţii intelectuale a continuat și
în anul de bilanţ cu aprobarea completărilor și
modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului din
domeniul de referinţă, și anume:
ê Hotărârea Guvernului nr. 277 din 14 aprilie
2010 pentru aprobarea modificărilor și
completărilor ce se operează în Hotărârea
Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003,
prin care s-a perfecţionat mecanismul de
acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca
de produs și/sau de serviciu, domeniul de
reglementare fiind extins și asupra desenelor/modelelor industriale;
ê Hotărârea Guvernului nr. 1199 din 23 decembrie 2010 pentru aprobarea modificărilor și
completărilor ce se operează în unele hotărâri
ale Guvernului (nr. 783 din 30 iunie 2003, ce vizează Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, și nr. 1609 din 31 decembrie 2003, ce vizează
Regulamentul privind obiectele de proprietate
industrială create în cadrul exercitării atribuţii-

The process of improving the legal framework in
the field of intellectual property continued in the
year under review with the approval of additions
and changes to some Government decisions in
the reference field, namely:
ê Government Decision No. 277 of 14 April
2010 on the approval of amendments and
additions which are operated in the Government Decision No. 1425 of 2 December
2003, through which has been improved the
mechanism for granting permission to use
the official or historical name of the State in
the product and/or service trademark, the
regulatory area being extended to industrial
designs;
ê Government Decision No. 1199 of 23
December 2010 on the approval of amendments and additions which are operated
in some Government decisions (No. 783
of 30 June 2003, aimed at the Regulations
on the attestation of evaluators of intellectual property objects and No. 1609 of 31
December 2003, aimed at the Regulations
on industrial property objects created in
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lor de serviciu). Acestea au fost completate cu
norme referitoare la procedura de reatestare a
evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, precum și cu norme privind acoperirea
tuturor obiectelor de proprietate intelectuală,
inclusiv a obiectelor protejate de dreptul de
autor și drepturile conexe create ca urmare a
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cu norme
privind obiectele de proprietate intelectuală rezultate din activităţile de cercetare-dezvoltare
și inovare, cele create de către funcţionari
publici ori militari, sau elaborate în instituţii de
învăţământ superior.

the accomplishment of duties). These were
supplemented by rules on the procedure
for reattestation of evaluators of intellectual property objects, as well as rules on
covering all intellectual property objects,
including objects protected by copyright
and related rights created as a result of
accomplishment of duties, with rules on
intellectual property objects resulted from
research and development and innovation
activities, those created by civil servants
or soldiers, or developed in institutions of
higher education.

La capitolul cooperare bilaterală a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1195 din 23
decembrie 2010 privind iniţierea negocierilor
asupra proiectului Protocolului de cooperare în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale între
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova și Institutul Turc de Brevete
și acordarea deplinelor puteri pentru semnarea
acestuia, ceea ce constituie un pas important
în vederea aprofundării relaţiilor de colaborare
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale
dintre oficiile menţionate.

In the chapter of bilateral cooperation has been
approved the Government Decision No. 1195 of
23 December 2010 on the initiation of negotiations on the Draft Protocol on cooperation in
industrial property protection field between
the State Agency on Intellectual Property of the
Republic of Moldova and the Turkish Patent Institute and grant of full powers for signing thereof,
which is an important step towards strengthening of relations of cooperation in the industrial
property protection field between the abovementioned offices.

Referitor la alte acte normative aprobate în
perioada de bilanţ care vizează activitatea AGEPI
atât pe plan internaţional, cât și naţional pot fi
menţionate:
ê Hotărârea Guvernului nr. 348 din 04 mai 2010
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie
2000 “Cu privire la decernarea Medaliei de
Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate
Intelectuală (OMPI) “Inventator remarcabil” și
a Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare”;
ê Hotărârea Guvernului nr. 349 din 04 mai
2010 cu privire la numirea reprezentanţilor
plenipotenţiari ai Republicii Moldova în Consiliul interstatal pentru problemele protecţiei
proprietăţii industriale și în Consiliul administrativ al Organizaţiei Eurasiatice de Brevete;
ê Hotărârea Guvernului nr. 962 din 15 octombrie 2010 privind modificarea pct. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 349 din 4 mai 2010,
menţionată mai sus.

As regards other normative acts approved in the
period under review which aim at AGEPI activity both internationally and nationally can be
mentioned:
ê Government Decision No. 348 of May 4, 2010
on the amendment of Annex No. 3 to the
Government Decision No. 933 of 12 September 2000 “on The Gold Medal Award of
the World Intellectual Property Organization
(WIPO) “Outstanding Inventor” and the WIPO
Trophy “Innovative Enterprise”;
ê Government Decision no. 349 of May 4,
2010 on the appointment of plenipotentiary
representatives of the Republic of Moldova
in the Interstate Council for the Industrial
Property Protection and the Administrative
Council of the Eurasian Patent Organization;
ê Government Decision No. 962 of 15 October 2010 on the amendment of Paragraph 1
of the Government Decision No. 349 of May
4, 2010, mentioned above.

De asemenea, în 2010 a continuat procesul de
coordonare a proiectelor iniţiate în anul precedent cu autorităţile de resort și iniţierea unor noi
proiecte de acte normative importante pentru
sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale.
În acest sens, menţionăm:
ê Proiectul Regulamentului mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală;

Also, in 2010 continued the process of coordination of drafts initiated last year with the relevant
authorities and initiation of some new draft
normative acts important for intellectual property protection system. In this regard, we should
note:
ê Draft Regulations on patent attorneys in
inteliectual property;
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ê

ê

Proiectul de modificare și completare
a Hotărârii Guvernului nr. 774 din
13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii
cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale;
Proiectul Regulamentului referitor la înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă,
gaj și franchising privind obiectele de proprietate intelectuală.

ê

ê

Draft amending and completing the
Government Decision No. 774 of 13.08.1997
on fees for legal services in the field of
protection of intellectual property objects;
Draft Regulations on registration of assignment, license, pledge and franchise
contracts concerning the intellectual
property objects.

2.2. Contencios

2.2. Contentious matter

În anul 2010, activitatea în domeniul contenciosului s-a desfășurat, ca și în anii precedenţi, pe
două direcţii prioritare:
ê examinarea contestaţiilor la Comisia de contestaţii a AGEPI;
ê participarea specialiștilor AGEPI la examinarea litigiilor din domeniul proprietăţii
intelectuale în instanţele judecătorești.

In 2010, the activity in the field of contentious
matter was carried out, as in previous years, on
two main directions:
ê examination of appeals with the Board of
Appeals of AGEPI;
ê participation of AGEPI specialists
in hearing intellectual property litigations
in the courts.

În anul 2010, la Comisia de contestaţii au fost depuse în mod direct 116 contestaţii, cu 24 (17,1%)
mai puţine decât în anul precedent. Concomitent, departamentele de expertiză au transmis la
Comisie 17 contestaţii parvenite în procesul de
reexaminare a cererilor de înregistrare a OPI (faţă
de 20 în 2009).

In 2010, 116 appeals were lodged directly with
the Board of Appeals, with 24 (17.1%) less than
the previous year. Concomitantly, examination
departments submitted to the Board of Appeals
17 appeals received in the process of reexamination of applications for the registration of IPO
(compared with 20 in 2009).

Majoritatea contestaţiilor (96,5%), depuse direct
la Comisie, se referă la mărci, 1,75% - la desene/
modele industriale și 1,75% - la invenţii.

Most appeals (96.5%), lodged directly with the
Board of Appeals, refer to trademarks, 1.75% - to
industrial designs and 1.75% - to inventions.

După provenienţa lor, contestaţiile se distribuie în
modul următor: 33 (28,4%) provin de la solicitanţi
(titulari) naţionali, 3 (2,6%) – de la persoane terţe
naţionale, 70 (60,3%) – de la solicitanţi (titulari) străini, 10 (8,6%) – de la persoane terţe străine. În comparaţie cu anul precedent, numărul contestaţiilor
depuse de persoane terţe străine și persoane terţe
naţionale a scăzut semnificativ, cu 65% și, respectiv,
62%. S-a mărit, însă, cu 24 la sută numărul contestaţiilor depuse de solicitanţi (titulari) naţionali.

By their origin, appeals shall be distributed as follows: 33 (28.4%) come from national applicants
(owners), 3 (2.6%) - from national third parties, 70
(60.3%) - from foreign applicants (owners), 10 (8.6%)
- from foreign third parties. Compared with the previous year, the number of appeals lodged by foreign
third parties and national third parties significantly
decreased, by 65% and 62%, respectively. However,
the number of appeals lodged by national applicants (owners) increased by 24 percent.

Pe parcursul anului 2010, Comisia de contestaţii a
organizat 18 ședinţe, fiind numite spre examinare
184 de contestaţii, dintre care 72 de dosare au
fost amânate, examinarea a 2 contestaţii a fost
suspendată în temeiul încheierii judecătorești, iar
111 contestaţii au fost examinate, cu adoptarea
a 111 hotărâri și încheieri, inclusiv: 70 de hotărâri
de acceptare (totală - 62, parţială - 8) a revendicărilor contestatarilor, 22 - de respingere a acestora
și 19 încheieri, dintre care 16 privind transmiterea
dosarelor spre reexaminare și 3 privind încetarea
procedurii de examinare a contestaţiei. Majorita-

During 2010, the Board of Appeals held 18
meetings, being named for hearing 184
appeals, of which 72 files were postponed,
hearing of two appeals was suspended on the
ground of court conclusion, and 111 appeals
were heard, with adoption of 111 resolutions
and conclusions, including: 70 decisions of
(total - 62, partial - 8) acceptance of the claims
of appellants, 22 – of their rejection and 19
conclusions, of which 16 on the transmission
of files to reexamination and 3 on the closure
of the appeal hearing procedure. The absolute
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Fig. 2. Contestaţii depuse şi examinate la Comisia
de contestaţii

Fig. 2. Appeals lodged and heard with the Board
of Appeals
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tea absolută a hotărârilor și încheierilor adoptate
- 105 (94,6%) se referă la mărci, 3 (2,7%) – la desene și modele industriale și 3 (2,7%) – la invenţii.

majority of adopted decisions and conclusions
- 105 (94.6%) refers to trademarks, 3 (2.7%) - to
industrial designs and 3 (2.7%) - to inventions.

În figura 2 este prezentată dinamica procesului
de depunere și examinare a contestaţiilor și de
adoptare a hotărârilor de către Comisia de contestaţii pe parcursul ultimilor 6 ani.

Figure 2 shows the dynamics of the process of
lodging and hearing of appeals and of adoption of decisions by the Board of Appeals during the last six years.

Către 31 decembrie 2010, la Comisia de contestaţii se aflau în curs de examinare 58 de contestaţii.

By December 31, 2010, with the Board of Appeals were pending 58 appeals.

În anul de referinţă, specialiștii AGEPI au participat
la 405 ședinţe de judecată pe cazuri referitoare la
OPI (cu 23% mai puţine decât în anul precedent),
dintre care: 327 - la Curtea de Apel Chișinău, 1 - la
Curtea de Apel Bălţi, 66 - la Curtea Supremă de
Justiţie, 9 - la Judecătoria Economică de Circumscripţie și 2 - la Judecătoria sectorului Rîșcani al
mun. Chișinău. În cadrul acestora au fost examinate 79 de dosare (cu 14 mai puţine în raport cu anul
2009), inclusiv 51 - la Curtea de Apel, 27 - la Curtea
Supremă de Justiţie și 1 - la Judecătoria Economică de Circumscripţie. Ca și în anii precedenţi, în
majoritatea cazurilor (90%) obiectele litigiilor leau constituit mărcile de produse și/sau de servicii.

In the year under review, AGEPI specialists
participated in 405 hearings on cases related to
IPO (with 23% less than the previous year), of
which: 327 – at the Chisinau Court of Appeal,
1 – at the Balti Court of Appeal, 66 – at the
Supreme Court of Justice, 9 – at the District
Economic Court and 2 – at the Riscani District
Court of Chisinau. Within these were heard 79
cases (with 14 fewer compared with 2009), including 51 – at the Court of Appeal, 27 – at the
Supreme Court of Justice and 1 – at the District
Economic Court. As in the previous years, in
most cases (90%) objects of litigations have
been product and/or service trademarks.

Specialiștii AGEPI au participat, de asemenea, la
13 ședinţe ale instanţelor judecătorești pe litigii
referitoare la încălcări ale dreptului de autor și
drepturilor conexe (în 2009 – la 24), în cadrul
acestora fiind examinate 5 dosare civile
(de 2 ori mai puţine decât în anul precedent).

AGEPI specialists also participated in 13
court sessions on litigations relating to
infringements of copyright and related
rights (in 2009 – in 24), within them being
heard 5 civil cases (twice less than the previous year).

36

Raport Anual 2010

În urma examinării, instanţele judecătorești au
emis 52 de hotărâri definitive și 27 de decizii irevocabile. Cu scopul de a asigura accesul publicului
larg la informaţia legală și cea de jurisprudenţă din
domeniul PI, în anul 2010 s-a continuat publicarea
hotărârilor definitive și a deciziilor irevocabile ale
instanţelor judecătorești referitoare la litigiile din
domeniul PI pe pagina web AGEPI (www.agepi.
md/md/decizii_judecata/index.php). Astfel, au
fost publicate 42 de hotărâri și decizii, numărul
lor total ajungând la 178, dintre care 146 se referă
la mărci, 24 - la invenţii, 4 - la drepturi de autor și
conexe și 4 - la desene și modele industriale.

Following the examination, the courts have
issued 52 final decisions and 27 irrevocable
judgments. In order to ensure public access
to legal and jurisprudence information in the
IP field, the publication of final decisions and
irrevocable judgments of courts on disputes in
the IP field on the AGEPI webpage (www.agepi.
md/m/decizii_judecata/index.php) continued
in 2010. Thus, 42 judgments and decisions have
been published, their total number amounting to 178, of which 146 relate to trademarks,
24 - to inventions, 4 - to copyright and related
rights and 4 - to industrial designs.

2.3. Transmiterea drepturilor asupra OPI

2.3. Transfer of rights in IPO

În anul 2010, la AGEPI au fost înregistrate 147 de
contracte de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală și de gaj al OPI (în anul precedent - 152), inclusiv 134 (91,16%) de contracte de
cesiune, 13 (8,84%) - de licenţă. Din numărul total
al contractelor de licenţă, înregistrate în anul de
bilanţ, 11 le-au constituit licenţele exclusive, iar
2 - neexclusive. În perioada 1994-2010 la AGEPI
au fost înregistrate 1638 de contracte de transmitere a drepturilor și de gaj, inclusiv 1417 (86,51%)
contracte de cesiune, 192 (11,73%) - de licenţă, 17
(1,03%) - de franchising și 12 (0,73%) - de gaj.

In 2010, AGEPI registered 147 intellectual property rights transfer and IPO pledge contracts
(the previous year - 152), including 134 (91.16%)
assignment contracts, 13 (8.84 %) – license ones.
Of the total number of license contracts, registered in the year under review, 11 have been
exclusive licenses, and 2 - nonexclusive. In the
period 1994-2010, 1638 right transfer and pledge
contracts have been registered with the AGEPI,
including 1417 (86.51%) assignment contracts,
192 (11.73%) – license, 17 (1.03 %) - franchise
and 12 (0.73%) – pledge ones.

Tabloul general al înregistrării de către AGEPI
a contractelor de transmitere a drepturilor și a
contractelor de gaj în ultimii 6 ani este reflectat
în tabelul 2.1.

The general picture of registration by
AGEPI of right transfer and pledge
contracts in the last six years is reflected
in Table 2.1.

Contractele înregistrate în anul 2010 au cuprins 336
de OPI (cu 8% mai puţine decât în anul precedent),
332 (98,8%) dintre acestea fiind mărci de produse
și servicii și 4 (1,2%) - desene și modele industriale
(tabelul 2.2.).

Contracts registered in 2010 included 336
IPOs (by 8% less than the previous year),
332 (98.8%) of these being product and service
trademarks and 4 (1.2%) - industrial designs
(Table 2.2.).

Din numărul total de licenţiari și cedenţi, 25
(17%) sunt persoane fizice, iar 122 (83%) –
persoane juridice. În același timp, din categoria
licenţiaţilor și cesionarilor persoanele fizice constituie 14 (9,5%), iar persoanele juridice – 133
(90,5%) (tabelul 2.3.). Ponderea cea mai mare a
părţilor contractante revine unor companii străine (48,3 și 51,7%, respectiv, licenţiari/cedenţi
și licenţiaţi/cesionari), urmate de societăţi cu
răspundere limitată (27,9% și 30,6%) și societăţi
pe acţiuni (6,8% și 7,5%).

Of the total number of licensors and assignors,
25 (17%) are natural persons, and 122 (83%) - legal persons. At the same time, from the category
of licensees and assignees natural persons are
14 (9.5%) and legal persons - 133 (90.5%) (Table
2.3.). The largest weight of the contracting parties belongs to several foreign companies (48.3
and 51.7%, respectively, licensors/assignors and
licensees/assignees), followed by limited companies (27.9% and 30.6%) and joint-stock companies (6.8% and 7.5%).

37

Raport Anual 2010

Tab. 2.1. Dinamica înregistrării contractelor la AGEPI
Contracte
Cesiune
Licenţă
Gaj
Franchising
Total:

2005
115
22
2
3
142

2006
115
21
1
3
140

Tab. 2.1. Dynamics of registration of contracts with the AGEPI
2007
111
14
1
1
127

Tab. 2.2. Repartiţia contractelor de licenţă şi cesiune
pe obiecte de proprietate industrială
Obiecte de proprietate industrială

Mărci
Desene și modele industriale
Total:

38

2009
131
17
0
4
152

2010
134
13
0
0
147

Contracts
Assignment
License
Pledge
Franchise
Total:

Tab. 2.2. Distribution of license and assignment
contracts by industrial property objects

Contracte
de licenţă

Contracte
de cesiune

License contracts
13
0
13

Assignment contracts
132
2
134

Tab. 2.3. Structura părţilor contractante
Agenţi economici

2008
134
17
1
2
154

Industrial property object

Trademarks
Industrial designs
Total:

Tab. 2.3. Structure of contracting parties
Licenţiar

Licenţiat

Cedent

Cesionar

Licensor

Licensee

Assignor

Assignee

Economic agents

Persoane fizice

4

0

21

14

Natural persons

Persoane juridice, inclusiv:

9

13

113

120

Legal persons, including:

- întreprinderi de stat

0

0

0

1

- state enterprises

- societăţi pe acţiuni

0

2

10

9

- joint-stock companies

- societăţi cu răspundere limitată

0

5

41

40

- limited companies

- companii străine

9

6

62

70

- foreign companies

Total:

13

13

134

134

Total:
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III
PROMOVAREA PROPRIETÃÞII INTELECTUALE
PROMOTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

Pe an ce trece, constatăm că în Republica Moldova are loc conștientizarea tot mai profundă
a rolului proprietăţii intelectuale (PI) ca resursă
naţională inestimabilă și mecanism puternic de
valorificare a ideilor inovaţionale și a creativităţii
în vederea asigurării necesităţilor vitale ale ţării,
atragerii investiţiilor, dezvoltării ramurilor industriale cu valoare adăugată înaltă și încărcătură
creativă.

Year after year, we can see that the Republic of
Moldova is increasingly aware of the role of intellectual property (IP) as an invaluable national
resource and powerful mechanism of exploitation of innovative ideas and creativity with the
view of ensuring the vital needs of the country,
attracting investments, developing the industrial
branches with high added value and creative
cargo.

În virtutea funcţiilor sale, în anul 2010 AGEPI a
continuat activităţile de promovare a sistemului
naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale
(PPI), de comunicare și diseminare a cunoștinţelor
și informaţiei din domeniu, menite să stimuleze
interesul societăţii faţă de drepturile de proprietate intelectuală (DPI), susţinerea și remunerarea autorilor și inovatorilor, creșterea economică bazată
pe cunoaștere, dezvoltarea resurselor umane.

By virtue of its functions, in 2010 AGEPI continued the activities on promotion of the national
intellectual property protection system (IPP),
communication and dissemination of knowledge
and information in the field, designed to stimulate the interest of society in intellectual property
rights (IPR), support and remuneration of authors
and innovators, knowledge-based economic
growth and development of human resources.

Diseminarea informaţiei se derulează în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor privind procesul
inovaţional, protecţia și valorificarea obiectelor
de proprietate intelectuală (OPI), evoluţia cadrului legislativ în domeniu, urmărindu-se totodată
diversificarea ariei și a formelor de difuzare a
informaţiei de PI și impactul acesteia asupra
publicului-ţintă.

Dissemination of information takes place in concordance with users’ demands for the innovative
process, protection and exploitation of intellectual property objects (IPO), development of the
regulatory and legislative framework in the field,
being pursued at the same time diversification
of the IP information distribution area and forms
and the impact thereof on the target public.

Pentru a eficientiza conlucrarea cu sfera
cercetare-dezvoltare-inovare, antreprenoriat/

To make the collaboration with the entrepreneurship/service, research-development-innovation
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servicii, cu mediul universitar, cu instituţiile
mass-media, antrenate în procesul de informare
și comunicare în domeniul PI, AGEPI a
desfășurat în mod sistematizat următoarele
activităţi:
n editarea publicaţiilor sale periodice, a lucrărilor metodice și de popularizare a domeniului
de PI pe suport hârtie și electronic ce pot fi
abonate sau consultate la Centrul de Informare și Documentare în domeniul PI (CID PI)
din cadrul Agenţiei sau accesate pe site-ul
www.agepi.md;
n organizarea școlarizării în domeniul PI în
formă de traininguri tematice, seminare naţionale, regionale și internaţionale pe cele mai
actuale probleme de protecţie și realizare a
DPI pentru diverse categorii de beneficiari
(reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale învestite cu responsabilităţi în domeniul
asigurării și respectării DPI, ai instanţelor
judecătorești, ai instituţiilor academice și
universităţilor, ai businessului, mandatari
autorizaţi, inventatori etc.);
n diseminarea informaţiei de PI, activităţi de
marketing și consultanţă în cadrul expoziţiilor
naţionale, organizate la Chișinău și în teritoriu,
precum și în cadrul expoziţiilor internaţionale;
n organizarea cursurilor de consilieri și evaluatori
în proprietatea intelectuală la solicitarea persoanelor interesate, precum și atestarea acestora;
n colaborarea activă cu mass-media în
vederea informării publicului cu cele mai
importante evoluţii ale sistemului de PI,
creării unei culturi moderne de PI în societate, publicarea diverselor studii, articole,
interviuri, analize, comentarii, difuzarea
unor press releas-uri, organizarea conferinţelor de presă, a emisiunilor la Radio și TV,
a concursurilor speciale etc.

area, academic and university medium, mass
media institutions, involved in the process of
information and communication in the IP field
more efficient, AGEPI systematically conducted
the following activities:
n publication of its periodicals, methodological and popularization works in the IP field
on paper and electronic carrier which can
be subscribed or consulted at the IP Information Retrieval Center (IP IRC)
of the Agency or accessed on the website
www.agepi.md;
n organization of schooling in the IP field
in the form of thematic trainings, national,
regional and international seminars on the
most current IPR protection and enforcement issues for various categories of beneficiaries (representatives of the central public
authorities invested with responsibilities
in the provision and enforcement of IPR,
of the courts, academic institutions and
universities, business, patent attorneys,
inventors, etc.);
n dissemination of IP information, marketing
and consultancy activities in the national
exhibitions, organized in Chisinau and the territory, as well as in international exhibitions;
n organization of courses of counselors and evaluators in intellectual property at the request of
interested people and their attestation;
n active cooperation with mass media with the
view of informing the public about the most
important developments of the IP system,
creation of a modern IP culture in society,
publication of various studies, articles,
interviews, analyses, comments, dissemination of certain press releases, organization of
press conferences, Radio and TV broadcasts,
special contests, etc.

Cele mai importante activităţi referitoare la
promovarea sistemului naţional de PI, inclusiv
datele statistice pe ultimii 6 ani, sunt prezentate
în tabelul 3.1.

The most important activities on promotion
of the national IP system, including statistical
data on the last six years, are presented
in Table 3.1.

O parte din activităţile menţionate a fost organizată de AGEPI în comun cu diverse autorităţi
ale administraţiei publice centrale, instituţii și
organizaţii din sfera știinţei și inovării, precum
și în baza acordurilor de colaborare semnate pe
parcursul ultimilor ani. În 2010 au fost semnate
noi acorduri de colaborare cu Consiliul Naţional
pentru Acreditare și Atestare, Serviciul Vamal,
Asociaţia Naţională a Companiilor Private din
domeniul Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor și Agenţia Medicamentului.

Part of those activities was organized by AGEPI
jointly with various central public administration authorities, institutions and organizations in
the field of science and innovation, as well as on
the basis of cooperation agreements signed in
recent years. In 2010 were signed new cooperation agreements with the National Council for
Accreditation and Attestation, Customs Service,
National Association of Private Information and
Communications Technology Companies and
Medicines Agency.
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Tab 3.1. Activităţi de promovare a sistemului
naţional de PI

Denumirea activităţii
Publicaţii periodice, lucrări metodice și de popularizare a domeniului
de PI, alte titluri editoriale
Seminare naţionale, regionale și cu
participare internaţională pentru
diverse categorii
de utilizatori

2005

30

24

Tab 3.1. Activities on promotion of the
national IP system

2006

2007

24

31

20

21

2008

64

27

2009

20

18

2010

Name of activity

18

Periodicals, methodical and
popularization works in the IP
field, other editorial titles

16

National, regional seminars
with international participation
for different categories
of users

Standuri expoziţionale și
activităţi de diseminare
a informaţiei, de marketing și
consultanţă în cadrul expoziţiilor:

Exhibition stands and
information dissemination,
marketing and consultancy
activities in the exhibitions:

- naţionale

18

18

18

21

15

17

- internaţionale

7

8

7

7

7

10

- national
- international

Pregătirea cadrelor la cursurile de
consilieri în PI și evaluatori ai OPI,
numărul de persoane care le-au
absolvit

13

15

43

27

22

15

Staff training in courses of
counselors in IP and evaluators
of IPO, number of persons
who have graduated them

Materiale din domeniul PI publicate în mass-media

100

100

110

63

90

80

Materials in IP field published
in mass media

Emisiuni Radio-TV

15

12

15

31

15

12

Radio and TV broadcasts

Conferinţe de presă

4

5

5

6

7

5

Press conferences

Manifestări consacrate
domeniului de PI

3

3

3

3

3

3
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3.1. Publicaţiile AGEPI

3.1. AGEPI publications

În vederea informării prompte și complexe
a societăţii privind sistemul de protecţie a OPI,
modernizarea cadrului normativ-legislativ
specializat, noutăţile din domeniul PI la nivel
naţional și internaţional, AGEPI a continuat
activitatea de editare a publicaţiilor sale periodice, a elaborat sau actualizat noi lucrări pe suport
hârtie și electronic, printre care un loc aparte
îi revine Buletinului Oficial de Proprietate
Industrială (BOPI), care apare cu o periodicitate
lunară, pe suport hârtie (ISSN 1810-7095),
pe CD-ROM (ISSN 1857-050X) și on-line pe
web site-ul AGEPI.

In order to promptly and comprehensively
inform the society of the IPO protection system,
modernization of the specialized regulatory and
legislative framework, novelties in the IP field
at the national and international level, AGEPI
continued the activity of publishing its periodicals, developed or updated new works on paper
and electronic carrier, among which a particular
place is attributed to the Official Bulletin of
Industrial Property (BOPI), which appears with a
monthly periodicity, on paper carrier (ISSN 18107095), CD-ROM (ISSN 1857-050X) and on-line on
the AGEPI website.

BOPI include informaţia oficială, a cărei publicare
este prevăzută de legile referitoare la protecţia
OPI în Republica Moldova, inclusiv datele privind
cererile de brevetare/înregistrare a OPI și titlurile
de protecţie acordate, modificările intervenite în
statutul juridic al cererilor și titlurilor de protecţie
ale OPI, rezultatele examinării contestaţiilor în
Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile definitive ale instanţelor judecătorești privind litigiile
legate de OPI, precum și informaţii de ordin

BOPI includes official information whose publication is stipulated by laws on the protection of
IPO in the Republic of Moldova, including data
on IPO patent/registration applications and
granted titles of protection, amendments made
in the legal status of applications and titles of
protection of IPO, results of examination of
appeals with the Board of Appeals of AGEPI,
final decisions of the courts on IPO-related
litigations, and general information: acts issued
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general: acte emise de Președintele, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova prin care se
reglementează protecţia PI, ordine ale Directorului general al AGEPI, note informative privind
convenţiile și tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, comunicate ale
OMPI și UPOV etc.

by the President, Parliament and Government
of the Republic of Moldova governing the
protection of IP, orders of the Director General
of AGEPI, informative notes on international
conventions and treaties to which the Republic
of Moldova is party, communications of WIPO
and UPOV, etc.

În procesul de publicare a BOPI se aplică normele OMPI și codurile numerice internaţionale
de identificare a datelor bibliografice (INID)
referitoare la OPI. Pe parcursul anului, în BOPI
au fost actualizate, conform normei ST. 3 OMPI,
codurile normalizate ale organizaţiilor și ţărilor
care eliberează sau înregistrează titluri de PI,
au fost unificate codurile utilizate la publicarea
datelor privind invenţiile (conform normelor ST. 9
OMPI, ST. 16 OMPI) și soiurile de plante (conform
normei ST. 17 OMPI).

In the process of publication of BOPI there are
applied the WIPO standards and international numerical codes for bibliographic data identification
(INID) concerning the IPO. During the year, in BOPI
have been updated, according to WIPO Standard
ST. 3, the standardized codes of organizations and
countries that issued or registered titles of IP, have
been unified the codes used upon publication
of data concerning the inventions (according to
standards WIPO ST. 9, WIPO ST. 16) and the varieties of plants (according to WIPO Standard ST. 17).

Pe parcursul anului de bilanţ, în BOPI au fost
publicate în total 8382 de informaţii oficiale
referitoare la OPI, inclusiv 1975 de cereri de protecţie, 2248 de titluri de protecţie înregistrate și
4159 de informaţii privind modificările intervenite în statutul juridic al cererilor sau titlurilor de protecţie ale OPI (reînnoiri, modificări,
cesiuni, licenţe, decăderi, revalidări, anulări etc.).
În figura 3 este prezentată dinamica publicării
în BOPI a informaţiilor oficiale din ultimii 6 ani.
Dacă numărul informaţiilor privind modificările
intervenite în statutul juridic al cererilor sau
titlurilor de protecţie ale OPI atestă o creștere
cu 12% faţă de anul precedent, atunci dinamica
publicării cererilor și a titlurilor de protecţie
acordate este într-o ușoară scădere faţă de 2009.

During the year under review, 8382 official information on IPO were published in BOPI altogether,
including 1975 applications for protection, 2248
registered titles of protection and 4159 information on amendments made in the legal status of
applications or titles of protection of IPO (renewals, amendments, assignments, licenses, forfeitures, reinstatements, cancellations, etc.). Figure 3
shows the dynamics of publication of official information in BOPI in the last six years. If the number
of information on amendments made in the legal
status of applications or titles of protection of IPO
attests an increase by 12% compared with the
previous year, then the dynamics of publication of
applications and granted titles of protection is on
a light decrease compared with 2009.

Prin intermediul BOPI, utilizatorii au avut acces
la 25 de indexuri semestriale sistematizate ale
titlurilor de protecţie acordate în Republica
Moldova și la Indexul anual al actelor normative
și materialelor de informare publicate în BOPI
pe parcursul anului 2010.

Through BOPI, users had access to 25
half-yearly systemized indexes of titles of
protection granted in the Republic of Moldova
and the annual Index of normative acts
and information materials published in BOPI
during 2010.

În perioada de bilanţ, întru executarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 307 din
23.04.2010 Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii
Moldova și Uniunea Europeană privind protecţia
indicaţiilor geografice ale produselor agricole și
alimentare, precum și a Ordinului Ministerului
Economiei nr. 112 din 28.05.2010 Cu privire la
consultările publice pe marginea Anexelor la proiectul Acordului, AGEPI a publicat ediţia specială a
BOPI „Indicaţii geografice”.

In the period under review, to execute the
Government Decision no. 307 of 23.04.2010 on
initiation of negotiations on the Draft Agreement
between the Government of the Republic of Moldova and the European Union on the protection of
geographical indications for agricultural products
and foodstuffs, as well as the Order of the Ministry of Economy no. 112 of 28.05.2010 on public
consultations on the Annexes to the Draft Agreement, AGEPI prepared and published the special
edition of BOPI “Geographical Indications”.
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Fig. 3. Dinamica publicării informaţiilor oficiale în BOPI

Fig. 3. Dynamics of publication of official information in BOPI
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Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”
(ISSN 1810-7079 – pe suport hârtie și ISSN 18570496 – pe CD-ROM) apare cu regularitate din
anul 1995, cu o periodicitate trimestrială, fiind
acreditată în categoria „B”, la profilurile drept,
tehnică, biologie, chimie, economie. În prezent, în
calitate de coeditor evoluează CNAA, care susţine o rubrică de profil.

The journal of intellectual property “Intellectus”
(ISSN 1810-7079 – on paper carrier and ISSN
1857-0496 – on CD-ROM) appears regularly since
1995, with quarterly periodicity, being accredited to category “B”, in law, engineering, biology,
chemistry, economics profiles. Currently, as copublisher evolves NCAA, maintaining a profile
section of the journal.

Revista “Intellectus” reflectă multilateral domeniul proprietăţii intelectuale, evoluţiile cadrului
legislativ naţional și internaţional de specialitate,
publică materiale știinţifice și metodologice în
domeniile de referinţă, promovează creativitatea,
inovarea și transferul tehnologic etc. Pe paginile
revistei cititorii pot găsi informaţia de rigoare
privind procedurile de dobândire a protecţiei
juridice a OPI, mecanismul garantării și respectării
drepturilor, valorificării OPI, precum și articole
știinţifice din diverse domenii. Din Consiliul știinţific al revistei fac parte 23 de cercetători notorii
din Republica Moldova, România, Franţa, Ucraina,
Rusia și Polonia.

Journal “Intellectus” multilaterally reflects the
intellectual property field, developments of the
national and international specialized legislative
framework, publishes scientific and methodological materials in the reference fields, promotes
creativity, innovation and technology transfer, etc.
In the pages of the journal readers can find the
relevant information on procedures for acquisition of legal protection of IPO, the mechanism of
guarantee and enforcement of rights, use of IPO,
as well as scientific articles in different fields. The
Scientific Council of the journal counts 23 wellknown researchers from the Republic of Moldova,
Romania, France, Ukraine, Russia and Poland.

În anul 2010, cele patru numere ale revistei au
cuprins 74 de articole știinţifice. Din totalul materialelor publicate,
n 32% au fost semnate de autori din cadrul AGEPI,
n 68% - de autori din exterior, inclusiv:
n 11% - de autori din străinătate.

In 2010, the four editions of the journal included
74 scientific articles. Of the total of published
materials,
n 32% were signed by authors of AGEPI,
n 68% - by authors from outside, including:
n 11% - by authors from abroad.

Pe paginile revistei cel mai frecvent au apărut
materiale semnate de autori de la instituţii
precum AȘM, USM, CNAA, ASEM, Institutul de

In the pages of the journal appeared most
frequently materials signed by authors from the
following institutions: ASM, SUM, NCAA, AESM,
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Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, UPS
„Ion Creangă”, ULIM, Institutul de Neurologie
și Neurochirurgie, Institutul Internaţional de
Management IMI-NOVA, UTM, UASM, Institutul
de Pedologie, Agrochimie și Protecţie a Solului
„N. Dimo” etc.

Institute of Information Society Development,
SPU “Ion Creanga”, FIUM, Institute of Neurology and Neurosurgery, IMI-NOVA International
Management Institute, TUM, SAUM, Institute of
Pedology, Agrochemistry and Soil Protection “N.
Dimo”, etc.

În scopul diseminării cât mai extinse a informaţiei din domeniul PI, revista “Intellectus” se distribuie la bibliotecile Parlamentului, Guvernului,
AȘM, la bibliotecile universitare, republicane
specializate în diferite ramuri ale știinţei, la cele
raionale, municipale etc., precum și la unele instituţii de peste hotare prin schimb bilateral de
publicaţii știinţifice de specialitate (OMPI, OEB,
OEAB, ROSPATENT, OSIM, ORDA etc.).

With the view of widely disseminating the information in the IP field, the journal “Intellectus” is
distributed to libraries of the Government and
Parliament of the Republic of Moldova, ASM, university, republican libraries specialized in different
branches of science, to district, municipal ones,
etc., and some foreign institutions by bilateral exchange of scientific specialty publications (WIPO,
EPO, EAPO, ROSPATENT, OSIM, ORDA, etc.).

În 2010 autorii de la AGEPI au deţinut întâietatea
la rubricile: Editorial, Proprietate industrială, Drept
de autor și drepturi conexe, Apărarea drepturilor
de PI, Practica internaţională, Jurisprudenţă. Cei
străini au publicat mai frecvent la rubricile: Tehnologii inovative, Comunicări știinţifice, Economia
PI, Inovarea și transferul tehnologic, La Consiliul
Naţional pentru Acreditare și Atestare, Proprietatea
intelectuală și factorul uman.

In 2010, authors from AGEPI held the primacy
under the headings: Editorial, Industrial Property,
Copyright and Related Rights, Protection of IP Rights,
International Practice, and Jurisprudence. Foreign
authors have published more often under the
headings: Innovative Technologies, Scientific Communications, IP Economy, Innovation and Technology
Transfer, At the National Council for Accreditation and
Attestation, Intellectual Property and Human Factor.

Diseminarea informaţiei din domeniul PI
se efectuează și prin intermediul digestului
„AGEPI INFO”, supliment al revistei „Intellectus”,
care abordează într-un mod cât se poate
de accesibil aspectele multilaterale ale PPI,
mecanismul dobândirii și realizării drepturilor,
publică succinte informaţii privind participarea
specialiștilor AGEPI la acţiunile organizate
de OMPI, UPOV, OEB, OEAB etc., reflectă
evenimentele derulate din iniţiativa sau
cu participarea AGEPI, reproduce cele mai
relevante apariţii din presa republicană cu
referire la domeniul PI.

Dissemination of information in the IP field is
also carried out by means of the digest
“AGEPI INFO”, supplement of the journal
“Intellectus”, which addresses in an accessible
way as possible the multilateral aspects of IPP,
mechanism of acquisition and enforcement
of rights, publishes brief information on the
participation of AGEPI experts in the actions organized by WIPO, UPOV, EPO, EAPO, etc., reflects
the events conducted on the initiative or with
the participation of AGEPI, reproduces the most
relevant appearances in the republican press
with reference to the IP field.

În 2010, digestului “AGEPI INFO” a cuprins 153
de materiale, fiind distribuit în cadrul principalelor acţiuni de promovare organizate de
AGEPI: seminare, expoziţii, cursuri, întâlniri cu
reprezentanţii instituţiilor și întreprinderilor etc.
La rubrica „Bursa invenţiilor” s-au publicat în
total 70 de invenţii susceptibile de implementare, semnate de 240 de autori: (în 2009 – 55
de invenţii, semnate de circa 200 de autori).
Cel mai frecvent au fost publicate informaţii
privind invenţiile elaborate în cadrul UTM, USM,
USMF „N. Testemiţanu”, Institutul de Genetică,
Institutul de Fiziologie a Plantelor, Institutul
de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul

In 2010, the digest “AGEPI Info” included 153
materials, being distributed in the major IP
promotion actions organized by AGEPI: seminars
and exhibitions, courses, meetings with representatives of the institutions and enterprises,
etc. Under the heading “Stock of Inventions”
has been published a total of 70 inventions
susceptible of implementation, signed by 240
authors: (in 2009 − 55 inventions, signed by circa
200 authors). Most frequently was published
the information on inventions developed in the
TUM, SUM, SUMPh “N. Testemitanu”, Institute of
Genetics, Institute of Plant Physiology, Institute
of Microbiology and Biotechnology, Institute of
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de Chimie, Institutul de Zoologie și Institutul
de Fizică Aplicată ale AȘM, Institutul Naţional
pentru Viticultură și Vinificaţie, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, precum și aparţinând
inventatorilor individuali.

Chemistry, Institute of Zoology and Institute of
Applied Physics of the ASM, National Institute for
Viticulture and Winemaking, Institute of Agricultural Machinery “Mecagro”, as well as those
belonging to individual inventors.

În afară de publicaţiile periodice, pe parcursul
anului de referinţă au fost elaborate și editate
18 lucrări tematice care au completat fondul de
literatură din domeniul PI. Printre acestea – acte
normative, lucrări metodice și de popularizare a domeniului de PI, culegeri de materiale,
inclusiv:
n Raportul anual AGEPI-2009 - în 3 limbi (română, engleză și rusă), editat pe suport hârtie și
pe CD;
n Culegerea de acte normative în domeniul PI
(interne, internaţionale și europene): vol.
IV – Mărci și vol. V – Indicaţii geografice,
denumiri de origine și specialităţi tradiţionale
garantate;
n Regulamentul privind procedura de depunere,
examinare și înregistrare a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine și specialităţilor
tradiţionale garantate (broșură bilingvă română și rusă);
n Culegerea Acte normative ale Republicii
Moldova privind protecţia invenţiilor (lucrare
bilingvă - română și rusă);
n Rapoarte de cercetare din sfera știinţei și inovării, Culegere de rezumate 2007-2009, vol. II;
n Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010 (broșură bilingvă
- română și rusă);
n Culegerea de materiale Lecturi AGEPI-2010
(comunicări prezentate la Simpozionul știinţifico-practic, ediţia a XII-a.

In addition to periodicals, during the year under
review have been developed and published
18 thematic works that have completed the
collection of literature in the IP field. Among
them − normative acts, methodical and IP Field
popularization works, collections of materials,
including:
n Annual Report AGEPI-2009 − in three languages (Romanian, English and Russian),
published on paper carrier and on CD;
n Collection of Normative Acts in the IP Field
(domestic, international and European): vol.
IV − Trademarks and vol. V − Geographical
Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed;
n Regulations on the Procedure for Filing, Examination and Registration of Geographical Indications, Appellations of Origin and Traditional
Specialties Guaranteed (bilingual brochure
- Romanian and Russian);
n Collection of Normative Acts of the Republic
of Moldova on the Protection of Inventions
(bilingual work - Romanian and Russian);
n Research Reports in Science and Innovation,
Collection of Summaries 2007-2009, vol. II;
n Law on Copyright and Related Rights No. 139
of July 2, 2010 (bilingual brochure - Romanian
and Russian);
n Collection of materials AGEPI Readings-2010
(communications presented at the Scientific
and Practical Symposium, twelfth edition).

În Colecţia Biblioteca de proprietate intelectuală
a fost reeditată o serie de broșuri completate
și actualizate, inclusiv:
n Cum se brevetează o invenţie în RM;
n Как зарегистрировать товарный знак в
Республике Молдова;
n Как зарегистрировать промышленный
рисунок и модель в Республике Молдова;
n Protecţia PI în Republica Moldova. Informaţie
succintă;
n ABC-ul proprietăţii intelectuale;
n Bine aţi venit la AGEPI/Добро пожаловать
в AGEPI;
n Servicii AGEPI;
n Catalogul publicaţiilor AGEPI;
n Laureaţii Medaliei de Aur OMPI etc.

In the Collection Library of Intellectual Property
has been reissued a number of completed
and updated booklets, including:
n How to Patent an Invention in the RM;
n Kak Zaregistrirovati Tovarnii Znak v Respublike
Moldova;
n Kak Zaregistrirovati Promishlennii Risunok i
Modeli v Respublike Moldova;
n IP Protection in the Republic of Moldova. Brief
Information;
n The ABC of Intellectual Property;
n Welcome to AGEPI/Dobro pozhalovati
v AGEPI;
n AGEPI Services;
n Catalog of AGEPI Publications;
n Laureates of the WIPO Gold Medal, etc.
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3.2. Proprietatea intelectuală și mass-media

3.2. Intellectual property and mass media

Activitatea de informare, operativă și complexă,
a publicului privind evenimentele și activităţile
desfășurate de AGEPI sau cu participarea sa, diversificarea formelor și cuprinderea unor noi segmente ale publicului-ţintă pentru diseminarea
informaţiei de PI s-au aflat pe agenda Agenţiei și
pe parcursul perioadei de referinţă.

The activity of comprehensive and operative information of the general public on the events and
activities conducted by AGEPI or with its participation, diversification of forms and coverage of new
segments of the target public for dissemination
of the IP information were on the agenda of the
Agency during the period under review as well.

În contextul dat, AGEPI a colaborat sistematic cu
circa 40 de medii de informare, jurnaliștii fiind
invitaţi la peste 30 de evenimente organizate pe
parcursul anului. Cele 5 conferinţe de presă organizate la sediul AGEPI sau la Agenţia de presă
“Infotag” au fost consacrate:
n Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale
(26 Aprilie);
n Zilei Inventatorului și Raţionalizatorului;
n Seminarului „Modalităţi de combatere a
fenomenului contrafacerii”;
n Atelierului „Protecţia programelor de calculator în Republica Moldova”;
n Lansării Proiectului Twinning „Suport pentru
implementarea și respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

In the given context, AGEPI cooperated systematically with circa 40 mass media, the journalists
being invited to over 30 events organized during
the year. The five press conferences organized
within the AGEPI premises or at the Press Agency
“Infotag” were devoted to:
n World Intellectual Property Day
(April 26);
n Inventor’s and Rationalizer’s Day;
n Seminar “Ways to Combat Counterfeiting”;
n Workshop “Protection of Computer Programs
in the Republic of Moldova”;
n Launch of the Twinning Project “Support to
Implementation and Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of
Moldova”.

Pe parcursul anului, AGEPI a difuzat 17 comunicate de presă, a diseminat diverse informaţii
și publicaţii, monitorizând totodată materialele
despre domeniul PI difuzate în mass-media. Cele
mai reprezentative din totalul de circa 80 de articole, interviuri, informaţii etc. au fost reproduse
în digestul “AGEPI INFO”.

During the year, AGEPI distributed 17 press
releases, disseminated various information and
publications, while being monitored the materials on IP theme disseminated in mass media.
The most representative of the total of circa 80
articles, interviews, information, etc., were reproduced in the digest “AGEPI INFO”.

Cu participarea specialiștilor AGEPI, au fost organizate 14 emisiuni la radio și televiziune, inclusiv
ciclul radiofonic “Evrica” (11 emisiuni), dezbateri
privind noua legislaţie în domeniul PI armonizată
cu cadrul normativ al UE, în special cu referire la
protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine și specialităţilor tradiţionale garantate, a
dreptului de autor și drepturilor conexe, inclusiv a programelor de calculator, gestionarea pe
principii colective a drepturilor patrimoniale de
autor, modalităţile de combatere a contrafacerii,
activitatea Comisiei Naţionale de PI, realizarea
Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea și respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova” etc.

With the participation of AGEPI experts there
were organized 14 radio and television broadcasts, including the radio broadcast cycle
“Eureka” (11 broadcasts), debates on the new
legislation in the IP field updated with EU legislative framework, in particular relating to the protection of geographical indications, appellations
of origin and traditional specialties guaranteed,
copyright and related rights, including computer
programs, collective administration of economic
rights, ways to combat counterfeiting, activity of
the National Committee of IP, implementation of
the Twinning Project “Support to Implementation and Enforcement of Intellectual Property
Rights in the Republic of Moldova”, etc.

Pe parcursul anului, AGEPI a colaborat activ cu
serviciile de presă ale Guvernului și Președinţiei,
AȘM, cu Agenţia Naţională de Știri „Moldpres”,
Agenţia de Presă „Infotag”, INPA Teleradio, „Moldova 1”, „Mesager”, „Știrile Serii”, „Zona liberă”, Radio „Moldova”, „Moldova Internaţional”, Jurnal TV,
Publica TV, Prime TV, cotidianul „Timpul”, săptămânalul „Экономическое обозрение”, publicaţia
electronică „Kommersant.md”, Buletinul Informativ al Delegaţiei UE în Republica Moldova ș.a.

During the year, AGEPI collaborated actively with
press services of the Government and Presidency,
ASM, with the National News Agency “Moldpres”,
Press Agency “Infotag”, INPA Teleradio, “Moldova
1”, “Mesager”, “Stirile Serii”, “Zona libera”, Radio
“Moldova”, “Moldova International”, Jurnal TV,
Publica TV, Prime TV, the daily “Time”, the weekly
“Ekonomicheskoe obozrenie”, the electronic publication “Kommersant.md”, the Newsletter of the EU
Delegation to the Republic of Moldova, etc.
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Colaborarea cu mass-media este una dintre priorităţile activităţii AGEPI
Cooperation with mass media is one of the priorities of AGEPI activity

În cadrul festivităţii consacrate Zilei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale-2010, AGEPI a relansat
Concursul jurnaliștilor cu genericul „Să construim viitorul ţării cu proprietatea intelectuală”. Acesta se organizează în scopul încurajării
jurnaliștilor de a scrie la tema dată, contribuind
astfel, alături de AGEPI, la sensibilizarea societăţii
cu privire la rolul PI în dezvoltarea economică,
socială și culturală a ţării. Bilanţul ediţiei a VIII-a
a Concursului va fi făcut public în cadrul
EIS „INFOINVENT-2011”.

In the solemnity dedicated to the World Intellectual
Property Day-2010, AGEPI relaunched the Contest
of journalists entitled “Designing the Future of the
Country with Intellectual Property”. This contest is
organized with a view to encourage journalists to
write on the given theme, thus contributing, along
with AGEPI, to the awareness of society of the IP role
in the economic, social and cultural development of
the country. The balance sheet of the eighth edition
of the Contest will be made available to public in
the ISE “INFOINVENT-2011”.

Conform tradiţiei, pentru contribuţie la promovarea știinţei și inovaţiilor în mass-media
AGEPI a premiat 5 jurnaliști - laureaţi ai Concursului „Pârghia lui Arhimede”, organizat
de AȘM.

According to tradition, AGEPI rewarded five journalists – laureates of the Competition “Archimedean Lever”, organized by the ASM, for their
contribution to the promotion of science and
innovation in mass media.

Mediatizarea informaţiei de PI s-a realizat și prin
intermediul paginii web www.agepi.md. Astfel,
la rubrica Noutăţi (Legislaţie, Seminare, Expoziţii,
Festivităţi, Cursuri, Concursuri etc.) au fost elaborate/coordonate/publicate/difuzate peste 80 de
informaţii (în anul 2009 – circa 90 de materiale).

The mediatization of IP information was also
achieved through the web page www.agepi.md.
Thus, under the heading News (Legislation, Seminars,
Exhibitions, Solemnities, Courses, Contests, etc.) were
developed/coordinated/published/disseminated
over 80 materials (in 2009 – circa 90 materials).

Informaţia publicitară privind activitatea AGEPI a
fost plasată, de asemenea, pe paginile ghidurilor
naţionale „VARO-Inform”, „Construcţii și utilaje”,
„Pagini aurii” etc.

The advertising information on AGEPI activity
was also placed in the pages of the national
guidelines “VARO-Inform”, “Construction and
Equipment”, “Golden Pages”, etc.
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3.3. Prestarea serviciilor

3.3. Provision of services

Prestarea serviciilor și acordarea asistenţei de
specialitate în domeniul proprietăţii intelectuale
sunt acţiuni prioritare ale AGEPI, destinate să
stimuleze activitatea de brevetare/înregistrare a
OPI, să impulsioneze creativitatea și valorificarea
legală a drepturilor de PI.

Provision of services and rendering of specialized assistance in intellectual property field
are priority actions of AGEPI, intended to
stimulate the IPO patenting/registration activity, to spur creativity and legal exploitation of
IP rights.

Pe parcursul perioadei de referinţă, beneficiarii
sistemului naţional de proprietate intelectuală
au solicitat diverse servicii ce ţin de obţinerea
drepturilor de PI - cercetări documentare, consultaţii privind perfectarea cererilor de protecţie,
utilizarea bazelor de date în domeniu, dar și cele
ce ţin de realizarea drepturilor - întocmirea și
înregistrarea contractelor de licenţă, cesiune și
gaj, evaluarea și punerea la evidenţă contabilă a
OPI etc.

Beneficiaries of the national intellectual
property system requested during the period
under review various services related to the
acquisition of IP rights – documentary searches,
consultations on drafting applications for protection, use of databases in the field and those
related to the enforcement of rights – drawing
up and registration of license, assignment and
pledge contracts, evaluation and accounting of
IPO, etc.

În contextul dat, pe parcursul anului 2010 AGEPI
a acordat 11553 de consultaţii (cu 2% mai multe
decât în anul precedent), inclusiv 1639 - persoanelor fizice, 7905 - persoanelor juridice și 1991
- reprezentanţilor în PI.

In the given context, AGEPI provided 11,553
consultations (by 2% more than in the previous
year) during 2010, including 1639 – to natural
persons, 7905 − to legal persons and 1991 – to
representatives in IP.

La cererea agenţilor economici, dar și a autorităţilor administraţiei publice centrale și locale,
în anul de bilanţ AGEPI a efectuat 419 cercetări
documentare (cu 15,7% mai multe decât în anul
2009) referitoare la 728 de OPI (invenţii, mărci,
desene/modele industriale). Ca și în anii
precedenţi, majoritatea cercetărilor s-a referit
la mărci.

At the request of economic agents, but also of
central and local public administration authorities, AGEPI carried out 419 documentary searches
(by 15.7% more than in 2009) with reference
to 728 IPOs (inventions, trademarks, industrial
designs) in the year under review. As in the
previous years, most of searches were related
to trademarks.

Activităţile de promovare a cunoștinţelor
privind avantajele oferite de sistemul de
protecţie a OPI din perioada de bilanţ, inclusiv
cele desfășurate la întreprinderi, instituţii și
organizaţii, au generat depunerea cererilor de
protecţie a OPI de către 325 de solicitanţi noi,
inclusiv 34 de cereri de brevetare a invenţiilor,
244 de cereri de înregistrare a mărcilor și 47 de
cereri de înregistrare a desenelor/modelelor industriale. Totodată, trebuie de menţionat faptul
că în ultimii ani se atestă scăderea numărului de
solicitanţi noi.

Activities promoting knowledge of advantages
offered by the IPO protection system in the
period under review, including those carried out
at enterprises, institutions and organizations,
have generated the filing of applications for the
protection of IPO by 325 new applicants, including 34 patent applications, 244 applications for
the registration of trademarks and 47 applications for the registration of industrial designs.
At the same time, it should also be mentioned
that in the last years is attested a decrease in the
number of new applicants.

Pe parcursul anului 2010, specialiștii AGEPI
au contactat telefonic 460 de întreprinderi din
diverse ramuri ale economiei naţionale cu scopul
sensibilizării acestora și acordării de consultanţă
în domeniul PI. Activitatea dată s-a soldat cu
depunerea a 65 de cereri de înregistrare a OPI
(13 cereri de brevet de invenţie și 52 de cereri de
înregistrare a mărcilor).

During the year 2010, AGEPI experts contacted
by telephone 460 enterprises from various
branches of national economy with the view of
raising their awareness and providing advice in
IP field. This activity resulted in the submission
of 65 applications for the registration of IPO (13
patent applications and 52 trademark registration applications).
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Secvenţe de la masa rotundă „Proprietatea intelectuală în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii”,
moderată de Dr. Lilia BOLOCAN, Director General AGEPI (foto din dreapta – în centru)
Snapshots of the round table “Intellectual Property in Support of Small and Medium-Sized Enterprises”,
moderated by Dr. Lilia BOLOCAN, AGEPI Director General (photo on the right – in the center)

AGEPI a continuat promovarea serviciului de prediagnoză a proprietăţii intelectuale prin intermediul
web site-ului său, precum și în cadrul seminarelor,
meselor rotunde și expoziţiilor la care a participat
în comun cu Ministerul Economiei, Organizaţia
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii (ODIMM), Organizaţia pentru
Atragerea Investiţiilor și Promovarea Exportului (MIEPO) și Camera de Comerţ și Industrie a
Republicii Moldova. Astfel, în cadrul Forului ÎMM
din luna aprilie 2010, care a întrunit la CIE „MOLDEXPO” reprezentanţii micului business din toate
raioanele republicii, cu participarea specialiștilor
AGEPI a fost organizată masa rotundă „Proprietatea intelectuală în sprijinul întreprinderilor mici și
mijlocii”, în cadrul căreia agenţii economici au fost
informaţi despre importanţa evaluării și sporirii
potenţialului intelectual de care dispun la moment sau pe care îl pot dezvolta în perspectivă,
precum și despre modalitatea de protecţie și identificarea competenţelor interne vizavi de aplicarea
unei politici eficiente de PI.

AGEPI continued to promote the intellectual property prediagnosis service through its website, as well
as within the framework of seminars, round tables
and exhibitions in which participated in common
with the Ministry of Economy, Small and Medium
Enterprises Development Organization (SMEDO),
Moldova Investment and Export Promotion
Organization (MIEPO) and Chamber of Commerce
and Industry of the Republic of Moldova. Thus,
within the framework of the SME Forum in April
2010, which brought together at the IEC “MOLDEXPO” representatives of small business from all
districts of the republic, with the participation of
AGEPI specialists was organized the round table
“Intellectual Property in Support of SMEs”, within
the framework of which the economic agents
were informed of the importance of assessing and
enhancing the intellectual property potential available at the moment or which they can develop
in perspective and of the ways of protection and
identification of the internal skills vis-à-vis the
implementation of an effective IP policy.

Totuși, rezultatele anului 2010 privind solicitarea și efectuarea rapoartelor de prediagnoză
a PI sunt cu mult sub așteptările AGEPI, chiar
dacă acest serviciu se prestează gratuit.
O soluţie în acest sens ar fi ameliorarea colaborării cu instituţiile statului, care susţin și
monitorizează activitatea întreprinderilor mici și
mijlocii din republică - potenţialii beneficiari ai
acestui serviciu.

However, the results of the year 2010 on the request and drawing up of IP prediagnosis reports
are far below AGEPI expectations, even if this
service is provided free of charge. One solution
in this respect could be the improvement of
cooperation with state institutions that support
and monitor the activity of small and mediumsized enterprises in the republic - potential
beneficiaries of this service.

3.4. Colecţia de literatură și documente
din domeniul proprietăţii intelectuale

3.4. Collection of literature and
documents in intellectual property field

3.4.1. Dezvoltarea și consolidarea
Colecţiei

3.4.1. Development and consolidation
of Collection

Către 1 ianuarie 2011 Colecţia Naţională de
documente în domeniul PI constituia 26332719
exemplare, inclusiv:

By January 1, 2011, the National Collection of
documents in the IP field constituted 26,332,719
copies, including:
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n

cărţi și broșuri - 5562 ex.

n

books and pamphlets - 5,562 copies

n

publicaţii periodice (reviste, ziare) 18849 ex.

n

periodicals (journals, newspapers) 18,849 copies

n

buletine oficiale - 22922 ex.

n

official bulletins - 22, 922 copies

n

documente pe suport electronic

n

documents on electronic carrier (DB) 26,297,989 doc.

(BD) - 26297989 doc.
n

documente naţionale (cereri de brevet,
brevete, MU, soiuri de plante ș.a.) 8764 doc.

n

national documents (patent applications,
patents, utility models, plant varieties, etc.) 8,764 doc.

n

CD-ROM, DVD-ROM - 18319.

n

CD-ROM, DVD-ROM - 18,319

Comparativ cu anul 2009, numărul de documente a crescut cu 522392 de exemplare, în special
din contul noilor intrări de documente pe suport
electronic.

Сompared with 2009, the number of documents
has increased with 522,392 copies, mainly on
account of new acquisitions of documents on
electronic carrier.

Ca și în anii precedenţi, sursele principale de
completare curentă a colecţiei de documente
au fost: schimbul bilateral cu oficiile de profil din
alte ţări, abonarea la ediţiile periodice, achiziţionarea literaturii din librării, agenţii de distribuire
a cărţii etc., donaţiile din partea unor autori sau
instituţii știinţifice.

As in the previous years, the main sources of
completing the current collection of documents
were: bilateral exchange with offices in the field
from other countries, subscription to periodicals,
purchase of literature from bookshops, book distribution agencies, etc., donations from several
authors or scientific institutions.

O sursă constantă de completare a constituit-o și
lucrările editate de AGEPI, atât pe suport hârtie,
cât și în format electronic (CD, DVD).

A constant source of complement was also the
works published by AGEPI on both paper and
electronic carrier (CD, DVD).

Colecţia de literatură de specialitate din Biblioteca AGEPI include 47333 de exemplare de
cărţi, reviste, buletine oficiale, ziare din diferite
domenii – proprietate intelectuală, drept, economie, știinţă, tehnică etc. În perioada de referinţă
acest compartiment al fondului s-a mărit cu 8586
de unităţi de evidenţă în comparaţie cu anul
precedent.

The collection of specialized literature in the
AGEPI Library includes 47,333 copies of books,
journals, official bulletins, newspapers in different areas − intellectual property, law, economics,
science, engineering, etc. In the period under
review, this section of the fund increased by
8586 book-keeping units compared with the
previous year.

În tabelul 3.2. sunt prezentate datele
privind numărul de intrări din ultimii 6 ani
în colecţia Bibliotecii AGEPI, după categoria
documentelor.

Data on the number of acquisitions in the
collection of AGEPI Library in the last 6 years, by
the category of documents, are presented
in Table 3.2.

Conform acestor date, în anul de bilanţ numărul
intrărilor noi s-a micșorat simţitor - cu 1499135
de exemplare sau cu 74% faţă de anul 2009,
în special a scăzut numărul documentelor pe
suport electronic (cu 74,3%) în urma faptului
că majoritatea oficiilor străine prezintă documentele pe paginile lor web, oferind astfel utilizatorilor acces liber. Tot din acest considerent a
scăzut și numărul buletinelor oficiale pe suport
hârtie (cu 65%) care intrau în colecţia Bibliotecii
AGEPI în cadrul schimbului bilateral cu oficiile
străine.

According to these data, in the year under review
the number of new acquisitions has decreased
significantly - with 1,499,135 copies or by 74%
compared to 2009, especially has decreased the
number of documents on electronic carrier (by
74.3%) as a result of the fact that most foreign
offices submit documents on their websites, thus
giving users free access. Also, by the same reason
has decreased the number of official bulletins on
paper carrier (by 65%) which entered in the collection of AGEPI Library within the framework of
bilateral exchange with foreign offices.
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Tab. 3.2. Intrări în colecţia Bibliotecii AGEPI
Categoria
documentelor
Documente pe
suport electronic

Tab. 3.2. Acquisitions in the collection of AGEPI Library

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2843983

935676

1110140

1998000

2019381

519200

Category
of documents
Documents on electronic
carrier

Buletine oficiale

722

641

223

165

143

50

Official bulletins

Cărţi

1173

873

243

390

211

77

Books

Periodice

1213

2925

3325

1144

1179

1480

Publicaţii AGEPI

1498

711

256

145

193

74

AGEPI publications

-

441

420

297

Other documents

522392

Total acquisitions

Alte documente
Total intrări

324

187

2848913

941013

1114187 2000285 2021527

Periodicals

3.4.2. Servicii informaţional-bibliotecare
și asistenţă metodologică

3.4.2. Library-information services
and methodological assistance

Acordarea asistenţei informaţionale și prestarea serviciilor bibliotecar-bibliografice tuturor
utilizatorilor a constituit în continuare o direcţie
prioritară în activitatea CID PI.

Rendering of information assistance and provision of library-information services to all users
continued to be a priority direction in the activity
of IP IRC.

Contingentul de cititori ai Centrului cuprinde cercetători, inventatori și inovatori, experţi în probleme tehnologice din toate domeniile economiei naţionale, manageri și juriști, cadre didactice
din învăţământul superior, studenţi de la specialităţile de profil economic și tehnic, mandatari
autorizaţi, reprezentanţi în domeniul proprietăţii
intelectuale etc. Pentru aceștia funcţionează
două săli de lectură, inclusiv una automatizată,
dispunând de un catalog electronic al cărţilor și
articolelor știinţifice din domeniul proprietăţii
intelectuale. Fondul de referinţă și colecţia de
periodice se află în regim de acces liber.

The contingent of readers of the Center includes researchers, inventors and innovators,
experts in technological problems in all areas
of national economy, managers and lawyers,
teachers in higher education, students from
economical and technical specialties, patent
attorneys, and representatives in the field of
intellectual property etc. At their disposal are
put two reading rooms, including an automated
one, with an electronic catalog of books and
scientific articles in the field of intellectual
property. The reference fund and the collection
of periodicals are in the free access mode.

În tabelul 3.3. sunt prezentaţi indicii de bază
privind prestarea serviciilor informaţional-bibliotecare în ultimii 6 ani.

The basic indexes on the provision of libraryinformation services in the last 6 years are presented in Table 3.3.

Specialiștii CID PI au acordat cititorilor asistenţa
metodologică necesară pentru căutarea informaţiei în bazele de date electronice, consultanţă,
referinţe tematice și bibliografice.

IP IRC specialists have rendered to readers the
methodological assistance necessary for information search in electronic databases, consultation, thematic and bibliographic references.

Pe parcursul anului 2010 au fost înregistraţi 241
de cititori noi, 795 de persoane și-au prelungit
abonamentul, dintre care 143 de colaboratori ai
AGEPI. Împrumutul de documente a constituit
4042 de exemplare. Se remarcă, totuși, o scădere
semnificativă a acestui indice faţă de anul precedent, fapt care poate fi explicat prin oferirea
accesului on-line la bazele de date pe OPI și
la documentele normative din domeniu prin
intermediul site-ului AGEPI. Totodată, beneficiarilor li s-au acordat 281 de consultaţii în vederea
utilizării bazelor de date electronice, căutărilor
în masivul de documente, aplicării prevederilor
Clasificării Internaţionale de Brevete (CIB).

During the year 2010, 241 new readers have
been registered, 795 persons have extended
their subscription, of which 143 employees of
AGEPI. The borrowing of documents constituted
4042 copies. It is noted, however, a significant
decrease in this index compared with the previous year, which can be explained by the online access to databases on IPO and normative
documents in the field through AGEPI website.
At the same time, beneficiaries were given 281
consultations on the use of electronic databases,
searches in the document massif, application
of the International Patent Classification (IPC)
provisions.
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Tab. 3.3. Servicii informaţional-bibliotecare

Tab. 3.3. Library-information services

Indicatorul

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Index

Cititori

669

624

996

1.263

1.069

1.024

Readers

Vizite

5.450

5.619

3.923

3.092

2.626

1.224

Visits

Materiale împrumutate

52.687

34.972

23.716

27.995

16.590

4.042

Borrowed materials

364

498

530

556

397

281

Consultations

2.715

5.054

3.565

4.504

3.509

485

Copying of materials

54

72

74

122

58

89

Collection promotion
activities

Consultaţii
Copierea materialelor
Activităţi de promovare
a colecţiilor

Datele prezentate în tabelul 3.3. ne arată că, în
comparaţie cu anii 2008 și 2009, toţi acești indici
de prestare a serviciilor sunt în scădere, motivul
principal fiind utilizarea de către cititori a BD în
domeniul PI pe reţeaua Internet.

Data, presented in Table 3.3., show that all these
indexes on provision of services are declining,
compared with 2008 and 2009, the main reason
being the use by readers of DB in IP field on the
Internet.

Pentru automatizarea complexă a proceselor
tehnologice de bibliotecă, în anul 2010 a fost
implementată o versiune nouă a softului integrat
de bibliotecă IRBIS-64.

For the complex automation of library technological processes a new version of the library
integrated software IRBIS-64 was implemented
in 2010.

CID PI a contribuit la promovarea și diseminarea informaţiei din domeniul PI și prin organizarea expoziţiilor de carte, CD-uri și DVD-uri,
a seminarelor specializate, meselor rotunde,
cursurilor de iniţiere în probleme informaţionalbibliotecare, a concursurilor etc. Aceste acţiuni
au fost organizate atât în incinta AGEPI, cât
și în diverse biblioteci, instituţii de învăţământ,
întreprinderi, în calitate de coorganizator
evoluând Asociaţia Bibliotecarilor din Republica
Moldova. O serie de biblioteci publice au primit
în calitate de donaţii seturi de publicaţii ale
AGEPI pentru a putea contribui de sine stătător
la informarea persoanelor interesate din teritoriu în domeniul PI.

IP IRC also contributed to the promotion
and dissemination of information in the IP field
by organizing exhibitions of books, CDs and
DVDs, specialized seminars, round tables,
initiation courses in library-information issues,
competitions, etc. These actions have been
organized both inside AGEPI and in various
libraries, educational institutions, enterprises,
as co-organizer evolving the Association
of Librarians of the Republic of Moldova.
A number of public libraries have received
as donations sets of AGEPI publications to
be able to contribute independently to the
information of interested persons from the
territory in the IP field.

În 2010, CID PI a organizat 89 de activităţi de promovare și diseminare a informaţiei din domeniul
de referinţă, printre cele mai importante manifestaţii fiind:

In 2010, IP IRC has organized 89 information
promotion and dissemination activities in the
reference field, among the most important
events being:

n

seminarul „Protecţia programelor de calculator”, organizat pentru studenţii anului IV din
cadrul Universităţii Libere Internaţionale (ULIM)
cu desfășurarea în paralel a unei expoziţii de
carte privind cele mai relevante publicaţii în
domeniul PI, disponibile la CID PI;

n

The seminar “Protection of Computer Programs”, organized for the four-year students
of the Free International University (FIUM)
with the parallel unfolding of a book fair on
the most relevant publications in IP field,
available at IP IRC;

n

seminarul „Protecţia dreptului de autor și
inovaţiile”, organizat pentru elevii Liceului
„Dacia” din mun. Chișinău;

n

The seminar “Protection of Copyright and
Innovations”, organized for pupils of the
Lyceum “Dacia” from Chisinau;

n

prezentarea publicaţiilor AGEPI la Salonul
Internaţional de Carte-2010, organizat de
Biblioteca Naţională a Moldovei.

n

The presentation of AGEPI publications at
the International Book Fair-2010, organized
by the National Library of Moldova.
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Dr. Alexe RĂU, directorul Bibliotecii Naţionale, laureată
a Concursului „Biblioteca publică – partener
în promovarea proprietăţii intelectuale”
Dr. Alexe RAU, director of the National Library,
laureate of the Contest “Public Library A Partner in Promoting Intellectual Property”

Secvenţă de la manifestarea consacrată
Zilei Mondiale a Cărţii și a Dreptului de Autor
Snapshot of the event dedicated to the World Book
and Copyright Day

La standul AGEPI din cadrul Salonului Internaţional
de Carte-2010
By the AGEPI stand in the International
Book Fair-2010

Festivitatea de premiere a laureaţilor ediţiei a
III-a a Concursului republican „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”,
la care au participat biblioteci universitare,
specializate și publice din diferite zone ale republicii, a fost organizată în comun cu Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica Moldova în cadrul
manifestărilor consacrate Zilei Mondiale a Cărţii
și a Dreptului de Autor-2010. Șapte biblioteci
au devenit laureate ale Concursului, printre care
Biblioteca Naţională, Biblioteca Republicană
Tehnico-Știinţifică, Biblioteca Publică de Drept,
filiala Bibliotecii municipale „B.P. Hașdeu”, bibliotecile raionale din Rezina și Rîșcani, biblioteca
din satul Chișcăreni, r-nul Sîngerei.

The ceremony of awarding the laureates of the
third edition of the Republican Contest “The Library - A Partner in Promoting Intellectual Property”, which was attended by university, public
and specialized libraries from different areas of
the country, was organized jointly with the Association of Librarians of the Republic of Moldova
within the framework of events dedicated to
the World Book and Copyright Day-2010. Seven
libraries have become laureates of the Contest, including the National Library, Republican
Technical-Scientific Library, Public Law Library,
a branch of the Municipal Library “B.P. Hasdeu”,
district libraries from Rezina and Riscani, library
from the village of Chiscareni, Singerei district.

În cadrul ediţiei a VII-a a Zilelor dreptului de a ști
cu genericul “O persoana activă este una bine
informată”, organizată de Centrul de Promovare
a Libertăţii de Exprimare și a Accesului la Informaţie “Acces-info” în colaborare cu alte organizaţii nonguvernamentale și autorităţi/instituţii
publice, AGEPI a desfășurat expoziţia „Noutăţi
editoriale în domeniul PI” și Ziua ușilor deschise în
incinta CID PI.

In the seventh edition of the Right to Know Day
with the theme “An Active Person is a Knowledgeable Person”, organized by the Center for
Promotion of Freedom of Expression and Access
to Information “Access- info” in collaboration
with other nongovernmental organizations and
public authorities/institutions, AGEPI organized
the exhibition “Editorial Mews in the IP Field” and
the Open Door Day inside the IP IRC.
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Specialiștii CID PI au participat cu activităţi
de diseminare a informaţiei și cu diverse comunicări în domeniul PI la Conferinţa anuală a
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, la Simpozionul „Activitatea bibliotecilor în
cadrul Anului Creativităţii și Inovării”, organizat
de Departamentul informaţional-bibliologic
al ULIM, la Simpozionul știinţific „Paradigme și
tendinţe în informarea și comunicarea știinţifică”, organizat de biblioteca USM, la Conferinţa
știinţifică „Valorificarea potenţialului bibliotecii
în contextul schimbării”, organizată de Biblioteca UTM etc.

IP IRC specialists participated with information
dissemination activities and diverse communications in IP field in the Annual Conference
of the Association of Librarians of the Republic
of Moldova, in the Symposium “The Activity of
Libraries in the Year of Creativity and Innovation”, organized by the Information-Bibliological Department of the FIUM, in the Scientific
Symposium “Paradigms and Trends in Scientific
Information and Communication”, organized by
the SUM Library, in the Scientific Conference “Use
of Library Potential in the Context of Change”,
organized by the TUM Library, etc.

3.5. Activitatea expoziţională,
organizarea de concursuri și manifestări

3.5. Exhibition activity, organization
of competitions and events

Promovarea sistemului naţional de proprietate
intelectuală prin intermediul expoziţiilor și-a
dovedit eficacitatea de-a lungul timpului. În
anul 2010 AGEPI a continuat această tradiţie,
participând activ la 25 de expoziţii, dintre care
10 - internaţionale și 15 - naţionale, majoritatea
acestora desfășurându-se la CIE „Moldexpo” S.A.

Promotion of the national intellectual property
system through exhibitions has proved successful over time. In 2010, AGEPI continued this tradition, participating actively in 25 exhibitions,
including 10 – international and 15 − national,
most of them being organized at IEC “Moldexpo” JSC.

AGEPI a prezentat standuri informaţionale în
cadrul a 7 expoziţii naţionale, cele mai importante fiind „Fabricat în Moldova”, Expoziţia-For a
ÎMM, „Moldagroteh”, „Farmer” ș.a., organizate la
Chișinău, „Consum-Expo” – la Bălţi, „Briceni-Expo” – la Briceni și „Expo-Târg” – la Ceadîr-Lunga.
Specialiștii AGEPI au participat, de asemenea, la
acţiunile aferente acestor expoziţii (seminare,
mese rotunde) cu comunicări privind legislaţia
naţională în domeniul PI, procedurile de protecţie a mărcilor și desenelor/modelelor industriale,
avantajele protecţiei indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine și specialităţilor tradiţionale garantate pentru producătorii autohtoni,
evaluarea OPI, rolul brandului în promovarea
mărfurilor și serviciilor ș.a.

AGEPI presented information stands within
the framework of seven national exhibitions,
the most important being “Made in Moldova”,
the Exhibition-Forum of SME, “Moldagroteh”,
“Farmer”, etc., organized in Chisinau, “ConsumExpo” – in Balti, “Briceni-Expo” – in Briceni and
“Expo-Targ” – in Ciadir-Lunga. AGEPI specialists have also participated in actions afferent
to these exhibitions (seminars, round tables)
with communications on national IP legislation,
procedures for the protection of trademarks
and industrial designs, benefits of protection of
geographical indications, appellations of origin
and traditional specialties guaranteed to autochthonous producers, IPO evaluation, brand role in
the promotion of goods and services, etc.

O amplă activitate de diseminare a informaţiei
și consultanţă a fost desfășurată în cadrul a 8
expoziţii naţionale: „Beauty”, „Moldconstruct,
Moldenergy”, „Food&Drinks. Food Technology”,
”Tourism. Leasure. Hotels”, „MoldMEDIZIN. MoldDENT” , „Reclama&Design”, „Black Sea Letex” etc.

An extensive information dissemination and consultancy activity was conducted within the framework
of eight national exhibitions: “Beauty”, “Moldconstruct, Moldenergy”, “Food&Drinks. Food Technology”, “Tourism. Leasure. Hotels”, “MoldMEDIZIN. MoldDENT”, “Reclama&Design”, „Black Sea Letex”, etc.

În anul 2010 AGEPI a promovat și stimulat
activitatea inovaţională din Republica Moldova,
asigurând participarea inventatorilor naţionali cu
circa 200 de lucrări la 10 saloane internaţionale,
și anume:
ê Salonul Internaţional de Invenţii, Tehnici și
Produse Noi de la Geneva, Elveţia;

In 2010, AGEPI promoted and stimulated the
innovative activity in the Republic of Moldova,
ensuring the participation of national inventors
with circa 200 works in 10 international exhibitions, namely:
ê International Exhibition of Inventions, Techniques and New Products in Geneva, Switzerland;
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Cu suportul AGEPI, inventatorii din Republica
Moldova au participat cu succes la saloanele
internaţionale de inventică
With the support of AGEPI, inventors
of the Republic of Moldova succesfully
participated in the international exhibitions
of inventiveness

ê Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării
și Inventicii „Proinvent” de la Cluj-Napoca,
România;
ê Salonul Internaţional de Proprietate Industrială “ARCHIMEDES” (ediţia a XII-a) de la
Moscova, Federaţia Rusă;
ê Salonul Internaţional al Creativităţii și Inovării
„Euroinvent” de la Iași, România;
ê Salonul Internaţional de Inovaţii de la Moscova, Federaţia Rusă;
ê Salonul Internaţional de Invenţii și Tehnologii Noi “Новое Время” (ediţia a V-a) de la
Sevastopol, Ucraina;
ê Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetare
Știinţifică și Tehnologii Noi “INVENTIKA-2009”
de la București, România;
ê Salonul Internaţional al Inovaţiei, Cercetării
și Noilor Tehnologii ”Brussels-Innova” din
Belgia;
ê Expoziţia de Invenţii de la Varșovia (IWIS),
Polonia;
ê Expoziţia Mondială “WOLRD EXPO-2010” de
la Shanghai, China.

ê International Exhibition of Research,
Innovation and Inventiveness “Proinvent”
in Cluj-Napoca, Romania;
ê International Exhibition of Industrial Property “ARCHIMEDES” (twelfth edition) in Moscow, Russian Federation;
ê International Exhibition of Creativity and
Innovation “Euroinvent” in Iasi, Romania;
ê International Exhibition of Innovations in
Moscow, Russian Federation;
ê International Exhibition of Inventions and
New Technologies “New Time” (fifth edition)
in Sevastopol, Ukraine;
ê International Exhibition of Inventions,
Scientific Research and New Technologies
“INVENTIKA-2009” in Bucharest, Romania;
ê International Exhibition of Innovation,
Research and New Technologies
“Brussels-Innova” in Belgium;
ê Exhibition of Inventions in Warsaw (IWIS),
Poland;
ê World Exhibition “WORLD EXPO-2010”
in Shanghai, China.

Coordonatorii naţionali ai saloanelor internaţionale nominalizate au înmânat distincţii instituite
de AGEPI (Medalia de aur și Cupa AGEPI) inventatorilor din România, Federaţia Rusă, Polonia,
Ucraina, Iran. Reprezentanţii acestor ţări au fost
premiaţi pentru realizări inedite în domeniul
medicinii, chimiei, ocrotirii mediului sau pentru
merite deosebite în promovarea proprietăţii intelectuale în cadrul saloanelor nominalizate.

National coordinators of the nominated
international exhibitions invested inventors from
Romania, Russian Federation, Poland, Ukraine,
and Iran with awards instituted by AGEPI (AGEPI
Gold Medal and Cup). The representatives of these
countries were rewarded for their novel achievements in the field of medicine, chemistry, environmental protection or for special merits in promoting intellectual property in these exhibitions.
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Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale devine
pe an ce trece un eveniment tot mai mediatizat. Din momentul lansării sale, tot mai multe
guverne și organizaţii se antrenează în activităţile desfășurate de OMPI cu prilejul acestei date.
În anul 2010 s-au împlinit 10 ani de la instituirea
sărbătorii în cauză și 40 de ani de la fondarea
OMPI. Pe parcursul anilor, Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale a purtat diferite lozinci, și anume: Încurajarea creativităţii; Gândește. Inventează.
Creează; Să respectăm inovaţiile; Să promovăm
inovaţiile verzi etc. Genericul proclamat de OMPI
pentru anul 2010 a fost: Inovaţia unește lumea.
Toate aceste sloganuri sunt la unison cu preocuparea permanentă a OMPI privind recunoașterea
contribuţiei aduse de inventatori și creatori la
făurirea unei lumi mai bune. Activităţile axate
acestei zile au un scop comun peste tot: de a
încuraja creativitatea umană, de a impulsiona
capacitatea omului de a concepe idei noi, utile și
originale, de a inventa cu pasiune ziua de mâine
și, mai ales, de a întări și mai mult solidaritatea
universală în domeniul protecţiei creaţiei, de
natură tehnică sau artistică.

World Intellectual Property Day becomes year
after year an increasingly publicized event. Since
its launch, more and more governments and organizations get involved in the activities carried
out by WIPO on the occasion of this date. Ten
years have passed in 2010 since the institution
of the holiday in question and 40 years since the
establishment of WIPO. Over the years, the World
Intellectual Property Day held various slogans,
namely: Encouraging Creativity; Think. Invent.
Create; Respecting Innovations, Promoting Green
Innovations, etc. The main theme proclaimed by
WIPO for 2010 was: Innovation Unites the World.
All these slogans are in unison with the WIPO
permanent concern on the recognition of the
contribution made by inventors and creators in
building a better world. Activities focused on
this day have a common goal everywhere: to
encourage human creativity, to foster imaginative human capacity to conceive new useful and
original ideas, to passionately invent the future
and, more importantly, to further strengthen
universal solidarity in the field of protection of
technical or artistic creation.

În Republica Moldova, Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale a fost sărbătorită al 10-lea an
la rând prin diverse acţiuni menite să pună în
valoare rolul și locul proprietăţii intelectuale în
dezvoltarea social-economică și culturală a ţării
noastre. Și în anul de bilanţ AGEPI, în colaborare
cu alte instituţii publice antrenate în procesul de
creaţie, inovare și transfer tehnologic, a desfășurat un amplu program de manifestări.

In the Republic of Moldova, World Intellectual Property Day was celebrated the tenth year running
through various actions destined to highlight the
role of intellectual property in the social-economic
and cultural development of our country. AGEPI,
in collaboration with other public institutions
involved in the process of creation, innovation and
technology transfer, has developed an extensive
program of events in the year under review as well.

În contextul dat, menţionăm organizarea în perioada premergătoare evenimentului a unei serii de
seminare tematice de familiarizare a specialiștilor
și managerilor instituţiilor și organizaţiilor din sfera
știinţei și inovării, precum și a cadrelor didactice,
doctoranzilor și studenţilor din instituţiile de învăţământ superior și mediu de specialitate din republică cu sistemul naţional și internaţional de protecţie
a proprietăţii intelectuale. În februarie-aprilie 2010,
asemenea acţiuni au avut loc la cinci instituţii de
învăţământ superior: Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu”, Academia de
Transporturi, Informatică și Comunicaţii, Universitatea AȘM, Universitatea de Stat din Moldova,
Academia de Studii Economice din Moldova.

In this context, we should mention the pre-event
organization of a series of thematic seminars
to familiarize the specialists and managers of
institutions and organizations in science and innovation, and the teachers, doctoral candidates
and students in higher education and vocational
institutions of the republic with the national and
international intellectual property protection
system. In February-April 2010, such actions took
place at five institutions of higher education:
State University of Medicine and Pharmacy
“N. Testemitanu”, Academy of Transport, Information and Communications, University of ASM,
State University of Moldova, Academy of
Economic Studies of Moldova.

Pe agenda manifestărilor desfășurate cu ocazia
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale s-a
înscris și Simpozionul știinţifico-practic „Lecturi
AGEPI-2010”, ediţia a XII-a, a cărui tematică a fost:
„Probleme actuale ale protecţiei și realizării
drepturilor asupra obiectelor de proprietate

On the agenda of events held on the occasion of
the World Intellectual Property Day was included
the Scientific-Practical Symposium “AGEPI Readings-2010”, twelfth edition, whose theme was
“Current Issues of the Protection and Enforcement of Rights in Intellectual Property Objects”.
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Secvenţe de la Simpozionul știinţifico-practic „Lecturi AGEPI-2010”
Snapshots of the Scientific-Practical Symposium “AGEPI Readings-2010”

intelectuală”. Forumul a întrunit cercetători și
practicieni, specialiști în domeniul protecţiei
proprietăţii intelectuale din Republica Moldova, reprezentanţi ai oficiilor de PI din Ucraina și
România, Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB)
antrenaţi în procesul de protecţie juridică și implementare a inovaţiilor, în promovarea produselor noi, combaterea contrafacerii și pirateriei etc.

The forum brought together researchers and
practitioners, specialists in the field of intellectual
property protection in the Republic of Moldova,
representatives of IP offices from Ukraine and Romania, Eurasian Patent Office (EAPO) involved in
the process of legal protection and implementation of innovations, promotion of new products,
combating counterfeiting and piracy, etc.

Sărbătoarea a culminat pe 23 aprilie, când la Sala
cu Orgă din Chișinău a avut loc o ședinţă festivă
consacrată Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, organizată de AGEPI. La întrunire au participat
dl Vlad Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova,
acad. Gheorghe Duca, Președinte al AȘM, dna
Corina Fusu, președinte al Comisiei parlamentare
pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport și
mass-media, reprezentanţi ai autorităţilor publice
centrale, ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău,
cercetători și inventatori, membri ai uniunilor de
creaţie, specialiști în domeniul proprietăţii intelectuale, mandatari autorizaţi. Prim-ministrul Vlad Filat a
menţionat următoarele: „Valoarea trebuie protejată.
Fiind protejată, proprietatea intelectuală, implicit
drepturile de autor, vor genera eficienţă. Se impune
o ajustare continuă a cadrului legislativ în domeniul
proprietăţii intelectuale în vigoare la normele europene, dar și asigurarea implementării celui existent”.
Totodată, Prim-ministrul a pledat pentru sporirea
rolului și a eficienţei AGEPI, în scopul bunei administrări a domeniului de proprietate intelectuală.
În cadrul manifestării, Prim-ministrul Vlad Filat și
Directorul General al AGEPI, dr. Lilia Bolocan, au înmânat scriitorului-academician Dumitru Matcovschi
Medalia de aur OMPI „Pentru Creativitate”. Aceeași
Medalie de Aur OMPI a fost decernată interpretei
de operă Maria Bieșu. În anul 2010 Trofeul OMPI
„Întreprindere inovatoare” a fost acordat Centrului
„Fala Dental” S.R.L. – pentru tehnologiile inovative
utilizate în tratamentul stomatologic.

The celebration culminated on April 23, when a
festive meeting devoted to the World Intellectual
Property Day, organized by AGEPI, was held in the
Organ Hall in Chisinau. The meeting was
attended by Mr. Vlad Filat, Prime Minister of the
Republic of Moldova, acad. Gheorghe Duca,
President of the ASM, Mrs. Corina Fusu, Chairman
of the Parliamentary Commission for Culture, Education, Research, Youth, Sports and Mass Media,
representatives of the central public authorities,
of the diplomatic corps accredited in Chisinau,
researchers and inventors, members of creative
unions, specialists in intellectual property, patent
attorneys. Prime Minister Vlad Filat stated: “The
value must be protected. Being protected, intellectual property, including copyright, will generate efficiency. It requires a continuous adjustment
of the applicable legal framework of intellectual
property to European standards and the implementation of the existing one”. However, Prime
Minister pledged to increase the role and effectiveness of AGEPI for the proper administration of
the intellectual property field. In the event, Prime
Minister Vlad Filat and Director General of AGEPI,
Dr. Lilia Bolocan, invested the writer-academician
Dumitru Matcovschi with the WIPO Gold Medal
“For Creativity”. With the same WIPO Gold Medal
was invested the opera singer Maria Biesu.
In 2010, WIPO Trophy “Innovative Enterprise” was
awarded to “Fala Dental” Center L.T.D. – for innovative technologies used in dental treatment.
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Secvenţe de la ședinţa festivă consacrată Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale-2010, organizată la Sala cu Orgă din Chișinău
Snapshots of the festive meeting devoted to the World Intellectual Property Day-2010, organized in the Organ Hall in Chisinau

Interpreta de operă Maria BIEȘU, și scriitorul-academician Dumitru MATCOVSCHI,
laureaţi ai Medaliei de aur OMPI „Pentru Creativitate”
Opera singer Maria BIESU, and well-known writer Dumitru MATCOVSCHI,
laureates of the WIPO Gold Medal “For Creativity”

Reprezentanţii „Fala Dental” S.R.L., laureată
a Trofeului OMPI „Întreprindere Inovatoare”
Representatives of “Fala Dental” L.T.D., laureate
of the WIPO Trophy “Innovative Enterprise”
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Sergiu ȘCERBANIUC, laureat al Trofeului AGEPI
„Cel mai activ mandatar autorizat al anului 2009”
Sergiu SCERBANIUC, laureate of the AGEPI Trophy
“The Most Active Patent Attorney of the Year 2009”

Raport Anual 2010

Ședinţa festivă consacrată
Zilei Inventatorului și Raţionalizatorului,
organizată de UIR „Inovatorul”
în comun cu AGEPI
Festive meeting devoted to the Inventor’s
and Rationalizer’s Day, organized by UIR
“Inovatorul” jointly with AGEPI

Trofeul AGEPI a fost înmânat lui Sergiu Șcerbaniuc, director al Companiei de proprietate intelectuală „Intelstart”, care a fost desemnat drept
cel mai activ mandatar autorizat al anului 2009,
contribuind la depunerea a circa 180 de cereri de
protecţie a OPI.

Mr. Sergiu Scerbaniuc, director of the Company
of Intellectual Property “Intelstart”, who was
designated as the most active patent attorney of
the year 2009, contributing to the filing of about
180 applications for the protection of IPO, was
awarded the AGEPI Trophy.

Anual, în ultima sâmbătă din iunie în republică
este marcată Ziua Inventatorului și Raţionalizatorului, instituită prin Decretul nr. 193 din 19 iunie 1995 al Președintelui Republicii Moldova. Cu
acest prilej, în 2010 AGEPI a organizat, în comun
cu Uniunea Inventatorilor și Raţionalizatorilor
„Inovatorul”, o ședinţă festivă în cadrul căreia a
fost prezentat raportul de activitate al Uniunii,
cei mai buni inventatori și raţionalizatori fiind
distinși cu diplome și premii.

Annually, on the last Saturday in June, in the
Republic is marked the Inventor’s and Rationalizer’s Day, instituted by the Presidential Decree of
the Republic of Moldova No. 193 of 19 June 1995.
On this occasion, AGEPI organized in 2010, jointly
with the Union of Inventors and Rationalizers
“Inovatorul”, a festive meeting within the framework of which was presented the report of activity
of the Union, the best inventors and rationalizers
being rewarded with diplomas and prizes.

În cadrul festivităţii au fost desemnaţi laureaţii
ediţiei a V-a a Concursului „Invenţia anului”,
organizat de AGEPI și UIR „Inovatorul” în scopul
promovării activităţii inovaţionale, stimulării
autorilor și titularilor OPI în procesul de creare și
valorificare a rezultatelor activităţii intelectuale.
Laureaţii ediţiei 2009 a concursului au devenit:
ê la nominalizarea „Invenţia anului 2009” –
Nicolae Șavga, pentru invenţia „Dispozitiv
pentru tratamentul deformării scoliotice a
coloanei vertebrale la copii”, brevet de invenţie de scurtă durată nr. 77;
ê la nominalizarea „Invenţia anului creată de
un tânăr inventator” – Nadejda Efremova,
pentru invenţia „Procedeu de obţinere a
preparatului antioxidant termostabil din
biomasa cianobacteriei Spirulina platensis”,
brevet de invenţie nr. 3781;
ê la nominalizarea „Modelul de utilitate al anului 2009” – Ion Hăbășescu, Victor Schibiţchi,
Boris Chicu, Galina Lungu, pentru modelul
de utilitate „Ansamblu de ventilaţie a mașinii
de stropit”, certificat de înregistrare nr. 167.

In the solemnity were designated the laureates of
the fifth edition of the Contest “Invention of the
Year”, organized by AGEPI and UIR “Inovatorul” to
promote the innovative activity, stimulate the authors and holders of IPO in the process of creation
and use of intellectual activity results. Laureates of
the 2009 edition of the contest have become:
ê in the nomination “Invention of the Year
2009” – Nicolae Savga, for the invention
“Device for treating the scoliotic deformation
of vertebral column in children”, short-term
patent No. 77;
ê in the nomination “Invention of the Year Created by a Young Inventor” – Nadejda Efremova, for the invention “Process for obtaining an antioxidant thermostable preparation
from Spirulina platensis cyanobacterium
biomass”, patent No. 3781;
ê in the nomination “Utility Model of the Year
2009” − Ion Habasescu, Victor Schibitchi,
Boris Chicu, Galina Lungu, for the utility
model “Blower assembly of the sprayer”,
certificate of registration No. 167.
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Laureaţii ediţiei a VI-a a Concursului „Invenţia anului”, organizat de AGEPI
Laureates of the fifth edition of the Contest “Invention of the Year”, organized by AGEPI

Pentru a susţine și stimula creativitatea și inventica în rândul elevilor, Academia de Știinţe
a Moldovei, Agenţia pentru Inovare și Transfer
Tehnologic, Universitatea Academică, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei și Tineretului și AGEPI,
au organizat în anul 2010 ediţia a III-a a Concursului republican „Cel mai bun elev inovator”, la
care au participat 70 de concurenţi (clasele II-XII)
din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar din 30 de localităţi ale Republicii Moldova,
în competiţie fiind antrenate circa 80 de lucrări.
Spectrul ideilor inovaţionale propuse de copii
au vizat domeniul tehnicii - diferite elaborări din
sfera agricolă și gospodăria casnică, ecologia
și biologia - valorificarea resurselor alternative
de energie, educaţia - obiecte modernizate de
asistare a procesului educaţional ș.a.

To support and encourage creativity and inventiveness among pupils, the Academy of Sciences
of Moldova, the Agency for Innovation and Technology Transfer, the Academic University, in partnership with the Ministry of Education and Youth
and AGEPI, organized in 2010 the third edition of
the Republican Contest “The Best Innovative Pupil”, in which participated 70 competitors (second
to twelfth grades) of the pre-university education
institutions from 30 localities of the Republic of
Moldova, in the contest being involved about 80
works. The spectrum of innovative ideas proposed
by children concerned the technical field - various elaborations in the agricultural sphere and
household, ecology and biology – exploitation of
alternative sources of energy, education - upgraded items to assist the educational process, etc.

La festivitatea de premiere a laureaţilor a participat I. Ciobanu, ministrul Tineretului și Sportului al
Republicii Moldova, acad. M. Bologa, director al
Centrului probleme electrofizice al Institutului de
Fizică Aplicată al AȘM, membru-corespondent M.
Duca, rectorul Universităţii AȘM, dr. L. Bolocan,
Director general AGEPI, dr. Gh. Cernei, Directorul
general AITT, care au adresat mesaje de felicitare
tinerilor inventatori.

At the ceremony of awarding the laureates participated I. Ciobanu, Minister of Youth and Sports of
the Republic of Moldova, acad. M. Bologa, Director
of the Center of Electrophysical Problems of the
Institute of Applied Physics of the ASM, corresponding member M. Duca, Rector of ASM University, Dr.
L. Bolocan, Director General of AGEPI, Dr. Gh. Cernei,
Director General of AITT, who addressed messages
of congratulation to the young innovators.

Juriul a nominalizat următorii laureaţi ai concursului:
ê Premiul I – Georgel Găină de la Liceul AȘM
și Veronica Cazac de la Liceul Teoretic „Gh.
Asachi” din Chișinău, ambii elevi din clasa a
XI-a, care au elaborat inovaţia Blocuri pentru
construcţie, cu folosirea deșeurilor polimerice;
ê Premiul II – Victor Berzan, elev al clasei
a XII-a la Liceul Teoretic „Orizont” din
Chișinău, cu invenţia Robot pentru investigare vizuală, și Alexandru Căliman, elev
al clasei a X-a la Liceul Teoretic „Ștefan
Vodă” din or. Ștefan Vodă, cu un Stick
semnal plus;

The jury has nominated the following laureates:
ê First Prize - Georgel Gaina from the ASM
Lyceum and Veronica Cazac from the Theoretical Lyceum “Gh. Asachi” from Chisinau, both
twelfth-grade pupils, who have developed the
innovation Building blocks using polymer waste;
ê Second Prize - Victor Berzan, twelfth-grade
pupil of the Theoretical Lyceum “Orizont”
from Chisinau, with the invention Robot for
visual investigation, and Alexandru Caliman,
tenth-grade pupil of the Theoretical Lyceum
“Stefan Voda” from the town of Stefan Voda,
with a Plus signal stick;
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Experţi din cadrul AGEPI examinează lucrările
elevilor, prezentate la ediţia a III-a a Concursului
republican „Cel mai bun elev inovator”
AGEPI experts examine works of pupils presented
at the second edition of the republican Contest
“The Best Innovative Pupil”

Participanţii Concursului republican
„Cel mai bun elev inovator”
Participants in the republican Contest
“The Best Innovative Pupil”
(Foto de Eugenia Tofan)
(Photo by Eugenia Tofan)

ê Premiul III – Dorel Rotari, elev al clasei a
XII-a la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din
Chișinău, cu o Instalaţie pentru sporirea randamentului panourilor fotovoltaice, Vadim
Bejenari, elev al clasei a XII-a la Liceul Teoretic “B.P. Hașdeu” din Drochia, cu un Aparat
pentru stropirea plantelor, Andrei Șurov,
elev al clasei a IX-a la Liceul Teoretic „Vasile
Lupu” din Chișinău, cu un Sistem ecologic
de irigare și ameliorare pentru o agricultură
performantă.

ê Third Prize - Dorel Rotari, twelfth-grade pupil
of the Theoretical Lyceum “Dante Alighieri”
from Chisinau, with a Plant for increasing
the efficiency of photovoltaic panels, Vadim
Bejenari, twelfth-grade pupil of the Theoretical Lyceum “B.P. Hasdeu” from Drochia, with
a Plant spraying device, Andrei Surov, ninthgrade pupil of the Theoretical Lyceum “Vasile
Lupu” from Chisinau, with an Environmentally
friendly irrigation and amelioration system for
a performance agriculture.

Dna Vasilina Botnari, profesoară la Liceul Teoretic
din Ialoveni, a fost distinsă cu un premiu special
din partea Ministerului Tineretului și Sportului
pentru antrenarea activă a copiilor în dezvoltarea
capacităţilor creative și inovatoare. Au mai fost
acordate 8 premii speciale și diplome de menţiune ale AITT, premii din partea Uniunii Fizicienilor
din Moldova, AȘM, Grădinii Botanice (Institut)
etc.

Mrs. Vasilina Botnari, teacher at the Theoretical
Lyceum in Ialoveni, was awarded a special prize
from the Ministry of Youth and Sports for active
involvement of children in developing creative
and innovative capacities. There have also been
awarded eight special prizes and diplomas of
commendation of AITT, prizes from the Union of
Physicians of Moldova, ASM, Botanical Garden
(Institute), etc.

AGEPI a acordat o Cupă și un Premiu special elevului Manole Rotaru, elev al clasei a XII-a la Liceul
de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” din
Chișinău, pentru lucrarea Instalaţie de gazificare a
biomasei.

AGEPI awarded a Cup and a special Prize to
Manole Rotaru, a twelfth-grade pupil of the
Lyceum of Creativity and Inventiveness “Prometeu-Prim” from Chisinau, for the work Biomass
gasification plant.

În anul 2010 a avut loc ediţia a III-a a Concursului „Topul inovaţiilor”, organizat de către AȘM,
AITT și AGEPI în scopul identificării și stimulării
celor mai valoroase 10 inovaţii ale anului. La
concurs au fost prezentate 30 de dosare de la
20 de instituţii și organizaţii din sfera știinţei și
inovării, care au brevetat și/sau au implementat
în anul de bilanţ inovaţii și tehnologii inovaţionale în afaceri.

The third edition of the Contest “Top of Innovations” took place in 2010, organized by ASM, AITT
and AGEPI with the view of identifying and stimulating the most valuable 10 innovations of the
year. At the contest were presented 30 files from
20 institutions and organizations in the field of science and innovation, which have patented and/or
implemented in the year under review innovations
and innovative technologies in business.
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Festivitatea de premiere a laureaţilor ediţiei a VII-a a Concursului naţional „Marca comercială a anului”
Solemnity of awarding the laureates of the seventh edition of the national Contest “Trademark of the Year”

Unul dintre cele mai importante evenimente ale
anului de referinţă a fost Concursul republican
“Marca comercială a anului”, iniţiat în anul
2003 de către Camera de Comerţ și Industrie a
Republicii Moldova și AGEPI. Acţiunea are drept
scop identificarea și promovarea strategiilor
performante de marketing în domeniul elaborării și promovării mărcilor de produse și servicii,
crearea unei imagini favorabile a întreprinderilor
în ţară și peste hotare, evidenţierea ratingului
mărcilor comerciale de succes pe piaţă și a rolului
lor în business.

One of the most significant events of the
reference year was the Republican Contest
“Trademark of the Year”, initiated in 2003 by
the Chamber of Commerce and Industry of the
Republic of Moldova and AGEPI. The action aims
at identifying and promoting efficient marketing strategies in the field of development and
promotion of product and service trademarks,
creating a favorable image of the enterprises in
the country and abroad, highlighting the rating
of successful trademarks on the market and their
role in business.

La ediţia a VII-a a concursului au participat
86 de întreprinderi, fiind disputat Marele premiul
“Mercuriul de aur” și Medalia de Onoare (de aur,
argint și bronz). În anul de bilanţ au fost incluse
în concurs 3 nominalizări noi: „Nume Nou”, „Profi”,
„Reputaţie și Încredere”. În urma unei competiţii antrenante, de Marele premiu „Mercuriul de
aur” s-au învrednicit 37 de mărci, 20 de mărci au
obţinut medalii de aur, 4 - medalii de argint, iar
6 - au fost distinse cu Medalia de aur „Patrimoniul
Republicii”. Printre mărcile premiate se numără: „Ionel”, „Tricon”, „Cricova”, „Chateau Vartely”,
„Bere Chișinău”, „Gura Căinarului”, „LARA”, „Flovio”,
„MGM”, „Orange”, „Starnet”, „Moldcell”, „Nufărul
Alb”, „Keramin”, „Spicul de Aur”, „Barza albă”,
„Mileștii Mici”, „Incomlac”, “VITA - Orhei-Vit”,
„Floris”, „Telemar”, „ICAM”, „Creator Iu. Borș”,
„SanCos” etc.

In the seventh edition of the contest took part
86 enterprises, being contended the Grand Prix
“Golden Mercury” and the Medal of Honor (gold,
silver and bronze). Three new nominations were
included in the contest in the year under review:
“New Name”, “Profi”, “Reputation and Confidence”.
Following an entertaining competition, 37 trademarks were worthy of the Grand Prix “Golden
Mercury”, 20 trademarks obtained gold medals,
4 - silver medals and 6 - were awarded the Gold
Medal “Heritage of the Republic”. Among awarded
trademarks are counted: “Ionel”, “Tricon”, “Cricova”,
“Chateau Vartely”, “Bere Chisinau”, “ Gura Cainarului”, “LARA”, “Flovio”, “MGM”, “Orange”, “Starnet”,
“Moldcell”, “Nufarul Alb”, “Keramin”, “Spicul de Aur”,
“Barza Alba”, “Milestii Mici”, “Incomlac”,
“VITA - Orhei-Vit” , “Floris”, “Telemar”, “ICAM”,
“Creator Iu. Bors”, “SanCos”, etc.

Pe parcursul celor 7 ani de când se organizează,
concursul „Marca comercială a anului” se bucură
de un interes și un prestigiu tot mai mare printre
agenţii economici. În perioada 2003-2009 la
concurs au fost prezentate circa 600 de proiecte
din 14 raioane ale ţării și din municipiile Chișinău și Bălţi.

For the space of the seven years since it is organized, the contest “Trademark of the Year” enjoys
an increasingly growing interest and prestige
among economic agents. In the period 2003 2009 at the contest were presented circa 600
projects from 14 districts of the country and from
Chisinau and Balti.
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Ca și la alte ediţii ale concursului, la festivitatea
de bilanţ al ediţiei actuale a concursului au
participat conducerea ţării, deputaţi ai Parlamentului, reprezentanţi ai corpului diplomatic
acreditat în Republica Moldova, oameni de
afaceri și jurnaliști, fapt care relevă importanţa
ce se acordă mărcilor de produse și servicii în
noile condiţii economice. Fiind felicitaţi de către
Prim-ministrul Vlad Filat, învingătorii au primit
asigurări că Guvernul le va crea condiţiile pentru
dezvoltarea afacerilor, eforturile actuale fiind
îndreptate spre implementarea Programului de
Stabilizare și Relansare Economică, precum și
spre liberalizarea comerţului.

As in other editions of the contest, at the official
report solemnity of the current edition participated the leadership of the country, deputies of
the Parliament, representatives of the diplomatic
corps accredited in the Republic of Moldova,
businessmen and journalists, fact emphasizing the
importance that is given to product and service
trademarks in the new economic conditions. Being
congratulated by Prime Minister Vlad Filat, the
winners were given assurances that the Government will create conditions for them to develop
their business, bending every actual effort to
implementation of the Economic Stabilization and
Recovery Program, as well as to trade liberalization.

3.6. Simpozioane, conferinţe, seminare,
cursuri

3.6. Symposia, conferences, seminars,
courses

Pe parcursul anului 2010, școlarizarea și informarea societăţii civile, instruirea, pregătirea și perfecţionarea cadrelor în domeniul PI s-au intensificat
prin diverse și multiple activităţi: simpozioane,
conferinţe și seminare știinţifico-practice, informaţional-metodice, de școlarizare etc. Publiculţintă l-au constituit specialiștii din domeniul
PI, oamenii de afaceri, mandatarii autorizaţi,
evaluatorii OPI, judecătorii, lucrătorii Serviciului
Vamal, specialiștii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, cercetătorii, studenţii și elevii etc.

During the year 2010, schooling and information
of civil society, training and upgrading of personnel in the IP field were intensified by various and
multiple activities: symposia, scientific-practical,
information-methodical, educational conferences and seminars, etc. The target audience was
constituted by specialists in IP field, businessmen, patent attorneys, evaluators of IPO, judges,
employees of the Customs Service, specialists
from the Ministry of Internal Affairs, Ministry
of Agriculture and Food Industry, researchers,
students and pupils, etc.

Printre cele mai importante acţiuni realizate la
acest capitol se înscrie Atelierul „Protecţia programelor de calculator în Republica Moldova”, organizat de AGEPI în colaborare cu Asociaţia Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale
și Comunicaţiilor (ATIC), cu suportul Ministerului
Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor. Scopul
evenimentului a fost de a informa mediul privat
– operatori, companii de distribuire a softurilor,
entităţi implicate în procesul de comercializare
a produselor soft, reprezentanţi ai autorităţilor și
instituţiilor publice abilitate cu responsabilităţi
privind protecţia drepturilor, prevenirea, depistarea și contracararea încălcărilor dreptului de autor
și drepturilor conexe - cu referire la modificările
determinate de noua Lege privind dreptul de
autor și drepturile conexe nr. 139/2010, în special
vizând tehnologiile informaţionale și comunicaţiile. Iniţiativa, parte a Strategiei pentru dezvoltarea
tehnologiilor informaţionale și comunicaţiilor
pentru anii 2010-2013, are menirea să faciliteze și
să consolideze dialogul dintre mediul public și cel
privat în contextul implementării noii Legi.

Among the most important actions realized in this
chapter shall be listed the Workshop “Protection of
Computer Programs in the Republic of Moldova”,
organized by AGEPI in collaboration with the
Association of Information and Communication
Technology Companies (AICT), supported by the
Ministry of Information Technology and Communications. The purpose of the event was to inform
the private sector − operators, software distribution companies, entities involved in the marketing
of software products, and representatives of public
authorities and institutions charged with responsibilities for the protection, prevention, detection
and counteraction of infringements of copyright
and related rights - with reference to changes
caused by the new Law no. 139/2010 on Copyright
and Related Rights, in particular in the field of
information technology and communications. The
initiative, part of the Strategy for the Development
of Information Technology and Communications
for 2010-2013, aims to facilitate and enhance the
dialogue between public and private environment
in the context of implementing the new Law.
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Atelierul „Protecţia programelor de calculator în Republica Moldova”, organizat de AGEPI, Asociaţia Naţională
a Companiilor Private din domeniul TIC, cu suportul Ministerului Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor
Workshop “Protection of Computer Programs in the Republic of Moldova”, organized by AGEPI, Association
of Private ITC Companies, with the support of the Ministry of Information Technology and Communications

Specialiștii din sfera cercetare-dezvoltare,
antreprenoriat și prestări servicii s-au aflat în
continuare în atenţia AGEPI, fiind familiarizaţi
cu prevederile noii legislaţii naţionale în domeniul protecţiei invenţiilor, mărcilor, soiurilor
de plante, desenelor și modelelor industriale,
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine și
specialităţilor tradiţionale garantate, armonizată cu acquis-ul comunitar. În acest scop, AGEPI
a organizat în mun. Chișinău și în teritoriu
(Bălţi, Hîncești și Soroca) 14 acţiuni - de sine
stătător sau în comun cu unele instituţii și
organizaţii. Majoritatea lor au fost seminare de
școlarizare și informare pentru cercetători, inventatori, cadre didactice, doctoranzi, studenţi
și elevi de la următoarele instituţii de cercetaredezvoltare și de învăţământ superior și mediu
de specialitate:

Specialists in the research and development,
entrepreneurship and service provision sphere
were also in the attention of AGEPI, being
familiarized with the provisions of the new
national legislation on the protection of inventions, trademarks, plant varieties, industrial
designs, geographical indications, appellations
of origin and traditional specialties guaranteed,
harmonized with the Acquis communautaire. To
this end, AGEPI organized in Chisinau and in the
territory (Balti, Hincesti and Soroca) 14 actions independently or jointly with several institutions
and organizations. Most of them were training
and information seminars for researchers, inventors, teachers, doctoral candidates, students and
pupils from the following research and development, higher education and vocational training
institutions:

ê Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecţia Plantelor;

ê Institute of Pedology, Agrochemistry and
Plant Protection;

ê Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT);

ê Agency for Innovation and Technology
Transfer (AITT);

ê Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi;

ê State University “A. Russo” from Balti;

ê Universitatea de Stat din Moldova;

ê State University of Moldova;

ê Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„N. Testemiţanu”;

ê State University of Medicine and Pharmacy
“N. Testemitanu”;

ê Liceul „Dacia” din mun. Chișinău.

ê Lyceum “Dacia” from Chisinau.

Pe parcursul anului, au fost organizate, de
asemenea, 4 seminare și mese rotunde tematice în cadrul expoziţiilor naţionale „Fabricat în
Moldova”, Expoziţia-for a ÎMM, Expoziţiile „Food
& Drinks”, „Food Technology”, desfășurate la CIE
„Moldexpo” sub egida Ministerului Economiei,
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare,
în comun cu Camera de Comerţ și Industrie a
Republicii Moldova.

During the year, there were also organized four
thematic seminars and round tables within the
framework of the national exhibitions “Made in
Moldova”, Exhibition-Forum of SME, Exhibition
“Food & Drinks. Food Technology”, organized at
the IEC “Moldexpo” under the aegis of the Ministry of Economy, Ministry of Agriculture and Food
Industry, jointly with the Chamber of Commerce
and Industry of the Republic of Moldova.
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Seminare știinţifico-practice în domeniul PI pentru studenţii de la ASEM
și Academia de Transporturi, Informatică și Comunicaţii
Scientific-Practical Seminar “IP Right – Right of Art, Science and Technology”, organized by AGEPI
for students of the AESM

Seminarul „Realizarea și apărarea drepturilor de proprietate intelectuală”,
organizat de AGEPI în cadrul Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”
Seminar “Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights”, organized by AGEPI
within the National Exhibition “Made in Moldova”

În anul 2010, reprezentanţii AGEPI au participat
la Reuniunea producătorilor autohtoni de medicamente cu genericul „Optimizarea producerii
de medicamente indigene în condiţiile crizei
financiare mondiale”, organizată sub egida Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. În cadrul
reuniunii au fost abordate mai multe subiecte
privind rolul drepturilor de PI în protecţia produselor farmaceutice, inclusiv probleme ce ţin de
asigurarea drepturilor, modalitatea de protecţie
pe cale naţională și internaţională a mărcilor din
domeniul farmaceutic etc.

In 2010, AGEPI representatives participated in
the Meeting of autochthonous manufacturers
of drugs with the theme “Optimizing the production of indigenous medicines in the conditions of global financial crisis”, organized under
the aegis of the Ministry of Health of the Republic of Moldova. In the meeting were addressed
several topics on the role of IP rights in the
protection of pharmaceutical products, including issues related to the insurance of rights, the
way of national and international protection of
trademarks in the pharmaceutical field, etc.

Pe parcursul anului 2010, a continuat activitatea
de sensibilizare a corpului profesoral-didactic al
instituţiilor de învăţământ superior din republică
cu privire la necesitatea includerii în programele
universitare și în planurile de studii a cursului
opţional „Introducere în proprietatea intelectuală” la toate formele de instruire și perfecţionare,
în scopul sporirii nivelului de pregătire a cadrelor

During 2010, there continued the activity on
awareness of the teaching staff of the higher
education institutions in the country on the
need for introduction in the university curricula
and syllabuses of the optional course “Introduction to Intellectual Property” in all training and
development forms, with the view of increasing
the level of training of the national teaching staff
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Ascultătorii cursurilor de consilier în proprietate intelectuală,
organizate de AGEPI
Attendees of courses of counselors in intellectual property,
organized by AGEPI

Înmânarea atestatelor de evaluatori ai obiectelor
de proprietate intelectuală
Handing of certificates of evaluators of intellectual
property objects

naţionale în domeniul PI, în special a tinerei generaţii. În acest sens, AGEPI a semnat două acorduri bilaterale de colaborare: cu Universitatea
Academiei de Știinţe a Moldovei și cu Universitatea de Stat „B.P. Hajdeu” din Cahul. Acordurile în
cauză prevăd atât școlarizarea corpului didactic,
a studenţilor, doctoranzilor și masteranzilor, cât
și acordarea asistenţei în crearea unor centre și
birouri de PI în incinta universităţilor, dotarea
acestora cu literatură din domeniul PI.

in the IP field, particularly of the young generation. In this respect, AGEPI signed two bilateral
cooperation agreements: with the University of
the Academy of Sciences of Moldova and the
State University “B.P. Hajdeu” from Cahul. Those
agreements provide both training of teachers,
students, doctoral and master candidates and
rendering of assistance in creating IP centers and
offices inside universities, providing them with
literature in IP field.

O atenţie deosebită a fost acordată instruirii
specialiștilor din cadrul instituţiilor responsabile
de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, aceasta fiind o acţiune cu caracter permanent. Astfel, pe parcursul anului 2010 a continuat
instruirea angajaţilor Serviciului Vamal în cadrul
cursului de perfecţionare „Dreptul de proprietate intelectuală” (4 ore lunar).

Particular attention was paid to training
of specialists in the institutions responsible
for the enforcement of intellectual property
rights, this being a permanent action. Thus,
during 2010 there continued the training of
Customs Service officers in the training course
“Intellectual Property Right” (4 hours per
month).

În anul 2010, AGEPI a actualizat programele de
instruire și planurile de învăţământ pentru cursurile „Protecţia proprietăţii intelectuale” și „Evaluarea proprietăţii intelectuale”, aprobate anterior
de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Camera de Licenţiere a Republicii Moldova a eliberat Agenţiei Licenţa de organizare a cursurilor
respective pentru următoarea perioadă de 5 ani.

In 2010, AGEPI updated the training programs
and curricula for the courses “Protection of Intellectual Property” and “Evaluation of Intellectual Property”, approved earlier by the Ministry
of Education of the Republic of Moldova. The
Licensing Chamber of the Republic of Moldova
has issued to the Agency the License for organization of respective courses for the next 5 years.

Astfel, în anual de referinţă 15 persoane au urmat cursurile „Protecţia proprietăţii intelectuale”
organizate de AGEPI, obţinând calificarea „Consilier în proprietate intelectuală” (în anul 2009 –
22 de persoane, în anul 2008 – 29 de persoane).
Alte 15 persoane au urmat cursurile „Evaluarea
proprietăţii intelectuale”, obţinând calificarea
„Evaluator al OPI”. În 2010 au fost atestaţi încă
7 mandatari autorizaţi, numărul total al acestora atingând la finele anului cifra de 105 persoane.

Thus, in the year under review, 15 persons have
attended the courses “Protection of Intellectual
Property” organized by AGEPI, obtaining the
quali-fication of “Counselor in Intellectual Property” (in 2009 - 22 persons, in 2008 - 29 persons). Another 15 persons attended the courses
“Evaluation of Intellectual Property”, obtaining
the qualification of “Evaluator of IPO”. In 2010,
there have been attested another seven patent
attorneys, their total number reaching at the end
of the year the figure of 105 persons.
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Secvenţe de la adunarea trimestrială a mandatarilor autorizaţi, axată pe depunerea documentelor
cererii de protecţie a OPI pe cale electronică
Snapshots of the quarterly meeting of patent attorneys, focused on the electronic filing
of application documents for the protection of IPO

În vederea informării mandatarilor autorizaţi în
proprietate intelectuală din Republica Moldova
cu cele mai actuale aspecte ale protecţiei
proprietăţii industriale, la AGEPI au fost organizate întruniri trimestriale la care s-au pus în discuţie
probleme precum: procedura de înregistrare a
mărcilor prin Sistemul de la Madrid, depunerea
cererilor de protecţie a OPI în format electronic,
ultimele modificări și completări la Instrucţiunea
de Brevete a CEAB și la Regulamentul privind
taxele CEAB, elaborarea Regulamentului mandatarilor autorizaţi etc.

In order to inform patent attorneys in intellectual property of the Republic of Moldova of
the most current aspects of industrial property
protection, at the AGEPI were held quarterly
meetings at which they discussed issues such
as: the procedure for registration of trademarks
under the Madrid System, filing of applications
for the protection of IPO in electronic format,
the latest changes and additions to the EAPC
Patent Instruction and Regulations on EAPC
Fees, development of the Regulations on Patent
Attorneys, etc.

Informaţia privind mandatarii autorizaţi și evaluatorii în domeniul PI a fost în permanenţă actualizată
pe web site-ul AGEPI, respectiv, la adresele:
http://www.agepi.md/md/linkuri/reprezentanti.php
și http://www.agepi.md/md/linkuri/evaluatori.php.

The information on patent attorneys and evaluators in the field of IP was permanently updated
on AGEPI website, respectively, at: http://www.
agepi.md/md/linkuri/reprezentanti.php and
http://www.agepi.md/md/links/evaluatori.php.
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IV
AUTOMATIZAREA PROCESELOR
INFORMAÞIONALE ªI TEHNOLOGICE
AUTOMATION OF INFORMATION
AND TECHNOLOGICAL PROCESSES

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţionale
din ultimii ani a avut un impact deosebit asupra
utilizatorilor care, în contextul dat, au trecut de la
aplicaţii locale pe calculator la aplicaţii pe reţele de
calculatoare, beneficiind de avantajele oferite de
Internet. Utilizarea pe scară largă, preţul rezonabil
și succesul calculatoarelor personale se reflectă și
în sistemul proprietăţii intelectuale (PI).

The rapid development of information technologies in recent years had a special impact on users
who, in this context, have passed from computer
local applications to computer network applications, benefiting from the advantages offered by
the Internet. The widespread use, the reasonable
price and the success of personal computers is also
reflected in the intellectual property (IP) system.

Asigurarea informaţională a sistemului de
proprietate intelectuală al Republicii Moldova și automatizarea proceselor tehnologice,
economico-financiare și manageriale fac parte
din preocupările permanente ale AGEPI, fiind
orientate spre satisfacerea cerinţelor crescânde
ale utilizatorilor reţelei interne și, în mod prioritar, ale celor care accesează informaţia oferită de
AGEPI prin intermediul Internetului.

Information ensuring of intellectual property
system of the Republic of Moldova and automation of technological, financial-economic and
management processes are the permanent
concerns of AGEPI, being oriented towards satisfying the increasing demands of the internal
network users and particularly of those who
access the information made available by AGEPI
via the Internet.

4.1. Dezvoltarea și exploatarea
reţelei informatice

4.1. Development and operation
of the information network

Pe parcursul anului 2010, au fost modernizate
sistemul de operare pentru servere, serverul bibliotecii, cele ale arhivei electronice și paginii web.

During 2010, there were upgraded the operating
system for servers, the library server, those of the
electronic archive and web page.

Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor informaţionale impune și modernizarea respectivă a
parcului de calculatoare și a echipamentului periferic. În anul de bilanţ, la AGEPI au fost procurate
5 calculatoare, 2 servere, 6 monitoare, 3 scanere,

The rapid development of information technologies requires also the respective modernization
of the computer park and peripheral equipment.
In the year under review, AGEPI purchased 5
computers, 2 servers, 6 monitors, 3 scanners,
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3 imprimante multifuncţionale și un echipament
de reţea (switch). Banda de acces la resursele
globale Internet a fost lărgită de la 5 la 10 Mbps,
iar pentru accesul la resursele naţionale Internet
viteza este de 100 Mbps.

3 multifunctional printers and one network
equipment (switch). The band of access to global
Internet resources has been expanded from 5
to 10 Mbps, and for access to national Internet
resources the speed is 100 Mbps.

În anul 2010 s-a început trecerea treptată la sistemul de operare Windows 7 și la pachetele de programe „MS Office 2007” și „MS Office 2010”, utilizate
în activităţile de birou pe calculatoarele-client.

In 2010 began the gradual transition to Windows
7 operating system and software packages “MS
Office 2007” and “MS Office 2010” used in the office activities on client computers.

De asemenea, a fost elaborat procesul de scanare
și recunoaștere optică a documentelor prin intermediul „Abbyy Recognition Server”. Actualmente,
acesta se aplică atât la scanarea corespondenţei recepţionate de Cancelaria AGEPI, cât și la
scanarea dosarelor referitoare la mărci, ceea ce a
condus la sporirea productivităţii muncii.

It has also been developed the process of optical scanning and recognition of documents by
means of “ABBYY Recognition Server”. Currently,
it is applied to both scanning of correspondence
received by the AGEPI Secretariat and scanning
of files related to trademarks, leading to the
increase of labour productivity.

4.2. Produse informatice

4.2. Information products

În perioada de bilanţ, la AGEPI au fost elaborate
și implementate următoarele produse informatice:
ê compartimentul BD „Mărci internaţionale”
care include cererile de înregistrare internaţională a mărcilor având ca ţară de origine
Republica Moldova;
ê programul de completare a datelor în BD
„Mărci internaţionale” privind cererile de înregistrare internaţională a mărcilor cu desemnarea sau având ca ţară de origine Republica
Moldova; programul se modifică în funcţie de
schimbările efectuate de către OMPI în formatul fișierului XML (conform structurii MECA);
ê programul „Statistică” pentru BD „Mărci internaţionale” care au ca ţară de origine Republica Moldova;
ê BD „Mandatari autorizaţi” și programul de
gestiune a Registrului naţional al mandatarilor
autorizaţi în proprietatea industrială, cu actualizarea concomitentă în BD referitoare la mărci,
desene și modele industriale, invenţii, soiuri de
plante, modele de utilitate și contestaţii;
ê modulul „Gestionarea registrelor în format
electronic” al BD „Mărci naţionale”.

In the period under review, AGEPI developed
and implemented the following information
products:
ê section of DB “International Trademarks”
including applications for international
registration of trademarks having Republic
of Moldova as the country of origin;
ê program for data entry in DB “International
Trademarks” on applications for international
registration of trademarks designating or
having Republic of Moldova as the country
of origin; the program is modified according
to changes made by WIPO in the XML file format (according to MECA structure);
ê program “Statistics” for DB “International
Trademarks” having Republic of Moldova as
the country of origin;
ê BD “Patent Attorneys” and management
program of the National Register of Patent
Attorneys in Industrial Property, with concurrent updating in DB relating to trademarks,
industrial designs, patents, plant varieties,
utility models and appeals;
ê module “Management of Registers in Electronic Format” of DB “National Trademarks”.

În perioada de referinţă, au fost perfecţionate
următoarele produse informatice:
ê modulul de gestionare a modificărilor în BD
„Mărci naţionale” în conformitate cu Legea
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor;
ê programul „Statistică” al BD „Mărci naţionale” în conformitate cu Legea nr. 38/2008;
ê BD „Mărci internaţionale”
(nulitatea mărcii, corecturile, invalidarea
mărcii etc.);

In the period under review, there have been
improved the following information products:
ê module of change management in DB “National Trademarks” in accordance with Law
no. 38/2008 on the Protection of Trademarks;
ê program “Statistics” of DB “National Trademarks” in accordance with Law no. 38/2008;
ê BD “International Trademarks”
(invalidity of trademark, corrections,
cancellation of trademark etc.);
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ê programul de prelucrare a datelor în formatul
XML pentru BD „Denumiri de origine” (depuse pe cale internaţională).

ê program for data processing in XML format
for DB “Appellations of Origin” (filed by international way).

Concomitent, au fost administrate, actualizate
și perfecţionate:
ê bazele de date „Mărci naţionale”, „Mărci
internaţionale”, „Invenţii”, „Desene și modele
industriale” (cereri depuse pe cale naţională și
internaţională), „Contestaţii”, „Soiuri de plante”,
„Modele de utilitate”, „Denumiri de origine”,
„Rezultate știinţifice”, „Marcaje de control”, „Litigii în instanţele de judecată” (în care AGEPI
este parte), „Servicii AGEPI”, „Evidenţa timpului
de lucru”, „Evidenţa corespondenţei”, precum
și programele de gestionare a acestora;
ê programele „Evidenţa automată a timpului de
lucru” și „Gestionarea documentelor”;
ê bazele de date „Invenţii”, „Desene și modele
industriale”, „Mărci naţionale”, „Soiuri de plante” și “Rezultate știinţifice” expuse pe site-ul
www.db.agepi.md și programele de gestionare a acestora;
ê sistemul bibliotecar „Mini-IRBIS” de evidenţă, catalogare și documentare a fondului și
cititorilor bibliotecii AGEPI;
ê sistemul de depunere a cererilor internaţionale de brevet PCT-EASY pe cale electronică.

Simultaneously, there were administered,
updated and improved:
ê the databases “National Trademarks”, “International Trademarks”, “Inventions”, “Industrial
Designs” (applications filed by national and
international way), “Appeals”, “Plant Varieties”,
“Utility Models”, “Appellations of Origin”, “Scientific Results”, “Control Marks”, “Litigations in
the Courts” (in which AGEPI is party), “AGEPI
Services”, “Labour Time Tracking”, “Correspondence Accounting” and the management programs thereof;
ê the programs “Labour Time Automated
Tracking” and “Document Management”;
ê the databases “Inventions”, “Industrial Designs”, “National Trademarks”, “Plant Varieties”
and “Scientific Results” displayed on the website www.db.agepi.md and the management
programs thereof;
ê the “Mini-IRBIS” library system for accounting, cataloging and documentation of the
AGEPI library fund and readers;
ê the system for electronic filing of international PCT-EASY patent applications.

În anul de raport a fost elaborat și editat
CD-ul anual „Invenţii protejate în Republica
Moldova. 1993-2009”, au fost imprimate
cca 400 de discuri optice cu informaţie din
domeniul proprietăţii intelectuale elaborată
de AGEPI.

In the year under review, there was elaborated
and edited the annual CD “Inventions Protected
in the Republic of Moldova. 1993-2009”, there
were printed about 400 optical discs with information in the intellectual property field developed by AGEPI.

În fiecare lună au fost perfectate și expediate în
format electronic datele pentru CD-urile regionale de brevete „CISPATENT” și „EAPATIS” (Moscova), precum și informaţia pentru baza de date
„INPADOC” (Viena).

There were monthly improved and dispatched
in electronic format the data for the regional
patent CDs “CISPATENT” and “EAPATIS” (Moscow)
and the information for the database “INPADOC”
(Vienna).

De asemenea, a fost actualizată în permanenţă
informaţia de pe web site-urile AGEPI:
www.agepi.md, www.infoinvent.md,
www.db.agepi.md, precum și cea
de pe portalul Intranet.

Also, it was continuously updated
the information on the AGEPI web sites:
www.agepi.md, www.infoinvent.md, www.
db.agepi.md and that on the Intranet
information portal.

4.3. Gestiunea electronică a documentelor

4.3. Electronic Document Management

În anul 2010, în cadrul Departamentului informatică a fost creată o nouă secţie - Gestiunea
electronică a documentelor (GED). Activitatea
acestei subdiviziuni a debutat cu implementarea
sistemului informaţional „Letograf”, care a permis
automatizarea fluxului informaţional de recepţie/
expediere a documentelor al AGEPI.

In 2010, in the Informatics Department was
created a new division − Electronic Document
Management (EDM). The activity of this subdivision started with the implementation of the
information system “Letograf”, which allowed the
automation of the AGEPI document reception/
dispatch information flow.
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O altă direcţie de activitate a secţiei menţionate a constat în modernizarea și gestionarea
depunerii documentelor în format electronic,
utilizându-se semnătura digitală. De asemenea,
au fost procurate și instalate mijloacele tehnice
și softul necesar, iar împreună cu Î.M. „Moldcell”
S.A. s-a efectuat procedura de testare. Pe parcursul anului, s-a organizat școlarizarea personalului AGEPI, fiind elaborat „Ghidul de utilizare
a softului”.

Another trend of activity of the mentioned
division consisted in updating and managing
the filing of documents in electronic form, using the digital signature. There have also been
purchased and installed the technical means
and appropriate software, and together with
JV “Moldcell” JSC has been carried out the test
procedure. During the year, it was organized
the AGEPI staff training, being developed the
“Guidelines for the Use of Software”.

În perioada de referinţă, la AGEPI au fost depuse în
format electronic 22 de cereri de înregistrare a OPI
și documentele aferente acestora. Scopul principal
al implementării procedurii de depunere a cererii
în format electronic, utilizându-se semnătura digitală, constă în asigurarea solicitanţilor și a mandatarilor autorizaţi cu tehnologii moderne, rapide și
efective, care să permită automatizarea procedurii
de perfectare, control și depunere a cererilor de
înregistrare a OPI și a documentelor aferente. Nu
în ultimul rând, de menţionat faptul că este vorba
despre o procedură care elimină aproape în totalitate curieratul clasic sau rapid, de multe ori foarte
costisitor, precum și reduce cheltuielile pentru consumabile, uzura biroticii etc. De asemenea, această
procedură implică și garantarea autenticităţii
semnăturilor, eliminarea oricăror dubii cu privire la
eventualele substituiri de persoane sau falsuri.

During the reporting period, 22 applications for
the registration of IPO and related documents
thereof have been submitted in electronic form
with the Agency. The main purpose of implementation of the procedure of filing in electronic
form, using the digital signature, is to provide applicants and patent attorneys with modern, fast
and effective technologies enabling the automation of the procedure for drafting, control and
submission of applications for the registration of
IPO and related documents. Finally, it should be
noted that the matter is a procedure that almost
removes the classic or fast courier, often very
costly, and reduces the expenses for consumptible articles, wear of writing utensils, etc. Also,
this procedure involves the security for authenticity of signatures, eliminating any doubts as to
possible impersonation or forgery.
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V
STRUCTURA ORGANIZAÞIONALÃ
ŞI MANAGEMENTUL INTERN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND INTERNAL MANAGEMENT

Activitatea colectivului Agenţiei în anul 2010 a fost
orientată spre realizarea plenară a funcţiilor sale ce
ţin de protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
pe teritoriul Republicii Moldova, spre îndeplinirea
în termenele stabilite a tuturor obiectivelor trasate
în Programul de activitate al Agenţiei, elaborat în
baza Statutului AGEPI, prevederilor Strategiei de
dezvoltare a sistemului naţional de protecţie și utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală până
în anul 2010, precum și a priorităţilor din domeniul
proprietăţii intelectuale, ce decurg din Planul de
Acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană,
Programul de stat pentru susţinerea dezvoltării
ÎMM pentru anii 2009-2011 ș.a. Monitorizarea
îndeplinirii obiectivelor și planificarea curentă au
fost asigurate prin intermediul ședinţelor operative
convocate săptămânal de către Directorul general,
precum și prin prezentarea lunară, trimestrială și
semestrială a rapoartelor statistice și de activitate
de către departamente, direcţii și Comisia de contestaţii, la nivel de Agenţie.

In 2010, the activity of the AGEPI staff was
directed to fully realizing its functions related
to the legal protection of intellectual property
in the Republic of Moldova, to meeting the
deadlines set for all objectives outlined in the
Action Program of the Agency, elaborated
on the basis of AGEPI Statute, provisions of
the Strategy for Development of the National
System of Protection and Use of Intellectual
Property Objects until 2010, as well as priorities
in the field of intellectual property arising from
the Action Plan Republic of Moldova-European
Union, the State SME Development Support
Program for 2009−2011, etc. Monitoring of
objectives and current planning were provided
by the operative weekly sittings convened
by the Director General, as well as by monthly,
quarterly and half-yearly presentation of
activity and statistical reports by the departments, directorates and Board of Appeals,
at Agency level.

Pe parcursul anului, structura organizaţională
a Agenţiei a fost optimizată și modificată, fiind
constituită din 8 subdiviziuni de nivelul întâi
(departamente și direcţii) și 25 de subdiviziuni de
nivelul doi (secţii), (figura 5.1.)

During the year, the Agency’s organizational
structure has been optimized and modified,
being consisted of eight first-level subdivisions
(departments and directorates) and 25 secondlevel subdivisions (divisions) (Figure 5.1).

La 1 ianuarie 2010, numărul angajaţilor AGEPI
constituia 181 de persoane, pe parcursul anului
au fost angajate 14 persoane noi, iar 17 angajaţi
s-au eliberat din serviciu. La 31 decembrie 2010
colectivul Agenţiei număra 178 de persoane,

On 1 January 2010, the number of AGEPI employees was 181 persons, during the year
were employed 14 new persons and 17 employees left their positions. On 31 December 2010,
the AGEPI staff counted 178 persons,
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Fig. 5.1. Structura organizaţională AGEPI
Fig. 5.1. Organizational structure of AGEPI

73

68,1

Raport Anual 2010

Fig. 5.2. Structura personalului AGEPI conform funcţiilor
deţinute

Fig. 5.2 Structure of the AGEPI staff according to the held
positions
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Fig. 5.3. Repartizarea personalului după vechimea
în muncă în activitatea de profil

Fig. 5.3. Staff distribution by the length of service
in the profile activity
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dintre care 135 (75%) - femei și 43 (25%) – bărbaţi; 146 (82%) de angajaţi au studii superioare,
13 (7%) angajaţi au titlul de magistru, iar 10 (6%)
– titlul de doctor în știinţe în diverse domenii,
inclusiv 1 doctor habilitat.

of which 135 (75%) − women and 43 (25%) −
men; 146 (82%) employees have higher education, 13 (7%) employees have the master’s
degree, and 10 (6%) – the doctor’s degree in
various fields, including 1 doctor habilitate.

Structura personalului conform funcţiilor deţinute este reprezentată în figura 5.2.

The personnel structure according to the held
positions is shown in Figure 5.2.

În 2010 vârsta medie a angajaţilor constituia 42 de
ani, iar circa 80,8% dintre ei aveau o vechime de
muncă în activitatea de profil mai mare de 5 ani.
Figura 5.3. reflectă repartizarea angajaţilor conform stagiului de muncă în activitatea de profil.

In 2010, the average age of the employees was 42
years, and about 80.8% of them had a length of
service in the profile activity of more than five years.
The distribution of employees by the length of service in the profile activity is presented in Figure 5.3.

Conform tradiţiilor stabilite pe parcursul activităţii
AGEPI, o atenţie deosebită și în anul 2010 a fost
acordată creșterii nivelului profesional al angajaţilor, perfecţionării și reciclării cadrelor. În perioada
de referinţă și-au perfecţionat cunoștinţele 70
(39,3%) de specialiști, dintre care 50 (28%) – în
ţară, inclusiv în cadrul AGEPI, iar 24 (13%) – peste
hotare. Pe lângă cursurile interne în domeniul pro-

According to traditions established throughout
AGEPI activity, particular attention was also given
in 2010 to the increase in the professional level
of the employees, improvement and upgrading
of the staff. During the period under review, 70
(39.3%) specialists have improved their knowledge, of which 50 (28%) – in the country, including within AGEPI, and 24 (13%) − abroad. Besides
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Echipa AGEPI la ediţia a 7-ea a Spartachiadei angajaţilor din serviciile publice
AGEPI team at the 7th edition of the Sports Contest of public service employees

prietăţii intelectuale și cele de studiere a limbilor
moderne (engleză), angajaţii au urmat programe
de studii, traininguri și schimburi de experienţă
organizate de OMPI, OEB, OEAB, Oficiul de Brevete
și Mărci din SUA (USPTO), UPOV, Oficiul de Stat
pentru Invenţii și Mărci din România (OSIM),
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA),
Institutul de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
din Federaţia Rusă (РГИИС) ș.a.

internal courses in intellectual property and
training courses in modern languages (English),
the employees attended curricula, trainings and
exchanges of experience organized by WIPO, EPO,
EAPO, US Patent and Trademark Office (USPTO),
UPOV, State Office for Inventions and Trademarks
of Romania (OSIM), Romanian Office for Copyright
(ORDA), State Institute for Intellectual Property of
the Russian Federation (РГИИС), etc.

În scopul sporirii calităţii și eficienţei muncii (în
special a muncii experţilor) au fost organizate
cursuri de studiere și perfecţionare a limbii engleze, la care au participat 26 de persoane.

To enhance the quality and efficiency
of labor (especially the labor of experts)there
were organized study and training courses in
English which were attended by 26 persons.

În perioada de bilanţ, AGEPI a dezvoltat în continuare programul său social, fiind îndeplinite cu
succes toate prevederile Contractului colectiv de
muncă pentru anii 2009-2010. Acestea au vizat
respectarea clauzelor contractelor individuale
de muncă, asigurarea condiţiilor corespunzătoare de securitate și igienă la locul de muncă,
remunerarea angajaţilor în volumul și termenele
stabilite, stimularea lor pentru succese deosebite
în muncă și îndeplinirea unor lucrări suplimentare, asigurarea socială și medicală obligatorie a
salariaţilor, perfecţionarea profesională, alocarea
mijloacelor din fondul de remunerare a muncii
în scopul organizării activităţilor social-culturale
și sportive, examinarea în termen a adresărilor
Comitetului sindical și satisfacerea pozitivă
a acestor demersuri. La sfârșitul anului 2010,
Comisia pentru dialog social “angajator-angajaţi”
a negociat și a semnat Contractul colectiv de
muncă pentru anii 2011-2013.

During the period under review, AGEPI continued to develop its social program, being successfully implemented all provisions of the Collective
Labor Contract for 2009-2010. They related to the
compliance with the clauses of individual labour
contracts, ensuring of appropriate protection
and hygiene conditions at work, timely payment
of wages in the established volume, stimulation for exquisite successes and performance
of certain additional works, social and medical
compulsory insurance, upgrading of professional
skills, allocation of means from the labour remuneration fund in order to organize socio-cultural
and sporting activities, examination within the
established time limits of the appeals to the
Trade Union Committee and positive satisfaction of these appeals. In late 2010, the Commission for social dialogue “employer-employee”
has negotiated and signed the Collective Labor
Contract for 2011-2013.

Pe parcursul anului 2010, angajaţii au beneficiat în continuare de serviciile de tratament și
întremare, acordate de Punctul medical al AGEPI,
de alimentaţie calitativă la Cantina Agenţiei,
de ajutoare materiale în cazurile prevăzute de

During the year 2010, the employees continued
to benefit of treatment and recovery services,
given by the medical station of AGEPI, of healthy
and affordable food in the Agency’s canteen,
material aids in the cases provided by the
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Cu ocazia aniversării a XVIII-a de la fondarea AGEPI, membrii
colectivului au fost menţionaţi pentru succese în muncă
On the ocasion of the eighteenth anniversary since the establishment of AGEPI, staff members were rewarded for successes in work

Omagierea membrilor colectivului cu ocazia
sărbătorilor a devenit o tradiţie frumoasă la AGEPI
Praising of staff members on the occasion of holidays
became a nice tradition with AGEPI

La AGEPI au sosit colindători de la Grădiniţa nr. 135 din Chișinău
To AGEPI came carol-singers from the Kindergarten No. 135 from Chisinau

Contractul colectiv de muncă. În comun cu
Comitetul sindical, Administraţia a oferit posibilitate doritorilor să se antreneze în sala de sport și
să participe la competiţiile sportive organizate
de AST Chișinău pentru angajaţii din serviciile
publice. Colectivul AGEPI a participat la diverse
activităţi socio-culturale, printre care vizionarea
unor concerte, sărbătorirea Zilei Internaţionale a
Femeii, Zilei Internaţionale a Copiilor, Revelionului, susţinerea unor acţiuni de caritate, omagierea membrilor colectivului cu ocazia sărbătorilor
naţionale, jubileelor, pensionării etc.
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Collective Labor Contract. Jointly with the Trade
Union Committee, the Administration gave to all
interested persons the possibility to train in the
sports gym and participate in the sports contests
organized by the Chisinau TTUA for employees of
public services. AGEPI staff participated in various
socio-cultural activities, among which viewing of
some concerts, celebration of the International
Women’s Day, International Children’s Day, New
Year’s Eve, support of certain acts of charity,
homage of the staff members on the occasion of
national holidays, jubilees, retirement, etc.
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VI
BUGETUL
BUDGET

AGEPI își desfășoară activitatea economicofinanciară pe principii de autogestiune și
autofinanţare, elaborează și realizează de sine
stătător bugetul și programul de activitate,
determină direcţiile și perspectivele sale de
dezvoltare.

AGEPI conducts its economical and financial
activity on principles of self-administration and
self-financing, independently develops and
carries out the budget and action program,
determines its directions and perspectives of
development.

Veniturile Agenţiei se formează din încasări
pentru serviciile cu semnificaţie juridică prestate
(examinarea cererilor, eliberarea și menţinerea
în vigoare a titlurilor de protecţie, examinarea
contestaţiilor, înregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială etc.), precum și pentru serviciile
conexe de cercetare-documentare, comercializare
a marcajelor de control pentru exemplarele de
opere audiovizuale puse în circuitul comercial ș.a.

The incomes of the Agency are formed from
returns for rendered legal services (examination
of applications, issue and maintenance of titles
of protection, hearing of appeals, registration of
contracts of transfer of rights in industrial property objects, etc.), as well as for related services
of documentary search, marketing of control
hallmarks for copies of commercialized audiovisual works, etc.

Din mijloacele virate la contul AGEPI se achită
plăţile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și asigurărilor medicale, alte plăţi obligatorii
stabilite de legislaţie, precum și cheltuielile pentru
dotarea tehnică, crearea sistemului electronic
automatizat și a colecţiei de literatură și documente din domeniul PI, retribuirea muncii, stimularea
materială și perfecţionarea profesională a personalului, organizarea și desfășurarea manifestărilor tehnico-știinţifice (simpozioane, conferinţe,
seminare, expoziţii etc.), detașarea specialiștilor la
diverse reuniuni internaţionale și bilaterale etc.

From means transferred to the account of AGEPI
are made payments to the state budget, budget
of social and health insurances, other mandatory
payments stipulated by the law, and expenses
for technical equipment, creation of the automated electronic system and of the collection
of literature and documents in the IP field, labor
remuneration, financial incentives and training
of personnel, organization and conduct of scientific and technical events (symposia, conferences,
seminars, exhibitions, etc.), business trips of
specialists to various international and bilateral
meetings, etc.
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Fig. 6.1. Ponderea veniturilor pe OPI şi alte domenii
de activitate (%)

Fig. 6.1. The weight of incomes on IPO and other fields
of activity (%)
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Fig. 6.2. Ponderea cheltuielilor pe articole (%)

Fig. 6.2. The weight of expenses on items (%)
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expenses
Cheltuieli de organizare a manifestărilor
tehnico-ştiinţifice, seminarelor şi expoziţiilor
Expenses for organization of technical-scientific
manifestations, seminars and exhibitions
Uzura fondurilor fixe
şi activelor nemateriale
Wear of fixed funds and intangible assets
Alte cheltuieli
Other expenses

În anul 2010, AGEPI a efectuat investiţii capitale în
volum de 1728,46 mii lei, ceea ce este cu 1244,51
mii lei mai puţin decât în anul precedent.

In 2010, AGEPI made capital investments in the
amount of 1,728.46 thousand lei, which is with
1,244.51 thousand lei less than in the previous year.

Ponderea veniturilor pe domeniile de activitate și
a cheltuielilor pe articole, înregistrate în anul de
bilanţ, sunt reflectate în figurile 6.1. și 6.2.

The weight of incomes on the fields of activity and
of expenses on items, registered in the year under
review, are reflected in Figure 6.1. and 6.2.
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VII
COOPERAREA INTERNAÞIONALÃ
INTERNATIONAL COOPERATION

În perioada de referinţă, AGEPI a continuat
eforturile de concordare a sistemului naţional de
proprietate intelectuală cu cel internaţional și cel
european. Specialiștii Agenţiei au participat activ
la lucrările celor mai importante foruri, reprezentând Republica Moldova în Organizaţia Mondială
a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), în alte organizaţii internaţionale, regionale și interstatale,
promovând imaginea și interesele statului în
domeniul proprietăţii intelectuale. Totodată,
AGEPI a iniţiat și a organizat de sine stătător sau
în comun cu alte organizaţii multiple activităţi
menite să consolideze colaborarea reciproc
avantajoasă și să contribuie la soluţionarea în
comun a problemelor ce ţin de proprietatea intelectuală, la dezvoltarea potenţialului intelectual,
a creativităţii și inovaţiilor.

During the period under review, AGEPI continued its efforts to harmonize the national intellectual property system with the international
and European one. Agency experts participated
actively in the works of the most important
forums, representing the Republic of Moldova
in the World Intellectual Property Organization
(WIPO), other international, regional and interstate organizations, promoting the state image
and interests in the field of intellectual property.
Also, AGEPI initiated and organized independently or jointly with other organizations multiple
activities designed to strengthen the mutually
beneficial cooperation and jointly contribute to
the solution of problems related to intellectual
property, development of intellectual potential,
creativity and innovation.

7.1. Cooperarea multilaterală

7.1. Multilateral cooperation

În perioada de bilanţ, AGEPI s-a implicat plenar
în activităţile OMPI, contribuind în acest mod
la progresul Organizaţiei și urmărind, totodată,
promovarea efectivă a intereselor Republicii
Moldova în domeniul de referinţă.

During the period under review, AGEPI was plenary involved in WIPO activities, thus contributing to the progress of Organization and pursuing
also to effectively promote the interests of the
Republic of Moldova in the reference field.

O delegaţie a Republicii Moldova, condusă de
Dorin RECEAN, Viceministru al Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, a participat la cea de-a
48-a serie de reuniuni ale Adunărilor generale și
ale celorlalte organe ale statelor membre OMPI,
în cadrul căreia a fost organizată și cea de-a

A delegation of the Republic of Moldova, headed
by Dorin RECEAN, Deputy Minister of Information and Comunications Tehnology, participated in the 48th round of meetings of General
Assemblies and other bodies of WIPO Member
States, in which was also organized the 2nd High
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Dl Dorin RECEAN, Viceministru al Tehnologiei
Informaţiei și Comunicaţiilor al Republicii Moldova,
în luarea sa de cuvânt la cea de-a 48-a serie
de reuniuni ale Adunărilor generale și ale celorlalte
organe ale statelor membre OMPI (Geneva, Elveţia)
Mr. Dorin RECEAN, Deputy Minister of Information and
Communications Technology of the Republic of Moldova,
in his speech at the 48th round of meetings of General
Assemblies and other bodies of WIPO Member States
(Geneva, Switzerland)

2-a Reuniune a Segmentului de Nivel Înalt, cu
participarea a peste 70 de reprezentanţi ai statelor membre. Reuniunea a fost convocată sub
genericul „Inovaţie, creștere și dezvoltare: rolul
proprietăţii intelectuale și experienţa naţională
în domeniu”, ţara noastră fiind reprezentată la
acest forum de către conducătorul delegaţiei,
care a prezentat poziţia Guvernului cu privire la subiectele discutate, axându-se pe rolul
atribuit proprietăţii intelectuale în promovarea
inovaţiilor și dezvoltarea afacerilor în Republica
Moldova.

Level Segment Meeting, with the participation of
over 70 representatives of the Member States.
The meeting was convened under the theme
“Innovation, Growth and Development: The Role
of Intellectual Property and National Experience
in the Field”, our country being represented at
this forum by the head of the delegation, who
presented the Government’s position on the
discussed topics, focusing on the role attributed
to intellectual property in promoting innovation and developing business in the Republic of
Moldova.

Pe parcursul lucrărilor Segmentului de Nivel Înalt
din cadrul Adunărilor Generale OMPI, delegaţia Republicii Moldova, din componenţa căreia
au făcut parte, de asemenea, Tatiana LAPICUS,
Ambasador, Reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU din Geneva,
și Lilia BOLOCAN, Director General AGEPI, a avut
întrevederi cu oficiali ai OMPI, inclusiv cu Francis
GURRY, Director general OMPI. Subiectul acestor
întâlniri l-a constituit colaborarea dintre OMPI și
Republica Moldova în anul 2011, inclusiv participarea AGEPI la proiectele gestionate de OMPI.

During the works of the High Level Segment on the
margins of WIPO General Assemblies, the delegation of the Republic of Moldova, which also included Tatiana LAPICUS, Ambassador and Permanent
Representative of the Republic of Moldova under
the UN Office in Geneva, and Lilia BOLOCAN,
Director General of AGEPI, has met with officials
of WIPO, including Francis GURRY, WIPO Director
General. The subject of these meetings was the
cooperation between WIPO and the Republic of
Moldova in 2011, including AGEPI participation in
projects administered by WIPO.

În 2010, AGEPI a fost antrenată în activităţile din
cadrul Proiectului OMPI privind realizarea Studiului „Rolul proprietăţii intelectuale, în particular
al mărcilor și indicaţiilor geografice, în crearea,
dezvoltarea și consolidarea unui brand naţional”
pentru statele cu economie în tranziţie, implementat de către Direcţia OMPI pentru colaborare
cu unele ţări din Europa și Asia.

In 2010, AGEPI was trained in the activities of the
WIPO Project on realization of the Study “The Role
of Intellectual Property, in Particular Trademarks
and Geographical Indications, in the Creation,
Development and Strengthening of a National
Brand” for countries with economies in transition,
implemented by the WIPO Department for Cooperation with Certain Countries in Europe and Asia.

În acest scop, la AGEPI a avut loc vizita de lucru a
consultantului OMPI, Helen Lom, care a evaluat
practica Republicii Moldova în domeniul elaborării și promovării unui brand naţional. Pe parcursul
vizitei sale, consultantul OMPI a avut întâlniri de
lucru cu administraţia AGEPI, cu experţii Camerei
de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova, ai
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare,
Ministerului Culturii, Organizaţiei de Atragere

For this purpose, at the AGEPI took place the
working visit of the WIPO consultant Helen Lom,
who evaluated the practice of the Republic of
Moldova in developing and promoting a national
brand. During her visit, the WIPO consultant had
working meetings with AGEPI administration, experts of the Chamber of Commerce and Industry
of the Republic of Moldova, Ministry of Agriculture and Food Industry, Ministry of Culture,
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Întâlnirea specialiștilor AGEPI cu Helen LOM,
consultant OMPI pe probleme de branding
Meeting of AGEPI specialists with Helen LOM,
WIPO consultant on branding issues

a Investiţiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), Agenţiei Turismului. Ca rezultat,
consultantul OMPI a elaborat și a înaintat unele
Recomandări privind crearea, dezvoltarea și
consolidarea brandului naţional.

Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO), Tourism Agency. As a result,
the WIPO consultant prepared and submitted
certain recommendations on creation, development and strengthening of the national brand.

În contextul elaborării unei noi Strategii
naţionale de proprietate intelectuală, AGEPI a
negociat includerea Republicii Moldova în proiectul respectiv, realizat în cadrul Programului
„Agenda de Dezvoltare a OMPI”. În conformitate
cu termenii de referinţă ai proiectului, OMPI
s-a angajat să acorde asistenţă metodologică și
tehnică în evaluarea stadiului actual al proprietăţii intelectuale și pregătirea foii de parcurs
pentru noua strategie. Memorandumul de
înţelegere dintre AGEPI și OMPI privind elaborarea acestui document urmează să fie semnat la
începutul anului 2011.

In the context of developing a new national
IP Strategy, AGEPI negotiated the inclusion
of the Republic of Moldova in the respective
project, carried out under the Program “WIPO
Development Agenda”. In accordance with
the reference terms of the project, WIPO has
undertaken to render the methodological and
technical assistance in assessing the current
state of intellectual property and preparing a
roadmap for the new strategy. The Understanding Memorandum between AGEPI and WIPO
on development of this document is supposed
to be signed in early 2011.

În cadrul Programului OMPI privind promovarea
valorilor naţionale ale statelor membre, în anul
2010 două personalităţi marcante din Republica
Moldova au fost nominalizate pentru acordarea
distincţiilor OMPI. Astfel, cu ocazia Zilei Mondiale
a Proprietăţii Intelectuale, interpretei de operă
Maria Bieșu și scriitorului-academician Dumitru
Matcovschi le-au fost înmânate Medaliile de Aur
OMPI „Pentru Creativitate”. În mod tradiţional,
OMPI este în permanenţă alături și de comunitatea inventatorilor din Republica Moldova,
încurajând implementarea potenţialului inovaţional în sectorul real. În anul 2010 Trofeul OMPI
„Întreprindere inovatoare” a fost acordat Centrului „Fala Dental” S.R.L. – pentru tehnologiile
inovative utilizate în tratamentul stomatologic.

In the framework of WIPO Program on promotion of national values of the Member States,
in 2010 two leading figures of the Republic
of Moldova have been nominated for WIPO
awards. Thus, on the occasion of the World
Intellectual Property Day, the opera singer
Maria Biesu and the writer-academician Dumitru Matcovschi were awarded the WIPO Gold
Medal “For Creativity”. Traditionally, WIPO is
always with the community of inventors of the
Republic of Moldova, encouraging the implementation of the innovation potential in the
real sector. In 2010, WIPO Trophy “Innovative
Enterprise” was awarded to “Fala Dental” Center
L.T.D. – for Innovative technologies used in
dental treatment.

În anul de bilanţ, Republica Moldova a participat
la 17 evenimente desfășurate sub egida OMPI,
inclusiv la reuniunile unui șir de comitete permanente și grupuri de lucru, seminare și conferinţe
organizate atât la sediul Organizaţiei de la Geneva, cât și în statele membre. AGEPI a prezentat

In the year under review, the Republic of Moldova
participated in 17 events carried out under the
auspices of WIPO, including in the meetings of a
series of outstanding committees and working
groups, seminars and conferences held both at
WIPO headquarters in Geneva and in the Member
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Vizita reprezentanţilor OMPI la AGEPI (de la stânga la dreapta: Francesca TOSO, manager de proiect, Sectorul Dezvoltare OMPI ,
Ron MARCHANT, consilier OMPI, Liliana VIERU, șef adjunct Departament promovare și editură AGEPI,
și Biserka STREL, șef Secţie pentru ţările Europei Centrale, Baltice și Mediteraneene OMPI
Visit of WIPO representatives to AGEPI (from left to right: Francesca TOSO, Project Manager, WIPO Development Sector,
Ron MARCHANT, WIPO Advisor, Liliana VIERU, Deputy Director of Promotion and Publishing Department of AGEPI,
and Biserka STREL, Head, WIPO Division for Central Europe, Baltic and Mediterranean Countries

la aceste reuniuni rapoarte de ţară pe diferite
aspecte ale proprietăţii intelectuale.

States. AGEPI presented at these meetings country
reports on various aspects of intellectual property.

Participarea la astfel de acţiuni permite specialiștilor de profil din ţara noastră să fie la curent
cu ultimele evoluţii în domeniul proprietăţii
intelectuale la nivel internaţional și regional, să ia
cunoștinţă de cele mai bune practici de protecţie
și valorificare a OPI și, totodată, să promoveze
sistemul naţional de PI în exterior.

Participation in such activities allow specialists
in the field from our country to keep abreast of
latest developments in the field of intellectual
property at international and regional level, to
ascertain the best practices of protection and
use of IPOs and also to promote outside the
national IP system.

Un alt domeniu îl constituie colaborarea AGEPI
cu Uniunea Internaţională privind Protecţia
Noilor Soiuri de Plante (UPOV), la care Republica
Moldova este parte. În comun cu Comisia de Stat
pentru Testarea Soiurilor de Plante a Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare, AGEPI este
responsabilă de implementarea la nivel naţional
a Convenţiei Internaţionale privind Protecţia
Realizărilor în Selecţie. Pe parcursul anului 2010,
specialiștii Agenţiei au participat activ la lucrările
Consiliului UPOV și ale sesiunilor ordinare ale
comitetelor UPOV - administrativ, juridic, tehnic
și consultativ, prezentând starea actuală din Republica Moldova în domeniul protecţiei soiurilor
de plante pentru perioada 2009-2010.

Another area is AGEPI cooperation with the
International Union on the Protection of New
Varieties of Plants (UPOV), to which the Republic
of Moldova is party. Jointly with the State Commission for Variety Testing of the Ministry of Agriculture and Food Industry, AGEPI is responsible
for the national implementation of the International Convention on the Protection of Selection
Achievements. During the year 2010, AGEPI specialists participated actively in the works of the
UPOV Council and the ordinary sessions of the
UPOV committees - administrative, legal, technical and advisory, presenting the current state in
the field of protection of plant varieties in the
Republic of Moldova for the period 2009-2010.

În scopul preluării celor mai bune practici în
domeniul protecţiei juridice a soiurilor noi de
plante, un reprezentant al AGEPI a participat la
lucrările Seminarului internaţional privind testarea soiurilor de plante la distinctivitate, uniformitate, stabilitate (DUS), organizat cu participarea
UPOV la Geneva, Elveţia.

In order to take over the best practices in the field
of legal protection of new plant varieties, a representative of AGEPI participated in the works of the
International Seminar on Plant Variety Testing as
to their compliance with the conditions of distinctness, uniformity and stability (DUS), organized with
the participation of UPOV in Geneva, Switzerland.

Pe parcursul anului de referinţă, reprezentantul
AGEPI a participat la Sesiunea a IV-a a Echipei de
Specialiști în domeniul Proprietăţii Intelectuale
(TOS-IP) din cadrul Comisiei Economice a Naţiu-

During the year under review, AGEPI representative participated in the Fourth Session of the
Team of Specialists in Intellectual Property (TOSIP) of the United Nations Economic Commission
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nilor Unite pentru Europa (UNECE), organizată în
incinta Palatului ONU de la Geneva.

for Europe (UNECE), organized inside the UN
Palace in Geneva.

În contextul acţiunilor desfășurate în cadrul
UNECE se înscrie și participarea delegaţiei
Republicii Moldova, care a inclus reprezentanţi
ai AGEPI, Serviciului Vamal, Agenţiei pentru
Inovare și Transfer Tehnologic și Ministerului Economiei, la Conferinţa Internaţională
privind comercializarea și aplicarea drepturilor
de proprietate intelectuală, organizată în or.
Moscova, Federaţia Rusă, de către Comitetul
pentru Cooperare și Integrare Economică al
UNECE în comun cu Asociaţia întreprinderilor
mici și mijlocii din Federaţia Rusă și Oficiul
pentru Brevete și Mărci din Statele Unite ale
Americii (USPTO). În cadrul acestei conferinţe,
reprezentanţii Republicii Moldova au expus
experienţa ţării la capitolul PI din domeniile lor
de activitate.

In the context of actions carried out under the
UNECE also enrolls the participation of the delegation of the Republic of Moldova, which included
representatives of AGEPI, Customs Service, Agency for Innovation and Technology Transfer and
Ministry of Economy of the Republic of Moldova,
in the International Conference on the Marketing
and Enforcement of Intellectual Property Rights,
organized in Moscow, Russian Federation, by
the Committee for Cooperation and Economic
Integration of the UNECE in cooperation with the
Association of Small and Medium-Sized Enterprises of the Russian Federation and the United
States Patent and Trademark Office (USPTO). In
this conference, representatives of the Republic of
Moldova have exposed the country’s experience
in the IP chapter in their fields of activity.

Directorul general al AGEPI a participat la Sesiunea a 14-a a Comitetului Interguvernamental
UNESCO pentru dreptul de autor, care a avut
loc la Paris, Franţa. Un eveniment important al
sesiunii menţionate l-a constituit lansarea Observatorului mondial de luptă cu pirateria, proiect
care prezintă un interes sporit pentru Republica
Moldova în contextul intenţiei AGEPI de a implementa o iniţiativă similară la nivel local.

Director General of AGEPI participated in the 14th
Session of the UNESCO Intergovernmental Committee for Copyright, which took place in Paris,
France. An important event of the mentioned
session of the UNESCO Committee was the
launching of the World Anti-Piracy Observatory,
project of an increased interest for the Republic
of Moldova in the context of AGEPI intention to
implement a similar initiative at the local level.

În perioada de bilanţ, un specialist din cadrul Agenţiei a participat la ședinţa Consiliului TRIPS, axată pe
tematica „Proprietatea intelectuală și sănătatea publică”, care a avut loc la Geneva, Elveţia. Problemele
abordate la sesiune au fost discutate ulterior la
nivel local, în cadrul unei ședinţe comune de lucru
la care au participat specialiști ai AGEPI, ai Agenţiei
Medicamentului și ai Ministerului Sănătăţii.

In the period under review, a specialist of the
Agency attended the TRIPS Council meeting
focused on the theme “Intellectual Property and
Public Health”, held in Geneva, Switzerland. Issues
addressed at the session were further discussed
at the local level, in a joint working meeting in
which participated specialists of AGEPI, Medicines
Agency and Ministry of Health.

În 2010, la Agenţie a avut loc o vizită de documentare a reprezentanţilor Organizaţiei
Mondiale a Vămilor (OMV), care a vizat măsurile
întreprinse de instituţiile abilitate din Republica
Moldova cu privire la asigurarea protecţiei drepturilor de PI la frontieră, precum și la colaborarea
interdepartamentală în domeniu.

In 2010, a documentation visit of the representatives of the World Customs Organization (WCO)
took place at the Agency, which endorsed the
measures taken by the competent institutions
from the Republic of Moldova to ensure the protection of IP rights at the border and the interdepartmental cooperation in the field.

7.2. Cooperarea regională

7.2. Regional Cooperation

În perioada de referinţă, AGEPI a continuat procesul de armonizare a sistemului naţional de proprietate intelectuală cu cel în vigoare la momentul actual în Uniunea Europeană (UE), accentul
fiind pus pe realizarea deplină a angajamentelor
asumate de Republica Moldova în domeniul PI,
în virtutea importanţei strategice a Acordului de
Parteneriat și Cooperare (APC).

During the period under review, AGEPI continued the process of harmonization of the national
intellectual property system with that currently in
force in the European Union (EU), the emphasis
being put on full implementation of commitments assumed by the Republic of Moldova in the
IP field, by virtue of strategic importance of the
Partnership and Cooperation Agreement (PCA).

83

Raport Anual 2010

În calitate de autoritate naţională în domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale, AGEPI a asigurat implementarea obiectivelor prevăzute în
Planul de Acţiuni al Republicii Moldova Priorităţile acţiunilor de reformă. Măsuri-cheie până în iunie
2011, la compartimentul “Drepturile de proprietate intelectuală”, a informat Comisia Europeană
despre evoluţiile înregistrate în sistemul de PI din
ţara noastră, a participat la ședinţele Comitetului
de cooperare RM-UE și Subcomitetului „Comerţ și
Investiţii”, care au avut loc la Bruxelles.

As the national authority in the intellectual property protection field, AGEPI ensured the implementation of the objectives specified in the Action Plan of the Republic of Moldova Priorities of
Reform Actions. Key Measures by June 2011, in the
section “Intellectual Property Rights”, informed
the European Commission about developments
registered in the IP system of our country, participated in the meetings of the RM-EU Cooperation
Committee and the Subcommittee “Trade and
Investment”, held in Brussels.

În anul de bilanţ, AGEPI a fost antrenată plenar
în procesul de negociere a acordurilor bilaterale cu UE, în special negocierea Acordului dintre
UE și Guvernul Republicii Moldova privind
protecţia indicaţiilor geografice ale produselor
agricole și alimentare. În contextul procesului de pregătire pentru iniţierea negocierilor
privind Acordul de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător cu UE, AGEPI a contribuit la implementarea măsurilor interne, pe care Republica
Moldova și le-a asumat în contextul recomandărilor Comisiei Europene, formulate în urma
misiunii de evaluare întreprinse de către un
grup de experţi ai Comisiei Europene în ţara
noastră.

In the year under review, AGEPI was plenary
trained in the process of negotiating bilateral agreements with the EU, in particular the
negotiation of the EU-RM Agreement on the
protection of geographical indications for agricultural products and foodstuffs. In the context
of preparation for initiation of negotiations on a
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
with the EU, AGEPI contributed to the implementation of domestic measures, which the Republic
of Moldova has undertaken in the context of the
European Commission’s recommendations, formulated after the evaluation mission undertaken
by a team of European Commission’s experts in
our country.

Pe parcursul anului de bilanţ, AGEPI a negociat
și a participat la lansarea Proiectului Twinning
„Suport pentru implementarea și respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanţat de UE, care a demarat
la 1 noiembrie 2010. La Conferinţa de lansare
au participat oficialităţi din Republica Moldova,
reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat
la Chișinău, inclusiv Șeful Delegaţiei UE
în Republica Moldova, Ambasadorul Dirk
Schuebel, reprezentanţi ai instituţiilor
naţionale și ai statelor membre ale UE
partenere de proiect.

During the year under review, AGEPI negotiated
and participated in the launch of the Twinning
Project “Support to Implementation and Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova”, financed by EU, which started
on 1 November 2010. The Launching Conference
was attended by the officials from the Republic
of Moldova, representatives of the diplomatic
corps accredited in Chisinau, including the Head
of the EU Delegation to the Republic of Moldova,
Ambassador Dirk Schuebel, representatives of
the national institutions and EU member states
partners of the project.

Obiectivul general al proiectului este de
a îmbunătăţi implementarea și respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală în
Republica Moldova. Proiectul va contribui
la ameliorarea procesului de comunicare dintre
instituţiile guvernamentale responsabile de
protecţia PI, la consolidarea sistemului de
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale
de autor și conexe și a sistemului de protecţie a
OPI în integritate. Proiectul mai prevede o serie
de activităţi menite să contribuie la sporirea
nivelului de conștientizare de către societate
a importanţei protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală și a rolului OPI în dezvoltarea

The overall objective is to improve the implementation and enforcement of intellectual
property rights in the Republic of Moldova. The
Project will contribute to the improvement of
the communication process between governmental institutions responsible for IP protection, strengthening of the system of collective
administration of economic copyright and
related rights and the IPO protection system
as a whole. The Project also provides a series of
activities designed to help increase the level of
society’s awareness of the importance of protection of intellectual property rights and the
role of IPOs in the country’s economic develop-
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Conferinţa de lansare a Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea și respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală în Republica Moldova”
Conference launching the Twinning Project “Support to Implementation
and Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova”

economică a ţării, cu un accent deosebit pe
dezvoltarea sistemului naţional de protecţie
a indicaţiilor geografice.

ment, with particular emphasis on developing
a national system of protection of geographical
indications.

Proiectul este implementat de către un consorţiu
format din Oficiul Danez pentru Brevete și Mărci
(DKPTO) și Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci
din România (OSIM), beneficiar principal fiind
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova. Alţi beneficiari sunt: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul
Vamal, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, antrenaţi de asemenea în activităţile de
realizare a proiectului. Cu un buget în valoare de
1 milion de euro, proiectul va fi implementat pe
parcursul unei perioade de 18 luni (1 noiembrie
2010-30 aprilie 2012).

The project is implemented by a consortium
formed of the Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) and the State Office for Inventions
and Trademarks of Romania (OSIM), as principal
beneficiary being the State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova. Other
beneficiaries are: the Ministry of Justice, Ministry
of Internal Affairs, Customs Service and Ministry
of Agriculture and Food Industry, also involved
in the project implementation activities. With a
budget of € 1 million, the project will be implemented during a period of 18 months (November
1, 2010 to April 30, 2012).

În perioada de bilanţ, în comun cu Universitatea
de Stat din Moldova (USM) AGEPI a continuat
realizarea Proiectului TEMPUS „MERCURY” „Spre
modele de universitate antreprenorială de cercetare în învăţământul superior din Rusia, Ucraina și
Moldova”, acordând USM asistenţa informaţională
și consultativă necesară în domeniul proprietăţii
intelectuale și astfel contribuind la organizarea și
desfășurarea activităţilor prevăzute de termenii
de referinţă ai proiectului. Ca rezultat, în anul
2010 la USM au fost create Biroul de Proprietate
Intelectuală și Biroul de Cooperare Internaţională
în Cercetare și Inovare.

During the period under review, AGEPI jointly with
the State University of Moldova (SUM) continued
the implementation of the TEMPUS “MERCURY”
Project “Towards Research and Entrepreneurial
University Models in the Russian, Ukrainian and
Moldavian Higher Education”, rendering to SUM
the necessary information and advisory assistance
in intellectual property field and thus contributing
to the organization and carrying out of activities
provided by the reference terms of the project.
As a result, in 2010 at the SUM were created the
Intellectual Property Office and the International
Research and Innovation Cooperation Office.

Un reprezentant al AGEPI a beneficiat de asistenţa Proiectului TAIEX al CE pentru participare
la Atelierul de lucru privind protecţia soiurilor de
plante conform Convenţiei UPOV, organizat de
Centrul de Cercetare pentru Testarea Culturilor
(COBORU) din Polonia, în cooperare cu Comisia
Europeană și UPOV, în orașul Slupja Wielka, Polonia. Experienţa acumulată este aplicată în cadrul

A representative of AGEPI benefited from the
EC TAIEX Project assistance for participation in
the Workshop on Protection of Plant Varieties
under the UPOV Convention, organized by the
Research Center for Cultivar Testing (COBORU) of
Poland, in cooperation with the European Commission and UPOV, in Slupja Wielka, Poland. The
accumulated experience is applied in the work of
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Secvenţe de la inaugurarea Biroului de PI la Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul Proiectului TEMPUS „MERCURY”
„Spre modele de universitate antreprenorială de cercetare în învăţământul superior din Rusia, Ucraina și Moldova”
Snapshots of the inauguration of the IP Office at the State University of Moldova in the TEMPUS “MERCURY” Project
“Towards Research and Entrepreneurial University Models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education”

Seminarul axat protecţiei indicaţiilor geografice
pentru produse agricole și vinuri, cu participarea
specialiștilor AGEPI
Seminar focused on the protection of geographical
indications for agricultural products and wines,
with the participation of AGEPI experts

activităţii de examinare a cererilor de brevete
pentru soiuri de plante depuse la AGEPI.

examination of plant variety patent applications
filed with AGEPI.

În cadrul Seminarului „Dezvoltarea și protecţia
indicaţiilor geografice pentru produse agricole
și vinuri”, organizat de Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare cu susţinerea Programului TAIEX al UE, specialiștii AGEPI au relatat
despre situaţia actuală din Republica Moldova în domeniul vizat, aspectele practice ale
înregistrării și dreptul de a valorifica indicaţiile
geografice/denumirile de origine în lumina
prevederilor Legii nr. 66-XVI din 27.03.2008
privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine și specialităţilor tradiţionale
garantate.

In the framework of the Seminar “Development
and Protection of Geographical Indications for
Agricultural Products and Wines”, organized
by the Ministry of Agriculture and Food Industry with the support of the EU TAIEX Program,
AGEPI experts have reported on the current
state in the Republic of Moldova in the reference
field, practical aspects of registration and right
of use of geographical indications/appellations
of origin in the light of provisions of the Law
No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of
Geographical Indications, Appellations of Origin
and Traditional Specialties Guaranteed.

În anul de bilanţ, AGEPI a participat la realizarea Proiectului „Suport pentru implementarea
acordurilor dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană”, conlucrând cu experţii europeni
care au examinat nivelul de compatibilitate a
legislaţiei naţionale din domeniul PI cu acquisul comunitar. Misiunea s-a finalizat cu lansarea
Studiului privind drepturile de proprietate
intelectuală și industrială, care cuprinde și unele

In the year under review, AGEPI participated in
the implementation of the Project “Support to
the Implementation of Agreements between the
Republic of Moldova and the European Union”,
cooperating with the European experts who have
examined the level of compatibility of national IP
legislation with the acquis communautaire. The
mission ended in the launch of the Study on intellectual and industrial property rights, which also
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Vizita experţilor europeni (de la stânga la dreapta)
Gerda LEONAVICIENE (Lituania), Linda SCALES (Irlanda)
și Fano EDUARDO (Italia) la AGEPI

Secvenţă de la Masa rotundă „Armonizarea legislaţiei sectoriale
din Republica Moldova cu standardele UE - Protecţia drepturilor
de proprietate intelectuală”, cu participarea experţilor europeni

Visit of EU experts (from the left to the right)
Gerda LEONAVICIENE (Lithuania), Linda SCALES (Ireland)
and Fano EDUARDO (Italy) to AGEPI

Snapshot of the Round Table “Harmonization of Sectoral
Legislation of the Republic of Moldova with EU Standards Protection of Intellectual Property Rights”, with the
participation of European experts

recomandări referitoare la ajustarea sistemului
naţional de protecţie și respectare a drepturilor de PI la cel european. În cadrul misiunii a
avut loc Masa rotundă „Armonizarea legislaţiei
sectoriale din Republica Moldova cu standardele
UE - Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală”. Reprezentanţii Serviciului Vamal, MAI,
MAIA, Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor
de Plante, Agenţiei Medicamentului, AsDAC și
ANCO, participanţi la Masa rotundă, și-au expus
punctele lor de vedere în raport cu problemele
existente în domeniul legislaţiei sectoriale din
ţara noastră. Misiunea s-a finalizat cu analiza
detaliată a Raportului de evaluare a nivelului de
compatibilitate a legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar, elaborat de experţii europeni, și cu
o vizită la piaţa „Calea Basarabiei” din Chișinău în
vederea familiarizării experţilor UE cu nivelul de
contrafacere a producţiei comercializate.

includes some recommendations on adjustment
of the national system of protection and enforcement of IP rights to the European one. During
the mission took place the Round Table “Harmonization of Sectoral Legislation of the Republic
of Moldova with EU Standards - Protection of
Intellectual Property Rights”. The representatives of
the Customs Service, MIA, MAFI, State Commission
for Variety Testing, Medicines Agency, AsDAC and
ANCO, participants in the Round Table, have exposed their views in relation to existing problems
in our country in the field of sectoral legislation.
The mission ended in a detailed analysis of the
Evaluation Report on the level of compatibility of
the national legislation with the acquis communautaire, developed by European experts, and a visit to
the market “Calea Basarabiei” from Chisinau with
the view of familiarizing the EU experts with the
level of counterfeiting of marketed production.

Colaborarea cu Oficiul European de Brevete (OEB)
s-a desfășurat în baza Programului comun de
acţiuni în domeniul PI pentru bienala 2010-2011,
semnat de AGEPI și OEB la München, Germania, în
cadrul vizitei oficiale a Directorului general AGEPI la
OEB. În conformitate cu acest Program, AGEPI a beneficiat de asistenţa OEB în perfecţionarea cadrelor
naţionale ce activează în domeniul brevetelor.

The cooperation with the European Patent Office
(EPO) was carried out under the Joint Action
Program in IP field for the biennial 2010-2011,
signed by AGEPI and EPO in Munich, Germany,
during the official visit of the Director General of
AGEPI to EPO. Under this Program, AGEPI benefited from the EPO assistance in upgrading the
national staff working in the field of patents.

Astfel, în anul de bilanţ, 8 specialiști ai AGEPI au
beneficiat de programe de instruire practică în
cadrul OEB și DKPTO. Reprezentanţii AGEPI au
participat, de asemenea, la Conferinţa consacrată
informaţiei de brevet, organizată în cooperare cu
Institutul de Proprietate Intelectuală al Confederaţiei Elveţiene la Lausanne, precum și la alte
evenimente organizate de OEB.

Thus, in the year under review, eight specialists of AGEPI benefited from practical training
programs in the EPO and DKPTO. AGEPI representatives also participated in the Conference
on patent information, organized in cooperation
with the Institute of Intellectual Property of the
Swiss Confederation in Lausanne, and other
events organized by EPO.
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Secvenţe de la Seminarul-training AGEPI-OEB „Redactarea revendicărilor de brevet”, cu participarea experţilor OEB
Karl RACKETTE și Emmanuel JELSCH (în centrul primei fotografii)
Snapshots of the AGEPI-EPO Training Seminar “Patent Claim Drafting”, with the participation of EPO experts
Karl RACKETTE and Emmanuel JELSCH (in the center of the first photo)

De asemenea, OEB a acordat o atenţie deosebită
dezvoltării sistemului mandatarilor autorizaţi
din Republica Moldova, o misiune de evaluare
a sistemului în cauză fiind realizată de experţii
europeni în domeniul brevetelor Karl Rackette și
Emmanuel Jelsch. La finele misiunii experţii au
înaintat un set de recomandări privind consolidarea sistemului naţional al mandatarilor autorizaţi
din Republica Moldova. În vederea familiarizării
mandatarilor cu cele mai bune practici europene
în domeniul perfectării documentelor cererii de
brevet de invenţie, a fost organizat un Seminartraining cu genericul „Redactarea revendicărilor
de brevet”, fiind continuat cursul de instruire
început în anul 2009.

Also, EPO paid special attention to the development of the system of patent attorneys from the
Republic of Moldova, a mission on the evaluation of the system in question being conducted
by the European patent experts Karl Rackette
and Emmanuel Jelsch. The mission ended in
the presentation of a set of recommendations
on strengthening the national system of patent
attorneys from the Republic of Moldova. With
the view of familiarizing the patent attorneys
with the best European practices in drafting the
patent application documents, it was organized
a Training Seminar entitled “Patent Claim
Drafting”, thus continuing the training course
started in 2009.

În cadrul Programului de acţiuni OEB-AGEPI
pentru anii 2010-2011, Vladimir Obucina, expert
OEB în tehnologii informaţionale, și Michel
Marandon, expert OEB în examinarea cererilor
de brevet, au realizat două studii de evaluare:
primul s-a axat pe analiza infrastructurii tehnologiilor informaţionale a AGEPI și corespunderii
acesteia standardelor OEB, iar al doilea a vizat
procedurile de examinare a cererilor și de acordare a brevetelor de invenţie. În cadrul Programului menţionat au fost evaluate, de asemenea,
compatibilitatea legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar, strategiile de comunicare ale
AGEPI cu beneficiarii sistemului de PI, accesul
la bazele de date în domeniu, serviciile prestate
de Agenţie etc.

In line with the EPO-AGEPI Action Program for
2010-2011, Vladimir Obucina, EPO expert in
information technologies and Michel Marandon,
EPO expert in examination of patent applications, conducted two evaluation studies: the
first was focused on the analysis of information
technology infrastructure of the AGEPI and its
compliance with the EPO standards, and the
second concerned the procedures for examination of patent applications and grant of patents
for invention. In the mentioned Program were
also evaluated the compatibility of the national
legislation with the acquis communautaire, AGEPI
strategies of communication with the beneficiaries of the IP system, access to relevant databases, services rendered by the Agency, etc.

Unul din obiectivele strategice ale dezvoltării
sistemului naţional de brevete se axează pe integrarea sa în sistemul corespunzător european.
În sensul dat, a fost întreprinsă o serie de acţiuni
care vizează intensificarea dialogului dintre
Republica Moldova și OEB cu privire la iniţierea

One of the strategic objectives of development
of the national patent system focuses on its
integration in the corresponding European system. In this respect, it was undertaken a series
of actions aimed at enhancing the dialogue
between the Republic of Moldova and EPO on

88

Raport Anual 2010

Dr. Svetlana MUNTEANU, Vicedirector general AGEPI (în stânga),
la Sesiunea a XXIII-a a Consiliului Administrativ al OEAB
Dr. Svetlana MUNTEANU, AGEPI Deputy Director General (on the left) ,
at the Twenty-third Session of the EAPO Administrative Council

negocierilor asupra unui Acord de cooperare și
extindere a efectelor brevetului european pe teritoriul Republicii Moldova. În scopul familiarizării
cu procesul de extindere a efectelor brevetului
european asupra unui stat care nu este membru
al Convenţiei Brevetului European (CBE) și de
pregătire ulterioară a acestuia pentru aderarea
plenară la CBE, o delegaţie a Republicii Moldova,
condusă de Directorul general AGEPI, dr. Lilia
Bolocan, a întreprins o vizită de documentare la
Oficiul de Stat pentru Proprietatea Intelectuală al
Republicii Croaţia din orașul Zagreb.

starting negotiations on a Cooperation Agreement on extension of European patent to the
Republic of Moldova. To get familiar with the
process of extension of the European patent
to a state which is not a member of the European Patent Convention (EPC) and its subsequent preparation for plenary accession to the
EPC, a delegation of the Republic of Moldova,
headed by the Director General of AGEPI, Dr.
Lilia Bolocan, made a visit to the State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia in
Zagreb.

În același context, menţionăm faptul că AGEPI a
elaborat un Studiu de fezabilitate privind extinderea efectelor brevetului european pe teritoriul
Republicii Moldova și denunţarea Convenţiei
Eurasiatice de Brevete (CEAB), iniţiind procedurile interne privind denunţarea CEAB, la care
Republica Moldova este parte din anul 1996.

In the same context, we should note that AGEPI
developed a feasibility Study on extension of
European patent to the Republic of Moldova and
denunciation of the Eurasian Patent Convention
(EAPC), initiating the internal procedures for the
denunciation of the EAPC, to which the Republic
Moldova is party since 1996.

Consolidarea cooperării cu OEB rămâne o
prioritate a procesului de integrare a Republicii
Moldova în structurile europene.

Strengthening of cooperation with EPO remains
a priority of the process of Republic of Moldova’s
integration into European structures.

În calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova în Organizaţia Eurasiatică de Brevete
(OEAB), în anul 2010 AGEPI a asigurat participarea la ședinţele Grupului de lucru pentru Buget și
ale Consiliului Administrativ OEAB.

As a representative of the Government of the
Republic of Moldova in the Eurasian Patent Organization (EAPO), in 2010 AGEPI provided for the
participation in the meetings of the Budget Working Group and the EAPO Administrative Council.

AGEPI a beneficiat de asistenţa acordată de OEAB
statelor membre în vederea perfecţionării cadrelor naţionale, organizând un stagiu de formare în
domeniul brevetelor.

AGEPI benefited from the assistance rendered by
EAPO to member states with the view of upgrading the national staffs, organizing a training
course in the field of patents.

În vederea îmbunătăţirii schimburilor de informaţie și de experienţă în domeniul tehnologiilor informaţionale, AGEPI a participat la Grupul permanent de lucru pentru tehnologiile informaţionale
al Consiliului administrativ OEAB, organizat la
Moscova, precum și la lucrările Seminarului regional „Automatizarea oficiului modern de brevete
și depunerea electronică a cererilor de brevet”,

In order to improve exchanges of information and experience in the field of information
technology, AGEPI participated in the Standing
Working Group on Information Technologies of
the EAPO Administrative Council, organized in
Moscow, as well as in the works of the Regional
Seminar “Automation of Modern Patent Office
and Electronic Filing of Patent Applications”, or-
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Reprezentanţii Republicii Moldova la ședinţa comună a CIPPI
și a Comisiei statelor membre la Acordul de colaborare
pentru combaterea încălcărilor în domeniul PI
Representatives of the Republic of Moldova at the joint
session of the ICIPP and Commission of the Member States
of the Agreement on Cooperation for Prevention of the IP
Rights Infringements

Întrunirea reprezentanţilor plenipotenţiari
ai statelor membre ale OEAB
Meeting of plenipotentiary representatives
of the EAPO Member States

organizat de OEAB în comun cu Centrul Naţional
de Brevete din Tadjikistan în orașul Dușanbe.

ganized by EAPO jointly with the National Patent
Center of Tajikistan in Dushanbe.

În perioada de raport, AGEPI a participat la activităţile desfășurate în cadrul Comisiei mixte de
lucru a statelor membre ale Acordului de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor
în domeniul PI și al Consiliului Interstatal pentru
problemele protecţiei proprietăţii industriale
(CIPPI).

During the period under review, AGEPI participated in the works conducted within the framework of the Joint Working Commission of the
Member States of the Agreement on Cooperation for Prevention of the IP Rights Infringements
and the Interstate Council on the Industrial
Property Protection (ICIPP).

Astfel, reprezentantul plenipotenţiar al Republicii
Moldova, Andrei Moisei, director al Departamentului juridic AGEPI, a participat la lucrările celei
de-a XIX-a ședinţe a Comisiei mixte de lucru a statelor membre ale Acordului de colaborare pentru
combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul
PI care s-au desfășurat în orașul Minsk, Republica
Belarus. În cadrul întrunirii, reprezentantul AGEPI,
de rând cu ceilalţi reprezentanţi plenipotenţiari ai
statelor membre, a prezentat informaţii referitoare la măsurile întreprinse de autorităţile naţionale
în vederea perfecţionării și armonizării legislaţiei
privind combaterea pirateriei și contrafacerii, la
acţiunile întreprinse de organele vamale și cele
ale afacerilor interne în vederea diminuării acestui
flagel deosebit de periculos.

Thus, the plenipotentiary representative of the
Republic of Moldova, Andrei Moisei, Director of
the Legal Department of AGEPI, participated in
the works of the nineteenth meeting of the Joint
Working Commission of the Member States of
the Agreement on Cooperation for Prevention
of the IP Rights Infringements held in Minsk,
Republic of Belarus. During the meeting, AGEPI
representatives, along with other plenipotentiary representatives of the Member States, have
provided information on measures taken by
national authorities to improve and harmonize
the legislation on combating piracy and counterfeiting, on actions taken by customs and internal
affairs bodies to diminish this extremely dangerous scourge.

Republica Moldova a fost reprezentată la ședinţa
comună a Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei proprietăţii industriale (CIPPI)
și a Comisiei mixte de lucru a statelor membre
la Acordul de colaborare pentru combaterea
încălcărilor în domeniul PI de către dr. Svetlana
Munteanu, Vicedirector general AGEPI, reprezentant plenipotenţiar adjunct al Republicii
Moldova în cadrul Consiliului Interstatal, și Andrei
Moisei, director al Departamentului juridic AGEPI.

The Republic of Moldova was represented at the
joint meeting of the Interstate Council on the
Industrial Property Protection (ICIPP) and the Joint
Working Committee of the Member States of the
Agreement on Cooperation for Prevention of the
IP Rights Infringements by Svetlana Munteanu,
AGEPI Deputy Director General and Deputy
Plenipotentiary Representative of the Republic
of Moldova in the Interstate Council, and Andrei
Moisei, Director of the Legal Department of AGEPI.
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Ședinţa comună a fost convocată în or. Moscova,
Federaţia Rusă, în contextul iniţiativei lansate
de Comitetul Executiv CSI privind crearea unui
nou Consiliu Interstatal pe problemele protecţiei
juridice și apărării proprietăţii intelectuale, care
să preia responsabilităţile actualului Consiliu
Interstatal și pe cele ale Comisiei Mixte.

The joint meeting was convened in Moscow,
Russian Federation, in the context of the initiative
launched by the CIS Executive Committee on the
creation of a new Interstate Council on the Legal
Protection and Defence of Intellectual Property, to
take over the responsibilities of the current Interstate Council and those of the Joint Commission.

În calitate de partener al Proiectului privind
editarea de către statele membre CIPPI a produsului informaţional regional comun în domeniul
brevetelor „CISPATENT”, AGEPI a prezentat cu
regularitate administratorului de proiect masivul de date solicitat și a participat la activităţile
realizate în cadrul proiectului, inclusiv la ședinţa
Consiliului coordonator „CISPATENT”, organizată
de Serviciul Federal de Proprietate Intelectuală,
Invenţii și Mărci (ROSPATENT), în comun cu CIPPI.

As a partner of the Project on editing by the
ICIPP Member States of the joint regional patent information product “CISPATENT”, AGEPI
regularly presented to the project manager the
requested data massif and participated in the
activities undertaken under the project, including in the meeting of the Coordinating Council
“CISPATENT”, organized by the Federal Service
for Intellectual Property, Patents and Trademarks
(ROSPATENT), in common with the ICIPP.

7.3. Colaborarea bilaterală

7.3. Bilateral cooperation

AGEPI realizează și dezvoltă cooperarea cu oficiile de specialitate din ţările Uniunii Europene și
din state terţe, aceasta fiind una din priorităţile
agendei sale în domeniul relaţiilor externe.

AGEPI carries out and develops the cooperation
with the specialized offices of the European Union
countries and third states, this being one of the
priorities of its agenda on foreign relations.

Pe parcursul anului 2010, reprezentanţii AGEPI
au participat la diverse acţiuni organizate pe
plan naţional, regional și internaţional de către
instituţiile de specialitate din România, Slovenia, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Elveţia,
Danemarca, Canada, Maroc, SUA, precum și din
Ucraina, Federaţia Rusă, Republica Belarus etc.
În cadrul acestor acţiuni specialiștii AGEPI au
prezentat diverse comunicări privind ultimele
evoluţii în dezvoltarea sistemului naţional de PI.

During 2010, AGEPI representatives participated in various activities organized at national,
regional and international level by the specialized institutions of Romania, Slovenia, Croatia,
Czech Republic, Germany, Switzerland, Denmark,
Canada, Morocco, USA, as well as of Ukraine, Russian Federation, Republic of Belarus, etc. During
these actions AGEPI experts presented various
communications on the latest evolutions in the
development of the national IP system.

Astfel, AGEPI a continuat colaborarea cu Oficiul
de Stat pentru Invenţii și Mărci (OSIM) și Oficiul
Român pentru Dreptul de Autor (ORDA), precum și cu Forul Inventatorilor Români, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași, participând la o serie
de seminare și expoziţii, organizate de instituţiile
de profil din România.

Thus, AGEPI continued the collaboration with
the State Office for Inventions and Trademarks
(OSIM) and the Romanian Copyright Office
(ORDA), as well as with the Romanian Inventors
Forum, “Al. Ioan Cuza” University from Iasi, participating in a series of seminars and exhibitions organized by the specialized institutions of Romania.

O delegaţie condusă de Directorul general
AGEPI, dr. Lilia Bolocan, a participat la Întâlnirea
bilaterală la nivel de directori generali AGEPI
și OSIM de la București, în cadrul căreia a fost
semnat Addendumul la Convenţia de colaborare
în domeniul proprietăţii industriale, semnată
între cele două oficii în anul 2000. Documentul în
cauză conţine un plan concret de acţiuni pentru
anul 2010.

A delegation headed by the Director General of
AGEPI, Dr. Lilia Bolocan, attended the bilateral
meeting at AGEPI and OSIM Director General
level in Bucharest, within the framework of
which was signed the Addendum to the Cooperation Convention in the field of industrial
property, signed between the two offices in
2000. This document contains a concrete action
plan for 2010.

Cu ocazia vizitei la București, delegaţia AGEPI a
avut întrevederi și cu reprezentanţii ORDA. În ca-

On the occasion of the visit to Bucharest, AGEPI
delegation also met with representatives of ORDA.
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Semnarea Addendumului la Convenţia de colaborare
încheiată de Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci
din România (OSIM) și AGEPI
Signing of the Addendum to the Cooperation Convention
concluded by the State Office for Inventions and Trademarks
of Romania (OSIM) and AGEPI

Conducerea AGEPI împreună cu dna Rodica PÂRVU,
Director general ORDA (a treia din stânga)
AGEPI Management together with Mrs. Rodica PARVU,
ORDA Director General (third from left)

drul întâlnirii cu Directorul general ORDA, a fost
abordată o serie de subiecte ce ţin de protecţia
și respectarea drepturilor de autor și conexe,
realizându-se o evaluare a relaţiilor bilaterale
între ORDA și AGEPI în contextul Protocolului de
colaborare profesională semnat anterior de cele
două oficii.

During the meeting with the Director General of
ORDA, there has been approached a number of
issues related to the protection and enforcement
of copyright and related rights, being realized an
evaluation of bilateral relations between ORDA and
AGEPI in the context of the Protocol of professional
cooperation signed earlier by the two offices.

În vederea preluării experienţei colegilor din
România în domeniul promovării proprietăţii
industriale și prestării serviciilor în domeniu,
specialiștii AGEPI au efectuat o vizită de documentare la OSIM. La rândul lor, 4 specialiști din
cadrul OSIM și 3 experţi ai ORDA au participat la
manifestările organizate de AGEPI pe parcursul
anului 2010, inclusiv la lucrările Simpozionului
anual știinţifico-practic „Lecturi AGEPI” și la ședinţa festivă consacrată Zilei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale.

In taking over the experience of Romanian colleagues in the field of promotion of industrial
property and provision of services in the field,
AGEPI specialists made a documentation visit to
OSIM. In turn, four experts from OSIM and three
experts from ORDA participated in the events
organized by AGEPI during 2010, including
in the works of the Annual Scientific-Practical
Symposium “AGEPI Readings” and in the festive meeting devoted to the World Intellectual
Property Day.

În perioada de referinţă, a fost consolidată
colaborarea cu Oficiul pentru Brevete și Mărci
din Danemarca (DKPTO), în special în contextul implementării proiectului Twinning „Suport
pentru implementarea și respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. O delegaţie a AGEPI, condusă de Directorul
general, dr. Lilia Bolocan, a întreprins o vizită de
documentare la DKPTO, în or. Taastrup, în scopul
familiarizării cu sistemul de protecţie și realizare a drepturilor de proprietate intelectuală din
Danemarca.

In the period under review, it has been strengthened the collaboration with the Danish Patent
and Trademark Office (DKPTO), particularly
in the context of implementing the Twinning
Project “Support to Implementation and Enforcement of Intellectual Property Rights in the
Republic of Moldova”. A delegation of AGEPI,
headed by the Director General, Dr. Lilia Bolocan,
paid a documentation visit to DKPTO, in Taastrup,
in order to familiarize with the system of protection and enforcement of intellectual property
rights in Denmark.

În anul 2010, s-au intensificat relaţiile de colaborare cu Institutul Turc de Brevete (ITB), fiind
iniţiate negocieri privind semnarea unui Protocol
de colaborare bilaterală în domeniul PI care să
dea celor două oficii posibilitatea de a extin-

In 2010, there have been intensified the relations
of cooperation with the Turkish Patent Institute
(TPI), being initiated the negotiations on signing of a Protocol of bilateral cooperation in the
IP field to give the two offices the opportunity
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Delegaţia AGEPI într-o vizită de studiu la Oficiul
pentru Brevete și Mărci din Danemarca (DKPTO)
AGEPI Delegation in a study visit to the Danish Patent
and Trademark Office (DKPTO)

de activităţile comune pe subiecte de interes
reciproc pentru ţările noastre. Semnarea Protocolului este planificată pentru prima jumătate a
anului 2011, procedurile interne fiind finalizate
odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1195
din 23.12.2010 privind iniţierea negocierilor și
acordarea deplinelor puteri Directorului general
AGEPI pentru semnarea acestuia.

to expand the joint work on topics of mutual
interest for our countries. Signing of the Protocol
is planned for the first half of the year 2011, the
internal procedures being completed with the
adoption of the Government Decision no. 1195
of 23.12.2010 on the initiation of negotiations
and grant of full powers to the Director General
of AGEPI for its signing.

Colaborarea cu Departamentul de Stat pentru
PI din Ucraina (SDIP) s-a desfășurat în conformitate cu Planul de acţiuni comune în domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale pentru bienala
2009-2010. La AGEPI a avut loc un schimb de
experienţă între experţii Agenţiei, ai SDIP și ai
Institutului de Proprietate Intelectuală din
Ucraina (UCRPATENT) pe probleme de protecţie
a mărcilor și dreptului de autor, precum și pe
aspectele economice ale activităţii oficiilor în
cauză. Experţii SDIP și UCRPATENT au participat
la Simpozionul anual știinţifico-practic „Lecturi AGEPI” și la ședinţa festivă consacrată Zilei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, organizate
la Chișinău.

The cooperation with the State Department of
IP of Ukraine (SDIP) was conducted in accordance with the Joint Action Plan in the intellectual property protection field for the biennial
2009-2010. An exchange of experience between
experts from the Agency, SDIP and Ukrainian
Intellectual Property Institute (UKRPATENT) on
issues of protection of trademarks and copyright,
as well as economic aspects of the activity of
the offices concerned took place at AGEPI. SDIP
and UKRPATENT experts participated in the annual Scientific and Practical Symposium “AGEPI
Readings” and the festive meeting dedicated to
the World Intellectual Property Day, organized in
Chisinau.

La rândul lor, două delegaţii de la AGEPI au participat la cea de-a XIV-a ediţie a Conferinţei internaţionale știinţifico-practice „Probleme actuale
ale proprietăţii intelectuale”, organizată de SDIP,
în cooperare cu OMPI și OEB, în orașul Svaleava,
Ucraina, și la lucrările Conferinţei internaţionale
știinţifico-practice „Probleme actuale ale proprietăţii intelectuale”, organizată de partenerii din
Ucraina în orașul Ialta, Crimeea.

In its turn, two delegates of AGEPI participated
in the fourteenth edition of the International
Scientific-Practical Conference “Actual Problems
of Intellectual Property”, organized by SDIP, in
cooperation with WIPO and EPO, in the city of
Svaleava, Ukraine, and in the works of the International Scientific-Practical Conference “Actual
Problems of Intellectual Property”, organized by
the Ukrainian partners in the city of Yalta, Crimea.

Colaborarea cu Serviciul Federal pentru proprietate intelectuală, brevete și mărci din Federaţia Rusă (ROSPATENT) a cunoscut o dezvoltare
continuă. Pe parcursul anului 2010, reprezentanţii
AGEPI au participat la o serie de evenimente
organizate de ROSPATENT, inclusiv la Forumul
Internaţional „Proprietatea intelectuală - Secolul
XXI”, ediţia a III-a, și la Conferinţa știinţifico-practi-

The cooperation with the Federal Service
for Intellectual Property, Patents and Trademarks of the Russian Federation (ROSPATENT)
underwent a continuous development. During 2010, AGEPI representatives participated
in a series of events organized by ROSPATENT,
including the International Forum “Intellectual
Property - 21st Century”, third edition, and the
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Vicedirectorul general AGEPI, dr. Ion ŢÎGANAȘ (al doilea din
dreapta), la Conferinţa știinţifico-practică “Protecţia juridică
a obiectelor de proprietate intelectuală” de la Moscova

Delegaţia AGEPI la Conferinţa internaţională știinţifico-practică
„Probleme actuale ale proprietăţii intelectuale”, organizată
în orașul Ialta

AGEPI Deputy Director General, Ion TIGANAS (second from
right), at the Scientific-Practical Conference “Legal Protection
of Intellectual Property Objects” in Moscow

AGEPI Delegation at the International Scientific-Practical
Conference “Actual Problems of Intellectual Property”,
organized in the city of Yalta

că “Protecţia juridică a obiectelor de proprietate
intelectuală”, organizate la Moscova. În scopul
preluării celor mai bune practici de implementare
a sistemului de gestiune electronică a documentelor, un specialist al AGEPI a efectuat o vizită de
documentare la ROSPATENT.

Scientific-Practical Conference “Legal Protection
of Intellectual Property Objects”, organized in
Moscow. In order to take over the best practices
for implementing the electronic document
management system, a specialist of AGEPI paid
a visit to ROSPATENT.

AGEPI a beneficiat, totodată, de o bursă anuală
acordată de Institutul de Stat de Proprietate Intelectuală din Federaţia Rusă în cadrul Programului
său de perfecţionare profesională în domeniul PI.

AGEPI benefited also from an annual scholarship
granted by the State Institute of Intellectual
Property of the Russian Federation in the Program of professional development in the IP field.

Republica Moldova a continuat să beneficieze
de asistenţa Departamentului de Stat al Statelor
Unite ale Americii în vederea dezvoltării sistemului naţional de PI. Astfel, pe parcursul anului 2010
au avut loc mai multe întâlniri ale Administraţiei
AGEPI cu reprezentanţii Ambasadei SUA la Chișinău, în cadrul cărora au fost discutate problemele
cu care se confruntă ţara noastră în domeniul PI,
fiind identificate direcţiile prioritare de colaborare moldo-americană pe această dimensiune.
Specialiști de la AGEPI au participat în perioada
de bilanţ la programele organizate de Academia
Mondială de Proprietate Intelectuală a Oficiului
pentru Brevete și Mărci din SUA (USPTO) în or.
Alexandria, statul Virginia. Programele de instruire
au fost axate pe probleme de protecţie a mărcilor,
desenelor și modelelor industriale.

The Republic of Moldova continued to benefit
from the assistance of the U.S. State Department with the view of developing the national
IP system. Thus, during 2010, several meetings
of the AGEPI Administration were held with
representatives of the U.S. Embassy in Chisinau,
during which they discussed the problems our
country faces in the IP field, being identified
the priority directions of the Moldovan-American collaboration on this scale. AGEPI specialists participated in the period under review in
the programs organized by the World Intellectual Property Academy of the U.S. Patent and
Trademark Office (USPTO) in the city of Alexandria, Virginia. The training programs were
focused on issues of protection of trademarks
and industrial designs.

Un specialist AGEPI a participat la programul
SABIT privind drepturile de proprietate intelectuală pentru Eurasia, organizat sub egida Ambasadei SUA cu sediul la Kiev, Departamentului
pentru Comerţ al SUA, în colaborare cu Ministerul Comerţului al SUA, în or. Washington. Scopul
programului a constat în promovarea restructurării economice a ţărilor din spaţiul CSI.

An expert of AGEPI attended the SABIT Program
on intellectual property rights for Eurasia, organized under the aegis of the U.S. Embassy located
in Kyiv, the U.S. Department of Commerce, in
cooperation with the Ministry of Commerce of
the United States, in Washington. The program
aimed at promoting the economic restructuration of the CIS countries. The representative of
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Sergiu ROTARU, specialist principal al Secţiei control
și respectarea legislaţiei, AGEPI, în cadrul Programului SABIT
privind drepturile de proprietate intelectuală pentru Eurasia
Sergiu ROTARU, senior specialist of the Control
and Legislation Enforcement Division, AGEPI, in the SABIT
Program on intellectual property rights for Eurasia

Alexandru ȘAITAN, șef Secţie modele și desene industriale, AGEPI
(primul din stânga), împreună cu alţi participanţi la cursul
consacrat protecţiei designului industrial, organizat de Academia
Mondială de Proprietate Intelectuală a USPTO
Alexandru SAITAN, chief of the Industrial Designs Division,
AGEPI (first from left), together with other participants in the
course devoted to the protection of industrial design,
organized by the USPTO World Intellectual Property Academy

Reprezentantul Republicii Moldova a avut posibilitatea de a lua cunoștinţă de organizarea domeniului de PI în SUA, activitatea agenţiilor de stat,
cultura americană de afaceri, efectuarea diferitelor
operaţiuni de combatere a contrafacerii și pirateriei, programe de marketing și instruire în domeniul
dreptului de autor și drepturilor conexe.

the Republic of Moldova had the possibility to
get acquainted with the organization of IP field
in the USA, activity of state agencies, American business culture, performance of various
operations to combat counterfeiting and piracy,
marketing and training programs in the field of
copyright and related rights.

Specialiștii AGEPI au participat la Cursul de
formare continuă în domeniul proprietăţii intelectuale pentru judecători, procurori și ofiţeri de
urmărire penală cu genericul „Aplicarea legislaţiei
din domeniul PI”, organizat de Institutul Naţional
al Justiţiei din Republica Moldova și Ambasada
SUA la Chișinău. Parteneriatul cu Ambasada SUA
se manifestă și prin informarea reciprocă referitoare la evoluţia sistemelor naţionale de proprietate intelectuală, coordonarea poziţiilor celor
două ţări pe subiecte de interes comun, inclusiv
cu referire la excepţiile și limitările privind dreptul de autor pentru persoanele cu deficienţe de
vedere. Anual, AGEPI pune la dispoziţia Ambasadei o informaţie amplă referitoare la situaţia
actuală privind protecţia și respectarea drepturilor de PI pentru raportul 301.

AGEPI specialists attended the continuous Training Course in the field of intellectual property for
judges, prosecutors and crime investigators entitled “Enforcement of IP Law”, organized by the
National Institute of Justice of the Republic of
Moldova and the U.S. Embassy in Chisinau. Partnership with the U.S. Embassy is also manifested
by the mutual information on the development
of national intellectual property systems, coordination of positions of the two countries on issues
of common interest, including with reference to
the exceptions and limitations to copyright for
people with visual impairments. Annually, AGEPI
provides the Embassy with extensive information on the current situation concerning the
protection and enforcement of IP rights for the
Special 301 Report.

Pe parcursul anului 2010, s-a dezvoltat și colaborarea cu o serie de organizaţii și asociaţii
internaţionale nonguvernamentale, printre
care: Federaţia Internaţională a Producătorilor
de Fonograme (IFPI), Business Software Alliance
(BSA), Centrul pentru Știinţă și Tehnologii din
Ucraina (STCU), Asociaţia Anti-contrafacere
REACT Internaţional, prin REACT România, etc.

During 2010, it was also developed the cooperation with several non-governmental international organizations and associations, among
which: International Federation of Producers of
Phonograms (IFPI), Business Software Alliance
(BSA), Science and Technology Center in Ukraine
(STCU), Anti-Counterfeiting Association REACT
International, via REACT Romania, etc.

În scopul instituirii unui dialog direct și eficient
între reprezentanţii titularilor de mărci și

In order to establish a direct and efficient dialogue
between the representatives of the trademark
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Inaugurarea Cursului de formare continuă în domeniul PI pentru
judecători, procurori și ofiţeri de urmărire penală cu genericul
„Aplicarea legislaţiei din domeniul PI”
Inauguration of the continuing Training Course in the IP field
for judges, prosecutors and criminal investigators entitled
“Enforcement of IP Law”

Secvenţă de la Seminarul „Modalităţi de combatere
a contrafacerii”
Snapshot of the Seminar “Ways to Combat
Counterfeiting”

autorităţile publice, abilitate cu responsabilităţi
în domeniul respectării drepturilor de
proprietate intelectuală și combaterii contrafacerii, AGEPI a organizat, în colaborare cu Asociaţia
Anti-contrafacere REACT Internaţional, Biroul
REACT România, și Societatea civilă de Avocaţi
TURCU&TURCU, un seminar de instruire cu genericul „Modalităţi de combatere a fenomenului
contrafacerii”. La seminar au participat reprezentanţii următoarelor companii membre ale Asociaţiei REACT: PUMA, SAMSUNG, L’OREAL, CANON,
LVMH, BVLGARI, HENCO, G-STAR. Seminarul
menţionat s-a axat pe familiarizarea ofiţerilor de
poliţie, a inspectorilor vamali și procurorilor din
Republica Moldova cu tehnicile de depistare a
produselor contrafăcute, precum și cu activităţile anti-contrafacere desfășurate de companiile
Asociaţiei REACT în colaborare cu instituţiile
guvernamentale de resort din statele UE.

holders and public authorities, empowered with
responsibilities for the enforcement of intellectual
property rights and combating of counterfeiting,
AGEPI organized, in cooperation with the AntiCounterfeiting Association REACT International,
REACT Romania Bureau, and Civil Lawyer Association TURCU&TURCU a training seminar entitled
“Ways to Combat Counterfeiting”. The seminar
was attended by representatives of the following
member companies of the REACT Association:
PUMA, SAMSUNG, L’OREAL, CANON, LVMH, BVLGARI, HENCO, and G-STAR. The said seminar was
focused on familiarizing the police officers, customs inspectors and prosecutors of the Republic
of Moldova with the techniques to detect counterfeit products, as well as anti-counterfeiting
activities undertaken by companies of the REACT
Association in collaboration with the competent
governmental institutions of the EU states.

Pe parcursul anului de bilanţ, AGEPI a primit vizita a 56 de reprezentanţi ai organizaţiilor, instituţiilor și oficiilor din străinătate, care au participat
la 19 evenimente (simpozioane, conferinţe și
schimburi de experienţă), organizate de Agenţie.

During the year under review, AGEPI received the
visit of 56 representatives of the organizations,
institutions and offices from abroad, who have participated in 19 events (symposia, conferences and
exchanges of experience), organized by the Agency.
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ACŢIUNI PRIORITARE
PENTRU ANUL 2011

PRIORITY ACTIONS
FOR THE YEAR 2011

Principalele priorităţi pentru anul 2011 rezultă din
Programul de activitate al AGEPI. Astfel, din complexitatea activităţilor Agenţiei, preconizate pentru
2011, menţionăm următoarele direcţii și acţiuni:

The main priorities for 2011 result from the Action
Program of AGEPI. Thus, from the complexity of
Agency’s activities, planned for 2011, we should
mention the following directions and actions:

I. Brevetarea/înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală, având drept obiective de bază:

I. Patenting/registration of intellectual property objects, having as the basic objectives:

ê perfecţionarea și modernizarea continuă a
procedurilor de examinare și brevetare/înregistrare a OPI în vederea sporirii calităţii, optimizării
termenelor și aducerii lor în deplină concordanţă cu legile speciale în vigoare și cu regulamentele aferente acestora;

ê continuous improvement and modernization
of procedures for examination and patenting/
registration of IPO with the view of increasing
the quality, optimizing the terms and bringing
them in full accordance with the special laws in
force and regulations relating thereto;

ê recepţionarea, examinarea fișelor informative
și înregistrarea informaţiei referitoare la rezultatele activităţii de cercetare știinţifică în baza de
date “Rezultate știinţifice”.

ê receipt, examination of informative cards and
registration of information relating to the results
of scientific research in the database “Scientific
Results”.

II. Modernizarea sistemului naţional de protecţie a PI, incluzând perfecţionarea cadrului
normativ și acţiuni ce ţin de asigurarea respectării drepturilor de PI:

II. Modernization of the national IP protection
system, including improvement of the regulatory framework and actions related to the
enforcement of IP rights:

ê elaborarea proiectului Strategiei Naţionale în
domeniul PI pentru anii 2011-2015;

ê development of the draft National IP Strategy
for the years 2011-2015;

ê elaborarea și transmiterea spre coordonare și
avizare a unui șir de proiecte de acte normative,
precum și de modificare a legislaţiei în vigoare,
în concordanţă cu prevederile Legii nr. 139 din
02.07.2010 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, inclusiv proiectele:
n Legii cu privire la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală;

ê development and submission for coordination and approval of a number of draft normative
acts, as well as those amending the applicable
legislation, in accordance with the provisions
of Law no. 139 of 02.07.2010 on Copyright and
Related Rights, including drafts of the:
n Law on State Agency on Intellectual
Property;
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n

n

n

regulamentelor privind înregistrarea de stat a
obiectelor ocrotite de dreptul de autor și drepturile conexe și privind gestiunea colectivă a
drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe;
Hotărârii Guvernului privind modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor
minime ale remuneraţiei de autor;
Legii pentru modificarea și completarea cadrului normativ naţional în vederea protecţiei ex-officio a indicaţiilor geografice protejate
în baza acordurilor bilaterale;

n

n

n

regulations on state registration of objects
protected by copyright and related rights
and on collective administration of copyright
and/or related economic rights;
Government Decision amending
the Regulations on Minimum Rates
of Royalties;
Law on Amending and Supplementing
the National Regulatory Framework for ExOfficio Protection of Geographical Indications Protected under Bilateral Agreements;

ê definitivarea și prezentarea spre aprobare a
proiectelor regulamentelor:
n mandatarilor autorizaţi în PI;
n privind înregistrarea contractelor de cesiune,
licenţă, gaj și franchising;

ê finalization and submission for approval of
draft regulations on:
n patent attorneys in IP;
n registration of assignment, license, pledge
and franchising contracts;

ê diseminarea informaţiei referitoare la prevederile Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul
de autor și drepturile conexe și realizarea măsurilor de sensibilizare a publicului larg, inclusiv a
producătorilor de filme și programe TV din Republica Moldova, asupra importanţei respectării
dreptului de autor și drepturilor conexe;

ê dissemination of information regarding the
provisions of Law no. 139 of 02.07.2010 on Copyright and Related Rights and implementation of
public awareness measures, including producers of films and TV programs of the Republic
of Moldova, on the importance of respecting
copyright and related rights;

ê monitorizarea și controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor și
drepturilor conexe;

ê monitoring and control of activities of the
organizations for the collective administration of
copyright and related rights;

ê elaborarea unui studiu privind nivelul pirateriei în RM, în baza rezultatelor anului 2010.

ê development of a study on piracy level in the
RM, based on the results of 2010.

III. Dezvoltarea tehnologiilor și serviciilor informaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale,
care prevede:

III. Development of technologies and
intellectual property information services,
which provides:

ê elaborarea și perfecţionarea programelor de
completare a datelor privind cererile de înregistrare a OPI, inclusiv a celor depuse pe cale
internaţională prin intermediul AGEPI sau cu
desemnarea RM, și de gestionare a informaţiei
din bazele de date, în scopul ajustării lor depline
la prevederile legilor speciale în vigoare și optimizării procedurilor de documentare, examinare
și cercetări statistice;

ê development and improvement of programs
for completion of data on applications for the
registration of IPO, including those filed by international way via AGEPI or with the designation
of the RM, and for management of information
from databases, for the purpose of their full adjustment to the provisions of applicable special
laws and optimization of procedures for search,
examination and statistical research;

ê elaborarea programului pentru implementarea procedurii de depunere on-line a cererilor de
înregistrare a OPI;

ê development of the program for implementation of the procedure for on-line submission
of applications for registration of IPO;

ê elaborarea și lansarea pe pagina web
www.db.agepi.md:
n a Registrului electronic al cererilor de brevetare a invenţiilor depuse prin intermediul
AGEPI, ca Oficiu receptor, pe cale regională
sau internaţională;
n a Bazei de Date privind înregistrarea operelor
ocrotite de drepturile de autor și conexe;

ê development and launch on the website
www.db.agepi.md of the:
n Electronic Register of patent applications
for inventions filed via AGEPI, as a Receiving Office, by regional or international
way;
n Database on registration of works protected
by copyright and related;

ê actualizarea permanentă și asigurarea accesului public on-line la BD OPI, amplasate pe siteul www.agepi.md, și la informaţia aferentă;

ê constant updating and providing on-line public access to the IPO DB, located on the website
www.agepi.md, and to the related information;
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ê modificarea web site-ului oficial al AGEPI în
scopul unei promovări mai eficiente a sistemului
naţional de PI.

ê change of the official website of AGEPI for
the purpose of a more effective promotion of the
national IP system.

IV. Prestarea serviciilor de informare
și documentare în domeniu, racordate la cerinţele economice și sociale actuale:

IV. Provision of information retrieval services in
the field, adjusted to current social and economic requirements:

ê prestarea serviciilor de prediagnoză a proprietăţii intelectuale în cadrul IMM și instituţiilor din
sfera C&D în vederea valorificării potenţialului
intelectual;

ê provision of intellectual property
prediagnosis services within SMEs and R&D
institutions with a view to exploit the intellectual potential;

ê școlarizarea managerilor și a contabililor în
vederea evaluării și includerii PI în capitalul social
și bilanţul contabil al IMM;

ê training of managers and accountants with
a view to assess and include the IP in the capital
stock and balance sheet of SME;

ê acordarea asistenţei privind crearea și
dotarea centrelor de informare și promovare a
proprietăţii intelectuale în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior.

ê rendering of assistance on creation and
equipment of intellectual property information and promotion centers in higher education
institutions.

V. Promovarea și marketingul proprietăţii intelectuale, în scopul stimulării inovării și creativităţii, incluzând:

V. Promotion and marketing of intellectual
property with a view to stimulate innovation
and creativity, including:

ê modernizarea sistemului de instruire, formare
și perfecţionare a cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale;

ê modernization of the system of education,
training and retraining of personnel in the field
of intellectual property;

ê organizarea, în comun cu AȘM și CIE „Moldexpo”, a ediţiei a XII-a a Expoziţiei Internaţionale
Specializate „INFOINVENT”;

ê organization, together with the ASM and IEC
“Moldexpo”, of the twelfth edition of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT”;

ê acordarea asistenţei în promovarea invenţiilor autohtone brevetate și a rezultatelor știinţifice la saloanele și expoziţiile internaţionale
de invenţii și noi tehnologii, organizate peste
hotarele Republicii Moldova;

ê rendering of assistance in promoting indigenous patented inventions and scientific results at
the international fairs and exhibitions of inventions and new technologies, organized outside
the Republic of Moldova;

ê elaborarea și editarea materialelor promoţionale și mediatizarea manifestărilor naţionale și
internaţionale în domeniul PI.

ê development and publication of promotional
materials and mediatization of national and
international events in the IP field.

VI. Cooperarea internaţională în domeniul PI,
axată pe următoarele obiective:

VI. International cooperation in IP field
focused on the following objectives:

ê consolidarea și extinderea relaţiilor de colaborare cu organismele internaţionale și regionale, cu oficiile de proprietate intelectuală din
străinătate și cu ambasadele străine din Republica Moldova;

strengthening and extension of cooperation
relations with international and regional organizations, with foreign intellectual property
offices and foreign embassies in the Republic of
Moldova;

ê participarea la programele OMPI destinate
ţărilor cu economia în tranziţie;

ê participation in the WIPO programs for countries with economies in transition;

ê realizarea măsurilor incluse în Programul
de colaborare AGEPI-OEB pentru anii
2010-2011;

ê implementation of measures included in the
AGEPI-EPO Cooperation Program for the years
2010-2011;

ê asigurarea condiţiilor necesare și participarea
activă la realizarea activităţilor incluse în Planul de
acţiuni al Proiectului TWINNING al Uniunii Europene
„Suport pentru implementarea și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

ê provision of necessary conditions and active
participation in the realization of activities included in the Action Plan of the EU Twinning Project
“Support to Implementation and Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova”.
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