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We are a central administrative authority subordinated 
to the Government responsible for promoting and car-
rying out activities in the field of legal protection of 
intellectual property.

Who We Are?

suntem o autoritate administrativă centrală în subor-
dinea Guvernului responsabilă de promovarea şi re-
alizarea activităţilor în domeniul protecţiei juridice a 
proprietăţii intelectuale.

Сine suntem?

 ● acordăm protecţie juridică pe teritoriul rM 
invențiilor, soiurilor de plante, mărcilor, DMi, iG, 
Do, stG, DaC.

 ● Creăm, perfecționăm și ajustăm cadrul legal în do-
meniul pi la evoluțiile internaționale.

 ● oferim servicii specializate, de informare, 
consultanță, instruire etc.

 ● avizăm, monitorizăm şi supraveghem activitatea 
oGC.

 ● publicăm și punem la dispoziția publicului 
informații pertinente în domeniul pi.

Care este misiunea noastră?

 ● We afford legal protection in the of the rM to in-
ventions, plant varieties, trademarks, iD, Gis, ao, 
tsG, Crr.

 ● We create, improve and adjust the legal ip frame-
work to international evolutions.

 ● We offer specialized information, consultancy, 
training services, etc.

 ● We approve, monitor and supervise the activity of 
CMos. 

 ● We publish and make available to the public rel-
evant information in the field of ip.

What Is Our Mission?
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CuVânt-înainte

ForeWorD

stimați cititori,

prezentul raport conține o sinteză a activității comple-

xe și multilaterale a agenţiei de stat pentru proprieta-

tea intelectuală desfășurate în 2018.

anul ce s-a scurs a fost bogat în evenimente și reali-

zări marcante: aGepi a devenit autoritate administra-

tivă centrală în subordinea Guvernului. a demarat a 

iii-a (și ultima) etapă de implementare a snpi 2020. 

am investit efort și sinergie creativă în perfecționarea 

procedurilor și reducerea termenelor de examinare 

a cererilor de protecție a opi. am consolidat și dez-

voltat cooperarea interinstituțională la nivel intern 

și internațional. aceste și alte aspecte ale activității 

noastre sunt reflectate în raport. De asemenea, venim 

cu date statistice relevante, prezentate într-un format 

atractiv și dinamic, dar și cu acțiunile prioritare pentru 

anul următor. 

rezultatele obținute, dedicația colectivului aGepi, 

susținerea din partea Guvernului și conlucrarea cu par-

tenerii din țară și de peste hotare, ne inspiră încrederea 

că vom atinge cu succes obiectivele stabilite.

Dragi cititori, vă invit să citiți acest raport, în speranța 

că el va fi util și va trezi interesul Dumneavoastră de a 

ne cunoaște mai bine.

Cu respect,  

dr. lilia BoloCan,  

Director general al aGepi

Dear readers,

this report contains a synthesis of the comprehensive 

and multilateral activity of the state agency on intel-

lectual property conducted in 2018.

the year that has passed was rich in events and out-

standing achievements: aGepi became a central admi-

nistrative authority subordinated to the Government. 

the third (and last) stage of implementation of the 

nips 2020 started. We have invested creative effort 

and synergy in improving procedures and reducing 

the terms of examination of ipo protection applica-

tions. We have strengthened and developed interin-

stitutional cooperation internally and internationally. 

these and other aspects of our activity are reflected in 

the report. We also come with relevant statistical data, 

presented in an attractive and dynamic format, and 

also with priority actions for the next year.

the achieved results, dedication of the aGepi team, 

support from the Government and cooperation with 

domestic and foreign partners, inspire confidence that 

we will successfully achieve the established objectives.

Dear readers, i invite you to read this report in the 

hope that it will be useful and will arouse your interest 

in knowing us better.

respectfully, 

Dr. lilia BoloCan,  

Director General of aGepi

aGepi este expertul nr.1 din republica Moldova în  
domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale

aGepi is the no.1 expert in the republic of  
Moldova in the field of intellectual property protection

lilia Bolocan, Director General 



realizările principale ale anului

Main Achievements of the Year

2018

Intrarea în vigoare pentru RM a Tratatului de la Marrakesh 
pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de 
citire a materialelor imprimate

Entry into force for the RM of the Marrakesh Treaty to Facilitate 
Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled

Lansarea Ghidului de exami-
nare a cererilor de înregistrare 
a mărcilor cu scopul asigurării 
transparenței și garantării 
accesului la informații

Launch of the Guide on the 
examination of trademark 
registration applications in 
order to ensure the transpar-
ency and guarantee of access 
to information

1921263

IG autohtone,
  

indigenous GIs,

numărul total 
al acestora
ajungând la
  

their total 
number 
amounting to 

42349
de materiale promoționale 
distribuite  
promotional materials 
distributed 

Aderarea AGEPI la programul TMclass al EUIPO

Accession to EUIPO’s TMclass program

Aprobarea Codului de etică și conduită 
al mandatarilor autorizați în proprietatea 
intelectuală din Republica Moldova

Approval of the Code of Ethics and 
Conduct for Authorized Intellectual 
Property Attorneys of the Republic of 
Moldova

Implementarea și finalizarea Proiectului UE de 
asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea 
respectării DPI în Republica Moldova”

Implementation and finalization of the EU Technical 
Assistance Project “Support to Enforcement of IPRs 
in the RM”

Prezentarea Studiului privind identificarea produselor, 
băuturilor, bucatelor şi obiectelor de meşteşugărit pasibile 
înregistrării în calitate de IG, DO și STG în Republica Moldova

Presentation of the Study on Identification of Products, 
Beverages, Dishes and Handicrafts Liable to Registration as 
GI, AO and TSG in the Republic of Moldova

Aderarea la instrumentul 
de căutare Global Design 
Database al OMPI

Accession to WIPO’s 
Global Design Database 
Search Tool

Acces pentru examinatorii din Direcția brevete 
la baza de date PatSearch a ROSPATENT

Access for examiners of the Patents Depart-
ment to the PatSearch Database of ROSPATENT

Reformarea AGEPI din instituție publică în autoritate 
administrativă centrală în subordinea Guvernului

Reformation of AGEPI from a public institution into a 
central administrative authority subordinated to the 
Government

Aprobarea Planului de 
acţiuni pentru anii 
2018-2020 privind 
implementarea SNPI 
2020

Approval of the Action 
Plan for the years 
2018-2020 on the 
implementation of 
NIPS 2020

de cereri de validare a 
brevetelor europene în 
Republica Moldova
   

applications for 
validation of European 
patents in the Republic 
of Moldova

2

8

Obținerea protecției
la nivelul UE pentru
   

Obtaining protection at 
EU level for

11
brevete europene 
validate în Republica 
Moldova
   

European patents 
validated in the 
Republic of Moldova

Inițierea unor amendamente în sensul reducerii 
termenelor de înregistrare/brevetare a unor OPI și 
stabilirii unor reguli clare privind gestiunea colectivă 
a dreptului de autor și a drepturilor conexe

Initiation of amendments in the sense of reducing 
the terms of registration/patenting of certain IPOs 
and establishing clear rules on collective manage-
ment of copyright and related rights

Inițierea unui proiect de act normativ 
în scopul asigurării funcționalității 
sistemului de IG, DO și  STG din 
Republica Moldova

Initiation of a draft normative act in 
order to ensure the functionality of 
the GI, AO and TSG system of the 
Republic of Moldova

Lansarea axei timpului în BD „DMI” pentru 
transparența etapelor de examinare/înregistrare 

Launch of the time axis in the DB “ID” for  the 
transparency of the examination/registration stages

Sursa foto: www.newsday.com   

Photo source: www.newsday.com

de evenimente organizate

events organized
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aGepi contribuie la dezvoltarea economică a țării

aGepi contributes to the economic development  
of the country

andrei popa, Director general adjunct 

andrei popa, Deputy Director General

World intellectual property Day 

april 26, 2019

reach for Gold: ip and sport

Ziua Mondială a proprietății intelectuale 

26 aprilie 2019

Cucerește aurul: pi și sportul
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Constatări generale

Cereri de acordare a protecției  

(% în comparație cu 2017)

General Findings

Applications for the grant of protection  

(% compared to 2017)

aCtiVitatea De BreVetare/ înreGistrare a opi

ipo patentinG/reGistration aCtiVity

235 7,0

invenții 

inventions

37 23,3

soiuri de plante 

plant varieties

5107 0,9

Mărci 

trademarks

4130 2,9

reînnoiri mărci 

trademark renewals

58 1060,0

iG, Do 

Gis, ao

417 28,0

DaC 

Crr

10634 3,0

total 

total

189 16,0

DMi 

iD

461 8,7

reînnoiri DMi 

iD renewals

OPI brevetate/înregistrate 

(% în comparație cu 2017)

(proceduri națională + internațională)

Depunerea online prin e-agepi.md

(cereri și documente conexe, procedura 

națională)

Online filing via e-agepi.md

(applications and related documents, national 

procedure)

Patented/registered IPO 

(% compared to 2017)

(national + international procedures)

185 7,6

invenții 

inventions

32 88,2

soiuri de plante 

plant varieties

4183 11,6

Mărci 

trademarks

4128 1,9

Mărci reînnoite 

renewed trademarks

39 83,0

iG, Do 

Gis, ao

452 81,5

DaC 

Crr

9686 6,4

total 

total

218 0,9

DMi 

iD

449 5,3

DMi reînnoite 

renewed iD

1601
total

Mărci 

trademarks

1332

DMi 

iD

34

invenții 

inventions

25

altele 

other

210
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Brevete de invenție
Patents for invention

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

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS

156

155
2016

142

110
2017

122

113
2018

SECȚIUNI CIB
IPC SECTIONSTOP

H (Electricitate) 
H (Electricity)

6

B (Tehnici industriale diverse; transporturi) 
B (Performing Operations; Transporting)

19
F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.) 
F (Mechanical Engineering; Lighting; Heating; etc.)

13

A (Necesităţi curente ale vieţii)
A (Human Necessities)

27

C (Chimie; Metalurgie)
C (Chemistry; Metallurgy)

44

B (Tehnici industriale diverse; transporturi) 
B (Performing Operations; Transporting)

14
F (Mecanică; Iluminat; Încălzire; etc.) 
F (Mechanical Engineering; Lighting; Heating; etc.)

10

A (Necesităţi curente ale vieţii)
A (Human Necessities)

65
C (Chimie; Metalurgie)
C (Chemistry; Metallurgy)

15

G (Fizica)
G (Physics)

8

CERERI DEPUSE
FILED APPLICATIONS

235
Total cereri

Total applications

Solicitanți străini
Foreign applicants

5
Solicitanți străini
Foreign applicants

21

117
Solicitanți naționali
National applicants

92
Solicitanți naționali
National applicants

INVENȚII
INVENTIONS

aGEpI este un lider de opinie pentru titularii  
de drepturi

aGEpI is an opinion leader for right holders

Viorel Iustin, șef  Direcție brevete 
Viorel Iustin, Head of patents Department
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Brevete de invenție
Patents for invention

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

DINAMICA ELIBERĂRII BREVETELOR

DYNAMICS OF ISSUED PATENTS

122

70
2016

110

62
2017

106

79
2018

BREVETE ELIBERATE

ISSUED PATENTS

185
Total

Titulari străini
Foreign owners

1
Titulari străini
Foreign owners

32

105
Titulari naționali
National owners

47
Titulari naționali
National owners

   

La 31.12.2018 numărul titlurilor 
de protecție pentru invenții 

eliberate de AGEPI pe parcursul 
întregii perioade de activitate 

constituia 5576 (BI – 4356, BISD – 1220)

On  31.12.2018, the number of protection 
titles for inventions issued by AGEPI through-

out the entire period of activity was 5,576 (PI – 
4,356, STPI – 1,220)

SOLICITANȚI NAȚIONALI 

NATIONAL APPLICANTSTOP

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

19
Institutul Științifico-Practic de Horticultură
şi Tehnologii Alimentare
Scientific-Practical Institute of Horticulture
and Food Technologies

15
Institutul de Inginerie Electronică
şi Nanotehnologii „D.Ghițu”
Institute of Electronic Engineering
and Nanotechnologies “D.Ghitu”

11

Universitatea Tehnică a Moldovei
Technical University of Moldova10

Institutul de energetică
Institute of Energy 6

Institutul Științifico-Practic de Horticultură 
şi Tehnologii Alimentare
Scientific-Practical Institute of Horticulture
and Food Technologies

3

Institutul de microbiologie și biotehnologie
Institute of Microbiology and Biotechnology5

Institutul de fizică aplicată
Institute of Applied Physics6

Institutul de chimie
Institute of Chemistry7

Universitatea de Stat din Moldova
State University of Moldova30

Total cereri
Total applications

1985

CERERI DE BREVET EUROPEAN PENTRU CARE A FOST SOLICITATĂ VALIDAREA ÎN RM

EUROPEAN PATENT APPLICATIONS FOR WHICH VALIDATION IN THE RM HAS BEEN REQUESTED

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR

DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS

27 2016

695 2017

1263 2018

ȚĂRI, %

COUNTRIES, %TOP
SECȚIUNI CIB, %

IPC SECTIONS, %TOP

B (Tehnici industriale diverse; transporturi) 
B (Performing Operations; Transporting)

5

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

3

A (Necesităţi curente ale vieţii)
A (Human Necessities)

40

C (Chimie; Metalurgie)
C (Chemistry; Metallurgy)

41

G (Fizică)
G (Physics)

6

Statele Unite ale Americii
United States of America

46,4

Germania
Germany

10,1

Italia
Italy

8,4

Japonia
Japan

5,5

Belgia
Belgium

5,4

   

Tot mai mulți solicitanți străini 
își manifestă intenția de a 

obține, prin validare, protecția 
brevetului european pe 

teritoriul RM

More and more foreign 
applicants show their 

intention to obtain, by 
validation, the protection of 

the European patent in the RM



16 raport anual 2018 17 annual report 2018

DURATA MEDIE DE MENȚINERE ÎN VIGOARE, ANI

AVERAGE DURATION OF MAINTENANCE, YEARS

BISD
STPI 4,1

BI, titulari naționali 
PI, national owners 6,8

BI, titulari străini* 
PI, foreign owners* 8,2

BI eurasiatice
Eurasian PI 13

* În baza cererilor depuse prin PCT și direct la AGEPI

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

VALABILITATEA BREVETELOR ÎN RM LA 31.12.2018

VALIDITY OF PATENTS IN THE RM ON 31.12.2018

Total 

3414
14

2625

775
Brevete eliberate de AGEPI
Patents issued by AGEPI 

Brevete eurasiatice 
Eurasian patents

Brevete europene validate 
Validated European patents 

BREVETE EURASIATICE

EURASIAN PATENTS

DINAMICA MENȚINERII ÎN VIGOARE 

DYNAMICS OF MAINTENANCE IN FORCE

3931 2016

3176 2017

2625 2018
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SOIURI DE PLANTE

PLANT VARIETIES

CERERI DEPUSE

FILED APPLICATIONS

Solicitanţi naţionali

National applicants
Plante aromatice și medicinale

Aromatic and medicinal plants

Plante oleaginoase

Oleaginous plants

Plante ornamentale

Ornamental plants

Solicitanți străini

Foreign applicants

Cereale pentru boabe

Grain cereals

Pomi, arbuști și viță-de-vie

Fruit trees, bushes and grapevine

Specii legumicole

Vegetable species

Leguminoase

Legumes

37
Total cereri

Total applications

28

15

9

3

33

2

2

9

22

30

37

2016

2017

2018

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR

DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS
La 31.12.2018 numărul total al 

cererilor de brevet pentru soi de 

plantă recepţionate pe întreaga perioadă de 

activitate a AGEPI era de 502, inclusiv 48 de la 

solicitanți străini

On 31.12.2018, the total number of patent 

applications for plant variety received 

throughout the entire period of AGEPI activ-

ity was 502, including 48 from foreign appli-

cants

SOLICITANȚI NAȚIONALI 

NATIONAL APPLICANTSTOP

Grădina Botanică (Institut) a AŞM
Botanical Garden (Institute) of ASM3

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni"
Institute of Crop Production “Porumbeni”6

Institutul de Cercetări pentru Culturile 
de Câmp „Selecţia”
Research Institute of Field Crops “Selectia”7

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

10

SOLICITANȚI STRĂINII 

FOREIGN APPLICANTSTOP

LIMAGRAIN EUROPE, FR1

KWS SAAT AG, DE3

BEJO ZADEN BV, NL; DE GROOT EN SLOT B.V., NL5

DINAMICA ELIBERĂRII BREVETELOR

DYNAMICS OF ISSUED PATENTS

37

17

32

2016

2017

2018

CULTURI 

CROPSTOP

VIŢĂ-DE-VIE
GRAPEVINE

2

GRÂU
WHEAT3

PORUMB
MAIZE6

TOMATE
TOMATO2

  

La 31.12.2018 în RM erau 
valabile 210 brevete (76% din numărul 

total de 276 de brevete eliberate), din care 
20 aparțin titularilor străini

On 31.12.2018, 210 patents were valid in 
the RM (76% of the total number of 276 

issued patents), of which 20 belong to 
foreign owners
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Procedura naţională
National procedure

Procedura internaţională*
International procedure*

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR

DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS

223

65
2016

169

56
2017

109

80
2018

DINAMICA DMI ÎNCLUSE ÎN CERERILE DEPUSE**

DYNAMICS OF ID INCLUDED IN THE FILED

APPLICATIONS**

749

291
2017

395

500
2018

681

384
2016

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

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

DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE

INDUSTRIAL DESIGNS

CLASE, DMI

CLASSES, IDTOP

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

31
Cutii
Boxes

22

Piese și accesorii pentru ceas
Parts and accessories for watches

102
Ceasuri
Watches

49

Bijuterii
Jewellry

19

Cutii
Boxes

45

Butelii
Bottles

49
Bibelouri din argilă
Clay trinkets 

48

Monumente funerare şi elemente
Funeral monuments and elements

96

Etichete
Labels

134

aGepi aduce valoare adăugată dezvoltării  
businessului prin politicile aplicate și serviciile oferite

aGepi brings added value to business development 
through applied policies and offered services

simion leviţchi, șef  Direcție mărci și design industrial 

simion levitchi, Head of  trademarks and industrial Design Department
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SOLICITANȚI, DMI  

APPLICANTS, IDTOP

MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET 
DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.), CH42

HARRY WINSTON SA, CH33
THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD), CH23

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH22

HAYAT KIMYA SAN. A.S., TR19BARE S.R.L., MD24

GALILIUC Dmitri, MD25

STOMGRUP-LUX SRL, MD32

Amadeus ALS GmbH, GE57

SUCIU Igor, MD96

ȚĂRI

COUNTRIESTOP
DMI
ID

Cereri
Applications

Statele Unite ale Americii
United States of America

8

Germania
Germany

7

Republica Moldova
Republic of Moldova

70

Regatul Unit
United Kingdom

7

Elveția

Switzerland

54

Republica Moldova

Republic of Moldova

432

Elveția

Switzerland

187

Austria

Austria

57

Republica Cehă

Czech Republic

33

Regatul Unit

United Kingdom

28

Procedura naţională
National procedure

Procedura internaţională
International procedure

DINAMICA ELIBERĂRII CERTIFICATELOR, PROCEDURA NAȚIONALĂ

DYNAMICS OF ISSUED CERTIFICATES, NATIONAL PROCEDURE 

64

8
2016

34

5
2017

36

5
2018

Titulari naționali 
National owners

Titulari străini
Foreign owners

VALABILITATEA DMI ÎN RM LA 31.12.2018

VALIDITY OF ID IN THE RM ON 31.12.2018

Total 

3109

2588

521

Înregistrări internaționale 
International registration

Înregistrări naționale 
National registration

La 31.12.2018, numărul certificatelor de înregis-
trare a DMI eliberate de AGEPI pe parcursul 
întregii sale activităţi constituia  1702, din care 
erau valabile  30,6%,  inclusiv 315 reînnoite. Din 
totalul de   7555 de înregistrări internaţionale ale 
DMI, care își extind efectele pe teritoriul RM, erau 
valabile 34,3%, din care cca 1750 reînnoite

Ponderea reînnoirilor în totalul de înregistrări 
naționale și internaționale, ce urmau să expire în 
2018, constituie 42,3 și, respectiv, 57,2 %

On 31.12.2018, the number of ID registration 
certificates issued by AGEPI throughout its activity 
amounted to 1,702, of which 30.6% were valid, 
including 315 renewed. Of the 7,555 international 
registrations of ID, which extend their effects to 
the RM, 34.3% were valid, of which about 1,750 
renewed

The weight of renewals in the total national and 
international registrations, which were supposed 
to expire in 2018 is 42.3 and 57.2%, respectively
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Procedura naţională
National procedure

Procedura internaţională*
International procedure*

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR

DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS

2510

1968
2016

3081

1981
2017

3151

1956
2018

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

ȚĂRI

COUNTRIESTOP
Republica Moldova
Republic of Moldova

1384

Federaţia Rusă
Russian Federation

538

China

China

398

EUIPO
EUIPO

312

Statele Unite ale Americii
United States of America

306

La 31.12.2018 numărul total al cererilor de 
înregistrare a mărcilor recepţionate pe întreaga perioadă 

de activitate a AGEPI s-a ridicat la 129182, inclusiv 46984 
(36%) – prin procedura naţională și 82198 (64%) – prin 

procedura internaţională.

On 31.12.2018, the total number of trademark registration 
applications received throughout the entire period of 

AGEPI activity amounted to 129,182, including 46,984 
(36%) – under the national procedure and 82,198 

(64%) – under the international procedure.

Solicitanţi naţionali
National applicants1384

Solicitanţi străini
Foreign applicants3723

Chişinău
Chisinau1067

Anenii Noi 
Anenii Noi39

UTA Găgăuzia (33),  Ialoveni (27), Bălţi (24), Orhei (22)
ATU Gagauzia (33),  Ialoveni (27), Balti (24), Orhei (22)106

Alte 33 de localităţi 
Other 33 localities 172

MĂRCI

TRADEMARKS
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SOLICITANȚI  

APPLICANTSTOP

Richter Gedeon Nyrt., HU109

Apple Inc., US74

Euro Games Technology Ltd., BG29

Janssen Pharmaceutica NV, BE23

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., CN22"Nertus Ltd" S.R.L., UA21

Kusum Healthcare Private Limited, IN23

Akţionernoe obşcestvo Firma "Avgust", RU23

CUZNETOV Iurie, MD 33

Philip Morris Products S.A., CH42

CLASE CIPS, %

ICGS CLASSES, %TOP

Educaţie
Education

11

 Băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

16
Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee 

11

Produse farmaceutice
Pharmaceuticals

16

Publicitate
Advertising

37

Publicitate
Advertising

18
Produse cosmetice
Cosmetics

14

Produse farmaceutice
Pharmaceuticals

22
Aparate şi instrumente
Apparatus and instruments

20

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

12

Procedura naţională
National procedure

Procedura internaţională
International procedure

DINAMICA ELIBERĂRII CERTIFICATELOR

DYNAMICS OF ISSUED CERTIFICATES 

731

463
2016

910

421
2017

903

572
2018

Titulari naționali 
National owners

Titulari străini
Foreign owners

REÎNNOIRI

RENEWALS

Cereri de reînnoire
Renewal applications

Mărci reînnoite
Renewed trademarks 

Procedura națională
National procedure

ȚĂRI

COUNTRIESTOP
Republica Moldova
Republic of Moldova

903

Statele Unite ale Americii
United States of America

134

Ucraina

Ukraine

71

Elveția
Switzerland

64

Coreea de Sud
South Korea

36

Titulari străini
Foreign owners

3827
Titulari străini
Foreign owners

3838

301
Titulari naționali
National owners

292
Titulari naționali
National owners

La 31.12.2018 numărul certificatelor de înregistrare 
a mărcilor eliberate de AGEPI pe parcursul întregii 
perioade de activitate constituia 31884, din care 
erau valabile 19902 certificate, inclusiv 7888 de 
certificate reînnoite. Din totalul de 78124 de mărci 
internaţionale protejate în RM erau valabile 52219, 
inclusiv cca 25000 reînnoite.  

Ponderea reînnoirilor în totalul de înregistrări 
naționale și internaționale, ce urmau să expire în 
2018, constituie 45%

On 31.12.2018, the number of trademark registra-
tion certificates issued by AGEPI throughout the 
entire period of activity was 31,884, of which 19,902 
certificates were valid, including 7,888 renewed 
certificates. Of the total of 78,124 international 
trademarks protected in the RM 52.219 were valid, 
of which about 25.000 renewed,

The weight of renewals in the total national and 
international registrations, which were supposed to 
expire in 2018, is 45%
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DEPUNEREA CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD

FILING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS WITH THE ORIGIN OF MD

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD 

DYNAMICS OF FILING INTERNATIONAL APPLICATIONS WITH THE ORIGIN OF MD  

60 2016

74 2017

66 2018 AGEPI are calitatea de oficiu de origine care verifică şi expediază la 
Biroul Internaţional al OMPI cereri de înregistrare internaţională a 
mărcilor depuse prin procedura internațională

AGEPI has the capacity of an office of the country of origin that 
checks and sends applications for international registration of 
trademarks filed under the international procedure to the Interna-
tional Bureau of WIPO

România
Romania

33

Federaţia Rusă
Russian Federation

30

CLASE CIPS

ICGS CLASSESTOP
 Băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

35

Publicitate
Advertising

21

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

8

Bere; băuturi nealcoolice
Beers, nonalcoholic drinks

9

Servicii de alimentaţie publică
Public catering services

7

În anul 2018, în preferin-
țele solicitanților naționali 

apar Turcia (desemnată în 
11 cereri) și Republica 

Cehă (9 cereri)

In 2018, Turkey (desig-
nated in 11 applications) 

and the Czech Republic (9 
applications) appear in 

the preferences of 
national applicants

Mărcile autohtone au fost înaintate spre protecţie în 56 de părţi contractante ale Sistemului de la Madrid (faţă de 62 în 2017)

Domestic trademarks were submitted for protection in 56 Contracting Parties to the Madrid System (compared with 62 in 2017)

ȚĂRI DESEMNATE

DESIGNATED COUNTRIESTOP

Ucraina

Ukraine

23

China

China

18

Polonia
Poland

14
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INDICAȚII GEOGRAFICE

GEOGRAPHICAL INDICATIONS

50

3

58

2016

2017

2018

DINAMICA CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DO 

PRIN ARANJAMENTUL LISABONA

DYNAMICS OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION

OF AO UNDER THE LISBON AGREEMENT

* Prin „indicaţii geografice” se înţeleg indicaţiile, astfel cum sunt definite în articolul 22 alineatul 
(1) din Acordul TRIPs, care includ şi denumirile de origine  

* The term “geographical indications” shall mean indications, as defined in Article 22(1) of the 
Agreement  TRIPs, including also appellations of origin

Protecţia juridică a indicaţiilor geografice* pe 
teritoriul Republicii Moldova se asigură:

››› în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 
stabilit de Legea nr. 66/2008, sau

››› în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a 
acordurilor bilaterale, la care RM este parte

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

››› on the basis of their registration with AGEPI, as 
established by the Law No. 66 of 27.03.2008, or

›››  under international treaties, including bilateral 
agreements, to which the RM is a party

IG, DO PROTEJATE ÎN RM LA 31.12.2018

GI, AO PROTECTED IN THE RM ON 31.12.2018

Procedura națională
National procedure18

Aranjamentul Lisabona
Lisbon Agreement1023

În 2018 nu au fost recepționate IG pentru 
care s-ar solicita protecție în RM

In 2018, no GIs were received for which 
protection would be sought in the RM

AA RM-UE
RM-EU AA3739

IG, DO PE CATEGORII DE PRODUSE, %

GI, AO BY CATEGORIES OF PRODUCTS, %

 Băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

64

Produse alimentare
Foodstuffs

32

Produse nealimentare
Non-foodstuffs

3

HARTA IG AUTOHTONE PROTEJATE

MAP OF PROTECTED INDIGENOUS GI

Valul lui Traian*
Valul lui Traian*

Ștefan Vodă*
Stefan Voda*

Codru*
Codru*

DIVIN* – tot teritoriul Republicii Moldova
DIVIN* – the entire territory of the Republic of Moldova

IGP pentru vinuri:
PGI for wines:

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

CalarasiCalarasi

ChisinauChisinau

EdinetEdinet

IaloveniIaloveni

StraseniStraseni

Stefan VodaStefan Voda

TaracliaTaraclia

Rachiu de caise 
de Nimoreni*

Nimoreni 
Apricot Brandy*

 ZĂBRICENI***
                                               (plante/fructe uscate)

 ZABRICENI***
                                        (dried plants/fruits)

Brînză de Popeasca*** 
Popeasca Sheep Cheese***

Dulceață din petale 
de trandafir Călărași* 

Calarasi 
Rose Petal Jam*

CIUMAI* (vin)         
CIUMAI* (wine)         

ROMĂNEȘTI** (vin)

ROMANESTI** (wine)

Simbolurile naționale asociate

Associated national symbols

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

** Beneficiază de protecție și prin Aranjamentul Lisabona (25 de state)
** It also benefits from protection under the Lisbon Agreement (25 states)

*** Înaintate spre protecție în UE în baza AA RM-UE
*** Submitted for protection in the EU under the RM-EU AA 
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PROPERTY OF 
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DREPT DE AUTOR ȘI DREPTURI CONEXE

COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR

ȘI  ELIBERĂRII CERTIFICATELOR

DYNAMICS OF FILED APPLICATIONS 

AND ISSUED CERTIFICATES

277

283
2016

249

327
2017

452

417
2018

Cereri
Applications

Certificate
Certificates

OBIECTE ÎNREGISTRATE

REGISTERED OBJECTSTOP

Opere de artă plastică
Works of plastic arts

226

Opere științifice
Scientific works

72

Opere literare 
Literary works

64

TITULARI

HOLDERSTOP

Gheorghe Vîrtosu213

Grigori Catanoi16

Victoria Dascal9

IMSP Institutul Mamei și Copilului
PMSI Institute of Mother and Child4

IMSP Institutul de Medicină Urgentă
PMSI Emergency Medicine Institute 13

IP USMF „N.Testemițanu”
SUMPh „N.Testemitanu”24

Persoane fizice
Natural persons

Persoane juridice
Legal entities

DINAMICA ELIBERĂRII 

MARCAJELOR DE CONTROL

DYNAMICS OF ISSUING CONTROL MARKS

70071 2016

33686 2017

23703 2018

aGepi este o institu ție deschisa spre colaborare,  
care promovează constant respectarea drepturilor  
de proprietate intelectuală

aGepi is an institution open to cooperation that  
constantly promotes the enforcement of intellectual  
property rights

patricia Bondaresco, șef  Direcție drept de autor 

patricia Bondaresco, Head of Copyright Department
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BENEFICII ALE PROTECȚIEI OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
BENEFITS OF THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS5

1

2

3

4

5

SERVEȘTE LA CONSOLIDAREA REPUTAŢIEI 
ȘI PROMOVAREA PRODUSULUI

SERVES TO ENHANCE THE REPUTATION 
AND PROMOTE THE PRODUCT

CREȘTE COMPETITIVITATEA PRODUSELOR/
SERVICIILOR

THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS/
SERVICES INCREASES

FOLOSEȘTE LA VALORIFICAREA CREATIVITĂȚII

IT IS USED TO CAPITALIZE ON CREATIVITY

ADUCE PLUSVALOARE AFACERII

BRINGS ADDED VALUE TO BUSINESS

AJUTĂ LA FIDELIZAREA CLIENŢILOR 

HELPS CUSTOMER LOYALTY
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aCtiVitatea în DoMeniul juriDiC

aCtiVity in tHe leGal FielD

activitatea normativă în domeniul 
proprietăţii intelectuale

activitatea normativă în domeniul proprietăţii in-

telectuale a fost marcată, în cursul anului 2018, de 

continuarea promovării și aprobării actelor norma-

tive cu un impact important pentru întregul sistem 

de protecţie a proprietăţii intelectuale din republica 

Moldova, majoritatea acţiunilor fiind întreprinse în 

contextul realizării obiectivelor stabilite în snpi 2020, 

precum și a clauzelor acordului de asociere rM-ue 

și ale planului naţional de acţiuni pentru implemen-

tarea acestuia în perioada 2017-2019, aprobat prin  

HG nr.1472/2016.

în anul de referinţă au fost adoptate următoarele acte 

normative:

 ● legea nr.24/2018 pentru modificarea și comple-

tarea unor acte legislative, care vizează legile  

nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceuti-

că și nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, în 

vederea realizării angajamentelor republicii Mol-

dova asumate prin semnarea acordului de asoci-

ere rM-ue, în partea ce ține de crearea sistemului 

pentru garantarea confidențialității, nedivulgării 

și nefolosirii datelor prezentate în scopul obținerii 

unei autorizații de introducere pe piață a unui me-

dicament (art. 315 din aa rM-ue), prin care sunt 

stabilite și reglementate prevederile referitoare la 

regimul de protecţie a datelor testărilor preclinice 

și studiilor clinice. 

normative activity in the field of  
intellectual property

the normative activity in the field of intellectual pro-

perty was marked, during the year 2018, by the con-

tinuation of the promotion and approval of the nor-

mative acts with an important impact on the whole 

intellectual property protection system of the repu-

blic of Moldova, most of the actions being undertaken 

in the context of achiving the objectives set out in the 

nips 2020, as well as the provisions of the rM-eu asso-

ciation agreement and the national action plan for its 

implementation in the period 2017-2019, approved by 

the GD no.1472/2016.

During the reference period, the following normative 

acts were adopted:

 ● law no.24/2018 amending and supplement-

ing Certain legislative acts, referring to the laws 

no. 1456/1993 on pharmaceutical activity and 

no. 1409/1997 on Medicines, in order to fulfill the 

commitments of the republic of Moldova assumed 

by signing the rM-eu association agreement, 

in the part relating to the creation of a system to 

guarantee the confidentiality, non-disclosure and 

non-reliance of data submitted for the purpose 

of obtaining an authorization to put a medicinal 

product on the market (article 315 of the rM-eu 

aa), which establishes and regulates the provisions 

on the data protection regime for preclinical tests 

and clinical studies.

aGepi este un partener de încredere care își respectă  
angajamentele asumate

aGepi is a reliable partner that respects its  
commitments

Diana stici, șef  Direcție juridică 

Diana stici, Head of legal Department



42 raport anual 2018 43 annual report 2018

 ● Hotărârea Guvernului nr.243/2018 cu privire la de-

cernarea premiului Guvernului republicii Moldova 

pentru cel mai dotat inventator al anului 2017 dlui 

Victor Covaliov, doctor, conferențiar universitar, 

Facultatea de Chimie și tehnologie Chimică, usM, 

pentru ciclul de invenții în domeniul ecologiei.

 ● Hotărârea Guvernului nr.375/2018 cu privire la apro-

barea planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 

privind implementarea strategiei naţionale în do-

meniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, 

în scopul asigurării coerenței și continuității în atin-

gerea obiectivelor snpi 2020 în domeniu, prin tra-

sarea unor acțiuni concrete, stabilirea termenelor 

de realizare, precum și a responsabililor pentru im-

plementare, estimarea costurilor aferente și identi-

ficarea surselor de finanțare, reflectarea rezultatelor 

preconizate și a indicatorilor de monitorizare. 

 ● Hotărârea Guvernului nr.413/2018 pentru iniţierea 

negocierilor și aprobarea semnării protocolului cu 

privire la stingerea acordului privind asigurarea 

reciprocă a integrităţii secretelor interstatale în 

domeniul protecţiei juridice a invenţiilor, în legă-

tură cu faptul că acesta a devenit caduc, deoarece 

durata de valabilitate a unui certificat de autor sau 

brevet al urss nu poate depăși 20 de ani, iar de la 

destrămarea oficială a urss au trecut mai bine de 

25 de ani.

 ● Hotărârea Guvernului nr.429/2018 pentru iniţierea 

negocierilor asupra proiectului acordului dintre 

Guvernul rM și Guvernul republicii Belarus cu pri-

vire la colaborarea în domeniul dreptului de autor 

și drepturilor conexe și acordarea împuternicirilor 

pentru negocierea acestuia, în scopul instituirii 

unui dialog constructiv în domeniul protecţiei și 

respectării dreptului de autor și drepturilor conexe 

și aprofundării relaţiilor de cooperare între oficiile 

 ● Government Decision no. 243/2018 on the presenta-

tion of the republic of Moldova’s Government award 

for the Most Gifted inventor of the year 2017 to Mr. Vic-

tor Covaliov, doctor, university lecturer, Chemistry and 

Chemical technology Department, suM, for the cycle 

of inventions in the field of ecology.

 ● Government Decision no. 375/2018 approving the 

action plan for the years 2018-2020 on the imple-

mentation of the national intellectual property 

strategy until 2020, in order to ensure coherence 

and continuity in achieving the objectives of nips 

2020 in the field, by drawing up some concrete ac-

tions, setting the timeframes, as well as the per-

sons responsible for implementation, estimating 

related costs and identifying sources of funding, 

reflecting the expected outcomes and monitoring 

indicators.

 ● Government Decision no. 413/2018 for the ini-

tiation of negotiations and the approval of the 

signing of the protocol on the termination of the 

agreement on Mutual assurance of the integrity of 

inter-state secrets in the area of legal protection 

of inventions, in connection with the fact that it 

has become obsolete because the term of validity 

of an author’s certificate or patent of the ussr can-

not exceed 20 years, and since the official collapse 

of the ussr have passed more than 25 years.

 ● Government Decision no. 429/2018 for the ini-

tiation of negotiations on the draft agreement 

between the Government of the rM and the  

Government of the republic of Belarus on Coop-

eration in the Field of Copyright and related rights 

and Grant of powers to negotiate it, in order to es-

tablish a constructive dialogue on the protection 

and enforcement of copyright and related rights 

and to intensify the cooperation relations between 

de proprietate intelectuală ale republicii Moldo-

va și republicii Belarus, în special, prin schimb de 

experienţă, informații și publicaţii, inclusiv în ceea 

ce ține de activitatea normativă în domeniul de 

referință. 

 ● Hotărârea Guvernului nr.714/2018 cu privire la 

modificarea regulamentului privind activitatea 

mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectu-

ală, scopul urmărit fiind preluarea celor mai bune 

practici privind implementarea codurilor de con-

duită ale mandatarilor autorizați în statele ue prin 

aprobarea Codului de etică și conduită al mandata-

rilor autorizaţi în proprietatea intelectuală din rM, 

menit să reglementeze principiile fundamentale și 

regulile de conduită profesională obligatorii pen-

tru mandatarul autorizat, atât în relaţiile cu clienţii, 

cu autorităţile naţionale și internaţionale, cu orga-

nizaţiile nonguvernamentale, cât și în relaţiile cu 

alţi mandatari autorizaţi. 

 ● Hotărârea Guvernului nr. 1247/2018 privind organi-

zarea și funcționarea agenţiei de stat pentru propri-

etatea intelectuală, care reglementează misiunea, 

domeniile de activitate, funcțiile și drepturile aGepi 

și, nu în ultimul rând, modalitatea de organizare a 

activității instituționale, în calitate de autoritate ad-

ministrativă centrală în subordinea Guvernului.

totodată, în perioada vizată, au fost inițiate și elabora-

te următoarele proiecte de acte normative: 

 ● proiectul legii pentru modificarea legii nr. 139/2010 

privind dreptul de autor și drepturile conexe, în 

contextul realizării pct.291 din planul național de 

acțiuni pentru implementarea aa rM-ue în perioa-

da 2017-2019, prin transpunerea unor reglemen-

tări cu relevanță comunitară, inclusiv ale Directivei 

2014/26/ue a parlamentului european și a Consiliu-

the intellectual property offices of the republic of 

Moldova and the republic of Belarus, in particular 

through the exchange of experience, information 

and publications, including with respect to norma-

tive activity in the reference field.

 ● Government Decision no.714/2018 amending the 

regulations on the activity of the authorized intel-

lectual property attorneys, the pursued aim being 

to take the best practices on the implementation 

of the codes of conduct for authorized attorneys in 

the eu states by approving the Code of ethics and 

Conduct for authorized intellectual property attor-

neys of the republic of Moldova, meant to regulate 

the fundamental principles and rules of profession-

al conduct mandatory for the authorized attorney 

both in relations with customers, with national and 

international authorities, with non-governmental 

organizations, and in relations with other autho-

rized attorneys.

 ● Government Decision no. 1247/2018 on the orga-

nization and functioning of the state agency on 

intellectual property, which regulates the mission, 

fields of activity, functions and rights of aGepi and, 

last but not least, the way of organizing the institu-

tional activity as a central administrative authority 

subordinated to the Government.

at the same time, during the mentioned period, the fol-

lowing draft normative acts were initiated and elaborated:

 ● Draft law amending the law no. 139/2010 on 

Copyright and related rights, in the context of 

implementing point 291 in the national action 

plan for the implementation of the rM-eu aa in 

the period 2017-2019, by transposing regulations 

of Community relevance, including those of the 

Directive 2014/26/eu of the european parliament 
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lui din 26.02.2014 privind gestiunea colectivă a drep-

turilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea 

de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra 

operelor muzicale pentru utilizare online pe piața in-

ternă. scopul amendamentelor este stabilirea unor 

reguli clare privind gestiunea colectivă a dreptului 

de autor și a drepturilor conexe, dar și reglemen-

tarea modului de colectare, repartizare și achitare 

efectivă în condiții transparente a remunerației de 

autor către titularii de drepturi. proiectul legii a fost 

aprobat prin HG nr.  671/2018, înregistrat în parla-

ment cu nr. 257 din 13.07.2018.

 ● proiectul legii pentru modificarea unor acte legisla-

tive (legilor nr. 38/2008 privind protecția mărcilor și 

nr. 161/2007 privind protecția desenelor și modele-

lor industriale), în vederea identificării celor mai opti-

me soluții de obținere în termene cât mai restrânse a 

protecției juridice a mărcilor și desenelor/modelelor 

industriale pe teritoriul republicii Moldova pentru 

a le oferi solicitanților oportunități de înregistrare a 

mărcilor și desenelor/modelelor industriale în regim 

accelerat și obținere a certificatelor de înregistrare a 

acestor opi în termen de 15 zile lucrătoare (compa-

rativ cu 12 luni conform sistemului actual), dar și în 

scopul perfecționării în ansamblu a mecanismului 

de înregistrare a mărcilor, desenelor/modelelor in-

dustriale stabilit conform cadrului juridic existent. 

 ● proiectul legii pentru modificarea legii  

nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, în scopul 

consolidării cadrului juridic în domeniul protecţiei 

invenţiilor, în special, prin punerea în aplicare efici-

entă    în legislaţia naţională a flexibilităţilor oferite 

prin acordul trips, una dintre acestea fiind acorda-

rea licențelor obligatorii de către instanța de jude-

cată la cererea persoanelor/autorităților vizate sau 

de către autoritatea competentă desemnată con-

form legislaţiei privind regimul stării de urgenţă. 

and of the Council of 26 February 2014 on collec-

tive management of copyright and related rights 

and multi-territorial licensing of rights in musical 

works for online use in the internal market. the 

purpose of the amendments is to lay down clear 

rules on collective management of copyright and 

related rights, as well as to regulate the collection, 

distribution and effective payment of author’s re-

muneration to right holders under transparent 

conditions. the draft law was approved by the GD 

no. 671/2018, registered in parliament with the  

no. 257 of 13.07.2018.

 ● Draft law amending Certain legislative acts (laws 

no. 38/2008 on the protection of trademarks and 

no. 161/2007 on the protection of industrial De-

signs), with a view to identify the most optimal so-

lutions for obtaining in terms as short as possible 

the legal protection of trademarks and industrial 

designs in the republic of Moldova to offer the ap-

plicants the opportunity to register the trademarks 

and industrial designs in accelerated regime and to 

obtain the certificates of registration of these ipos 

within 15 working days (compared to 12 months 

according to the current system), and also for the 

purpose of overall improvement of the trademark, 

industrial design registration mechanism estab-

lished under the existing legal framework.

 ● Draft law amending the law no. 50/2008 on 

the protection of inventions, for the purpose of 

strengthening the legal framework on the protec-

tion of inventions, in particular through the effec-

tive implementation in the national legislation of 

the flexibilities offered by the trips agreement, 

one of which is the grant of compulsory licenses 

by the court at the request of the persons/authori-

ties concerned or by the competent authority des-

ignated under the legislation on emergency status 

totodată, în sensul perfecţionării și ajustării proce-

durilor de examinare a cererilor de brevet depuse 

la aGepi, proiectul stabilește reducerea termenului 

de examinare de fond a cererii de la 18 la 12 luni, 

corespunzător 9 luni (în cazul în care solicitantul 

depune un raport de documentare sau un raport 

de examinare preliminară efectuat de una dintre 

administraţiile de documentare internaţională sau 

de examinare preliminară internaţională).

 ● proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la stabili-

rea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri 

pentru producerea și plasarea pe piață a produse-

lor cu denumiri de origine protejate, cu indicaţii 

geografice protejate și a specialităţilor tradiţiona-

le garantate, în scopul  asigurării funcționalității 

sistemului de iG, Do și   stG din republica Mol-

dova, bazat pe cerințe stricte ce țin de respecta-

rea prevederilor caietelor de sarcini, asigurarea 

trasabilității și garantarea calităților specifice 

ale produselor, datorate originii sau metodelor 

tradiționale de producție, precum și în vederea 

desemnării autorităților competente de efectua-

rea controlului oficial, garantat producătorilor de 

legea nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor 

geografice, denumirilor de origine și specialităților 

tradiționale garantate.

 ● proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 

modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale 

Guvernului (HG nr.1425/2003 privind modul și 

condițiile de acordare a permisiunii de folosire a 

denumirii oficiale sau istorice a statului în marca 

de produs și/sau de serviciu, precum și în desenul 

sau modelul industrial și HG nr.489/2008 cu privire 

la Comisia naţională pentru proprietatea intelectu-

ală), în scopul reglementării eficiente a mecanismu-

lui de acordare a permisiunii de folosire a denumirii 

oficiale sau istorice a statului, atât în marca de pro-

regime. at the same time, in order to improve and 

adjust the procedures for examination of patent 

applications filed with aGepi, the draft sets the re-

duction of the term of substantive examination of 

the application from 18 to 12 months, correspond-

ing to 9 months (if the applicant submits a search 

report or a preliminary examination report drawn 

up by one of the international searching or inter-

national preliminary examining authorities).

 ● Draft Government Decision establishing the neces-

sary institutional framework and measures for the 

production and placement of products with pro-

tected appellations of origin, protected geographi-

cal indications and traditional specialties guaran-

teed on the market, for the purpose of ensuring the 

functionality of the Gi, ao and tsG system of the 

republic of Moldova, based on strict requirements 

related to the compliance with the provisions on 

specifications, to ensure the traceability and guaran-

tee the specific qualities of products, due to the ori-

gin or traditional methods of production, as well as 

with a view to designate the authorities competent 

to perform the official control guaranteed to the 

producers under law no. 66/2008 on the protection 

of Geographical indications, appellations of origin 

and traditional specialties Guaranteed.

 ● Draft Government Decision approving the amend-

ments made to certain Government Decisions (GD 

no. 1425/2003 on the mode and conditions for 

granting permission to use the official or histori-

cal name of the state in the product and/or service 

trademark, as well as in the industrial design and 

GD no. 489/2008 on the national Commission on 

intellectual property), for the purpose of effectively 

regulating of the mechanism for granting permis-

sion to use the official or historical name of the 

state both in the product and/or service trade-
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dus și/sau de serviciu, cât și în DMi, dar și pentru o 

mai bună monitorizare a utilizării denumirii oficiale 

sau istorice a statului în marcă sau DMi, include-

rea Ministerului educației, Culturii și Cercetării și 

inspectoratului General al poliției în componența 

Comisiei naționale pentru proprietatea intelectu-

ală și actualizarea listei persoanelor responsabile 

din cadrul autorităților vizate în contextul reformei 

administrației publice centrale.

 ● proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la platfor-

ma informaţională în domeniul protecţiei drep-

turilor de proprietate intelectuală, formată din 

sistemul informaţional în domeniul obiectelor de 

proprietate intelectuală (si e-opi) și sistemul in-

formaţional „registrul cererilor de intervenţie” (si 

e-rCi), având drept scop îmbunătăţirea comunică-

rii și coordonării instituţionale prin automatizarea 

procesului de colectare și transmitere a datelor 

relevante procedurii de aplicare a mecanismelor 

de protecţie a Dpi de către autorităţile implicate în 

implementarea legilor și actelor normative guver-

namentale privind Dpi din rM.

asistenţa juridică

în anul 2018, specialiștii aGepi au participat la 311 șe-

dinţe de judecată pe cazuri referitoare la obiectele de 

proprietate industrială, dintre care: 62 – la Curtea de 

apel Chișinău, iar 249 – la judecătoriile de sector. 

în cadrul acestora au fost examinate și finalizate 63 de 

dosare, 31 – la judecătoriile de sector, 15 – la Curtea de 

apel Chișinău, 17 – la Curtea supremă de justiţie. în 

majoritatea cazurilor (89,7%) obiecte ale litigiilor le-au 

constituit mărcile de produse și/sau de servicii. 

în urma examinării, instanţele judecătorești au emis 

în total 63 de acte juridice de dispoziţie, după cum 

mark and in iD, and also to better monitor the use 

of the official or historical name of the state in the 

trademark or iD, inclusion of the Ministry of educa-

tion, Culture and research and the General police 

inspectorate in the composition of the national 

Commission on intellectual property and updating 

of the list of responsible persons from the authori-

ties concerned in the context of central public ad-

ministration reform.

 ● Draft Government Decision on the information 

platform in the Field of protection of intellectual 

property rights, made up of the information sys-

tem in the Field of intellectual property objects (is 

e-ipo) and the information system “register of ap-

plications for action” (is e-raa), with the aim of im-

proving the communication and institutional coor-

dination by automating the process of collecting 

and transmitting the data relevant to the proce-

dure for application of ipr protection mechanisms 

by the authorities involved in the implementation 

of the laws and governmental normative acts on 

ipr of the rM.

legal assistance

in 2018, aGepi specialists participated in 311 court 

hearings on industrial property objects related cases, 

of which: 62 – in the Chisinau Court of appeal, and 249 

– in district courts.

Within these were examined and completed 63 files, 

31 – in district courts, 15 – in the Chisinau Court of 

appeal, 17 – in the supreme Court of justice. in most 

cases (89.7%), litigation objects were product and/or 

service trademarks.

Following the examination, the courts issued a total of 

63 legal acts of disposition as follows: 38 final/irrevoca-

urmează: 38 de hotărâri/decizii definitive/irevocabile 

și 23 de încheieri, dintre care 4 – de scoatere a cererii 

de pe rol, 6 – de încetare a procesului și 13 – alte în-

cheieri (suspendare a procesului, transmitere conform 

competenţei jurisdicţionale, numire a expertizei ș.a.).  

totodată, 2 dosare au fost transmise de instanţele ie-

rarhic superioare la rejudecare.

aGepi prin reprezentanții săi a participat și la 169 de 

ședințe de judecată (129 – la judecătoriile de sector și 40 

– la Curtea de apel Chișinău) pe cauze având ca obiect 

litigii din domeniul dreptului de autor și drepturilor co-

nexe (cu 26 mai multe decât în 2017), în cadrul cărora au 

fost emise 15 hotărâri/decizii și 22 de încheieri (2 – de 

încetare a procesului, 3 – de asigurare a acțiunii, 4 – de 

scoatere a cererii de pe rol, 13 – alte încheieri).

pentru a asigura accesul publicului la informaţia legală 

și cea de jurisprudenţă din domeniul pi, în perioada de 

referinţă pagina web a aGepi (http://agepi.gov.md/ro/

decisions) a fost completată cu noi hotărâri definitive 

și decizii irevocabile ale instanţelor judecătorești referi-

toare la litigii din domeniul pi. în acest sens, pe parcursul 

anului 2018, au fost publicate 46 de hotărâri și decizii ce 

vizează obiectele de proprietate industrială, numărul lor 

total ajungând la 547, dintre care 498 se referă la mărci, 

25 – la DMi și 24 – la invenţii. De asemenea, pagina a fost 

complinită cu 31 de încheieri/decizii/hotărâri referitoare 

la litigii din domeniul dreptului de autor și drepturilor 

conexe, numărul total al acestora fiind de 283.

în perioada de bilanţ, au fost atestaţi 6 mandatari au-

torizaţi, efectivul celor înscriși în registrul național al 

mandatarilor autorizați în pi la 31.12.2018 fiind de 147, 

dintre care 129 activează, 13 sunt suspendaţi, iar 5  

și-au încetat activitatea.

ble judgments/decisions and 23 conclusions, of which 

4 – on removal off the roll of the application, 6 – on ter-

mination of the litigation and 13 – other conclusions 

(suspension of the litigation, transmission under juris-

dictional competence, appointment of the expertise, 

etc.). at the same time, 2 files were transmitted by the 

hierarchically superior courts to re-judging.

aGepi, through its representatives, also participated in 

169 hearings (129 - in district courts and 40 - in the Chi-

sinau Court of appeal) on cases having as an object liti-

gations in the field of copyright and related rights (with 

26 more than in 2017), in which 15 judgments/decisions 

and 22 conclusions were issued (2 - on termination of the 

litigation, 3 - on security for the action, 4 - on removal off 

the roll of the application, 13 - other conclusions).

in order to ensure public access to legal and intellectu-

al property jurisprudence information, in the reference 

period the aGepi webpage (http://agepi.gov.md/en/

decisions) was completed with new definitive judg-

ments and irrevocable decisions of the courts related 

to ip disputes. in this respect, during the year 2018, 46 

judgments and decisions on industrial property ob-

jects were published, their total number amounting to 

547, of which 498 relate to trademarks, 25 – to iD and 

24 – to inventions. also, the page was completed with 

31 conclusions/decisions/judgments on the field of 

copyright and related rights, their total number being 

283.

in the period under review, 6 authorized attorneys 

were attested, the total number of  those entered in 

the national register of authorized ip attorneys on 

31.12.2018 being 147, of which 129 are active, 13 are 

suspended, and 5 have ceased their activity.
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TRANSMITEREA DREPTURILOR ASUPRA OPI
TRANSFER OF RIGHTS IN IPO

DINAMICA ÎNREGISTRĂRII CONTRACTELOR

DYNAMICS OF CONTRACT REGISTRATION

Cesiune
Assignment

Licență
License

Gaj
Pledge

Franchising
Franchise

149 18 2 2016

19 1 1133 2017

113168 2018

CONTRACTE ÎNREGISTRATE

REGISTERED CONTRACTS

Total în 1994-2018
Total in 1994-2018

Total în 2018
Total in 2018182

3172

Mărci
Trademarks

Invenţii
Inventions

DMI
ID

REPARTIȚIA CONTRACTELOR PE OPI

DISTRIBUTION OF CONTRACTS BY IPOs

Contracte de licenţă
License contracts

11 2

Contracte de cesiune
Assignment contracts

163 3 2

TOTAL OPI CONTRACTATE

TOTAL CONTRACTED IPO

309

301

6

2
Total

ACTIVITATEA COMISIEI DE CONTESTAȚII
ACTIVITY OF THE APPEALS BOARD

Cereri nesoluționate
din anii precedenți

Unsettled applications
from previous years

89

REPARTIZAREA DUPĂ PROVENIENȚĂ

DISTRIBUTION BY ORIGIN

5
13
45

79

Persoane terțe naționale
National third persons

Persoane terțe străine
Foreign third persons

Solicitanți naționali
National applicants

Solicitanți străini
Foreign applicants

Invenţii
Inventions7

DMI
ID2

Soiuri de plante
Plant varieties1132

Mărci
Trademarks

         naţionale
         national
         internaţionale
         international

93

39

14
Şedinţe

Hearings

HOTĂRÂRI/ÎNCHEIERI*

DECISIONS/CONCLUSIONS*

Contestații soluționate, total

Appeals settled, total 154

Acceptate
Accepted 97

Respinse

Rejected53

Încetarea procedurii de examinare
Termination of the examination procedure 4

Contestații de soluționat

Appeals to be settled 63

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

13
Cereri privind repunerea/
restabilirea  în drepturi
Requests for reinstatement/
re-establishment 
of rights

142129
Total contestații depuse

Total appeals lodged

9,0%

Cereri privind 
examinarea contestațiilor
Requests for examination

of appeals
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proMoVare și relații externe

proMotion anD external relations

printre obiectivele strategice ale aGepi se numără 

promovarea și cultivarea respectului față de Dpi prin 

sensibilizarea și conștientizarea beneficiarilor siste-

mului naţional de proprietate intelectuală și a soci-

etăţii civile privind rolul pi în dezvoltarea economi-

că și socio-culturală, dar și intensificarea cooperării 

interinstituționale atât pe plan intern, cât și la nivel 

internaţional, regional și bilateral. 

în contextul obiectivelor trasate, activitățile desfășura-

te în anul 2018 au fost în continuare axate pe promo-

varea protecției și respectării drepturilor de proprieta-

te intelectuală, diseminarea informațiilor relevante din 

domeniul pi, încurajarea creativității și inventivității în 

rândul cetățenilor, în special al tinerilor, pregătirea și 

formarea continuă a cadrelor naţionale în materie de 

pi prin intermediul cursurilor de instruire etc. 

în domeniul cooperării internaționale s-a pus în special 

accentul pe modernizarea și alinierea sistemului de pro-

tecţie și asigurare a respectării drepturilor de proprieta-

te intelectuală la cel internaţional, realizarea priorităţilor 

acordului de asociere rM-ue, a prevederilor planului 

național de acțiuni pentru implementarea aa rM-ue și 

DCFta cu privire la Dpi prin preluarea și aplicarea celor 

mai bune practici europene și internaţionale.

aGepi’s strategic objectives include promoting and 

cultivating respect for iprs by raising awareness of 

the beneficiaries of the national intellectual property 

system and civil society on the role of intellectual pro-

perty in economic and socio-cultural development, as 

well as enhancing interinstitutional cooperation both 

internally and at international, regional and bilateral 

level.

in the context of the set objectives, the activities car-

ried out in 2018 were still focused on promoting the 

protection and enforcement of intellectual proper-

ty rights, disseminating relevant information in the 

field of ip, encouraging creativity and inventiveness 

among citizens, especially young people, training and 

continuous training of the national staff in ip through  

training courses, etc.

in the field of international cooperation, the main emp-

hasis was placed on the modernization and alignment 

of the system of protection and enforcement of intel-

lectual property rights to the international one, achi-

evement of the rM-eu aa priorities, the provisions of 

the national action plan for the implementation of the 

rM-eu aa and DCFta on ipr by taking over and ap-

plying the european and international best practices.

aGepi promovează  sistemul național de  
proprietate intelectuală pe arena internațională

aGepi promotes the national intellectual  
property system on the international arena

liliana Vieru, șef  Direcție promovare și relații externe 

liliana Vieru, Head of promotion and external relations Department
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Evenimentele principale 
ale anului
   

Main Achievements 
of the Year

2018

Intrarea în vigoare pentru RM a Tratatului de la Marrakesh 
pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de 
citire a materialelor imprimate

Entry into force for the RM of the Marrakesh Treaty to Facilitate 
Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled

Întrevederea bilaterală a Directorului general al 
AGEPI cu noul Președinte al OEB, António Campinos, 
în cadrul căruia au fost trasate noi perspective de 
cooperare bilaterală

Bilateral meeting of the AGEPI Director General with 
the new EPO President António Campinos, in which 
new perspectives for bilateral cooperation have been 
outlined

Seminarul regional  „Asigurarea respectării dreptur-
ilor de proprietate intelectuală”, organizat la 
Chișinău cu suportul OMPI cu peste 100 de 
participanți din 20 de țări și organizații 
internaționale

Regional seminar “Enforcement of Intellectual 
Property Rights”, organized in Chisinau with the 
support of WIPO with over 100 participants from 20 
countries and international organizations

Participarea Directorului general al AGEPI la Conferința la 
nivel înalt pentru cooperare între autorităţile publice cu 
atribuţii în domeniul PI ale țărilor aflate de-a lungul Centurii 

Economice și al Drumului Mătăsii, organizată de către SIPO în 
cooperare cu OMPI

Participation of the AGEPI Director General in the High-Level 
Conference for Cooperation between Public Authorities with 
Responsibilities in the IP Sphere of the Countries along the 
Economic Belt and Silk Road, organized by SIPO in coopera-
tion with WIPO

Expoziția de design cu genericul 
„MOLDOVA – designing lifestyle” 
organizată în incinta OMPI la 
Geneva, Elveția

Design exhibition entitled 
“MOLDOVA - designing lifestyle” 
organized in the precincts of 
WIPO in Geneva, Switzerland 

Ședința Comisiei pentru examinarea cererilor privind acorda-
rea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a 
statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în 
desenul sau modelul industrial, prezidată de ministrul 
Economiei și Infrastructurii, președinte al Comisiei

Meeting of the Commission on the examination of applica-
tions for granting permission to use the official or historical 
name of the State in the product and/or service trademark 
and in the industrial design, chaired by the Minister of 
Economy and Infrastructure, the Chairman of the Commission

Lansarea și desfășurarea primei 
etape a Campaniei naționale 
pentru elevi „Studierea 
proprietății intelectuale poate fi 
captivantă”

Launch and conduct of the first 
stage of the National Campaign 
for Pupils “Studying Intellectual 
Property Can Be Exciting”

Participarea Delegației RM la cea de-a 58-a rundă 
de Adunări ale  statelor membre ale OMPI și 
întrevederea Directorului general al AGEPI cu 
înalți oficiali ai OMPI, Directorul general, Francis 
Gurry și Directorul general adjunct, Binying Wang

Participation of the RM Delegation in the 58th 
Series of Meetings of the Assemblies of the 
Member States of WIPO and meeting of the 
AGEPI Director General with high officials of 
WIPO, Director General Francis Gurry and Deputy 
Director General Binying Wang

Participarea AGEPI la primul festival al 
industriilor creative „Moldavian Design 
Week” în calitate de partener

Participation of AGEPI in the first festival 
of creative industries “Moldavian Design 
Week” as a partner

Desfășurarea etapei a II-a a Campaniei 
naționale de sensibilizare a elevilor din 
cadrul instituțiilor preuniversitare din 
republică „Stop Pirateria și Contrafa-
cerea”

Conduct of the 2nd stage of the National 
Campaign on Raising Awareness of 
Pupils from Pre-University Institutions of 
the Republic “Stop Piracy and Counter-
feiting”

Organizarea Concursului de fotografie cu tema 
„Femei care inspiră” în contextul marcării Zilei 
Mondiale a Proprietății Intelectuale cu genericul 
„Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării 
și creativității”

Organization of the Photo Contest with the 
theme “Women Who Inspire” in the context of 
marking the World Intellectual Property Day 
“Powering Change: Women in Innovation and 
Creativity”

Semnarea Memorandumului 
de înţelegere cu Oficiul de 
Brevete din Israel

Signing of the Memorandum 
of Understanding with the 
Israel Patent Office

Semnarea Acordului de coope-
rare cu Oficiul de Proprietate 
Intelectuală din Muntenegru

Signing of the Cooperation 
Agreement with the Intellectual 
Property Office of Montenegro

Sursa foto: Purcel Ana-Andreea   

Photo source: Purcel Ana-Andreea



54 raport anual 2018 55 annual report 2018

promovarea proprietății intelectuale

activitățile de promovare a sistemului național de 

pi din anul 2018 au avut menirea de a evidenția 

importanța protecției și respectării Dpi, dar și de a sti-

mula interesul pentru valorificarea creațiilor intelectu-

ale și încadrarea acestora în circuitul economic, ținta 

acestora fiind un vast public din țară, printre care se 

regăsesc cercetători, studenți și elevi, reprezentanți ai 

mediului de afaceri, în special din sectorul iMM, man-

datari autorizați, judecători, procurori, asistenți judici-

ari, grefieri, colaboratori vamali, bibliotecari, profesori 

universitari și profesori de liceu, reprezentanți ai mass-

media etc.

pe parcursul perioadei de referință, aGepi a organizat și 

a participat în calitate de partener la 192 și, respectiv, 39 

de evenimente (seminare tematice de informare și in-

struire, ateliere de lucru, vizite la întreprinderi, expoziții 

naționale și internaționale, concursuri în domeniul ino-

vării și creativității, cursuri de instruire în domeniul pi) la 

care au luat parte 12948 de persoane, fiind distribuite 

42349 de materiale promoționale. Din totalul eveni-

mentelor derulate în cursul anului, 113 au avut drept 

grup-țintă instituţiile de învăţământ, 28 – mediul de afa-

ceri, 15 – instituţiie publice, 6 – bibliotecile, 1 – instituţi-

ile din sfera cercetării etc. printre activitățile desfășurate 

se numără 9 concursuri naționale și 20 de expoziții. 

informații relevante din domeniu pentru agenții eco-

nomici și alți beneficiari ai sistemului național de pi 

au fost diseminate și în cadrul expoziţiilor naţionale, 

aGepi fiind prezentă în anul 2018 la 14 dintre acestea.

aGepi a susţinut participarea inventatorilor din ţară la 

6 expoziţii internaţionale de invenţii, produse și teh-

nologii noi din românia, turcia, elveția, China, unde 

aceștia au prezentat circa 80 de lucrări din diverse do-

menii ale știinţei și tehnicii.

promoting intellectual property

the activities of promoting the national ip system 

in 2018 were meant to highlight the importance of 

protecting and enforcing iprs, and also to stimulate 

interest in harnessing intellectual creations and their 

fitting into the economic circuit, their target being a 

vast public in the country, including researchers, stu-

dents and pupils, representatives of the business en-

vironment, especially from the sMe sector, authorized 

attorneys, judges, prosecutors, judiciary assistants, 

court clerks, customs officers, librarians, university 

professors and lyceum professors, mass media repre-

sentatives, etc.

During the reference period, aGepi organized and par-

ticipated as a partner in 192 and 39 events respective-

ly (thematic information and training seminars, work-

shops, visits to enterprises, national and international 

exhibitions, contests in the field of innovation and 

creativity, ip training courses) attended by 12,948 per-

sons, being distributed 42,349 promotional materials. 

of the total number of events conducted during the 

year, 113 had as target group the educational institu-

tions, 28 – business environment, 15 – public instituti-

ons, 6 – libraries, 1 – research institutions, etc. among 

the activities carried out there are 9 national contests 

and 20 exhibitions.

relevant information in the field for economic agents 

and other beneficiaries of the national ip system was 

also disseminated in the national exhibitions, aGepi 

being present in 2018 in 14 of them. 

aGepi supported the participation of inventors from 

the country in 6 international exhibitions of inventi-

ons, products and new technologies in romania, tur-

key, switzerland, China, where they presented about 

80 works in different fields of science and technology.

printre cele mai importante evenimente organizate de 

aGepi pot fi menționate:

Februarie-aprilie 

Campania de informare și instruire a bibliotecarilor din 

bibliotecile publice (orășenești, sătești) integrate în 

proiectul novateca (etapa a iii-a), în cadrul căreia sunt 

organizate 5 seminare (rezina, Cantemir, Basarabeas-

ca, ocnița, anenii noi), școlarizați 180 de bibliotecari, 

diseminate 2376 ex. de materiale tematice/11 titluri 

editoriale.

Martie-octombrie 

Campania națională de sensibilizare a elevilor din ca-

drul instituțiilor preuniversitare din republică „stop 

pirateria și Contrafacerea”, etapa a ii-a, organizată în 

parteneriat cu MeCC și cu susținerea proiectului ue 

„sarDpi”. acțiunea se desfășoară în 51 de licee, fiind 

informați 5050 de elevi și distribuite 10100 de materi-

ale promoționale.

Aprilie

ediția a xx-a a simpozionului anual științifico-practic 

„lecturi aGepi”, la care participă atât specialiștii aGepi, 

cât și reprezentanți ai proiectului ue de asistență teh-

nică „suport pentru asigurarea respectării drepturilor 

de proprietate intelectuală”, ai oficiilor de pi din ro-

mânia și Belarus, ai centrelor științifice și de inovare, 

universităților, asociațiilor profesionale, autorităților și 

instituțiilor publice din țară (80 de participanți). 

Ziua Mondială a proprietății intelectuale cu genericul 

„puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și 

creativității” marcată prin activități ample: diverse con-

cursuri, lecții deschise la licee, seminare la universități, 

Ziua ușilor deschise pentru toți doritorii de a afla 

among the most important events organized by 

aGepi can be mentioned:

February-April

Campaign on information and training of librarians 

in public libraries (town, village) integrated in the 

novateca project (3rd stage), in which 5 seminars are 

organized (rezina, Cantemir, Basarabeasca, ocnita, 

anenii noi), 180 librarians are schooled, 2,376 copies 

of thematic materials / 11 editorial titles are dissemi-

nated.

March-October

national Campaign on raising awareness of pupils 

from pre-university institutions of the republic “stop 

piracy and Counterfeiting”, 2nd stage, organized in part-

nership with MeCr and with the support of the eu pro-

ject “seipr”. the action takes place in 51 lyceums, being 

informed 5,050 pupils and distributed 10,100 promoti-

onal materials.

April

20th edition of the annual scientific-practical sympo-

sium “aGepi readings”, attended by both aGepi spe-

cialists and representatives of the eu technical assis-

tance project “support to enforcement of intellectual 

property rights”, of the ip offices of romania and Be-

larus, of the scientific and innovation centers, univer-

sities, professional associations, public authorities and 

institutions in the country (80 participants).

World intellectual property Day entitled “powering 

Change: Women in innovation and Creativity” marked 

by ample activities: various contests, open lessons in 

lyceums, seminars in universities, Doors open Day for 

anyone wishing to learn about aGepi’s activity, etc. 
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informații despre activitatea aGepi etc. programul 

manifestațiilor dedicate Zilei Mondiale a proprietății 

intelectuale culminează cu un networking cu același 

generic, în cadrul căruia sunt anunțate totalurile Con-

cursului de fotografie cu tema „Femei care inspiră” și 

premiate top 3 cele mai active inventatoare din repu-

blica Moldova din ultimii cinci ani.

Aprilie-septembrie 

Concursul pentru tineri în domeniul pi, ediția a ii-a, 

organizat în parteneriat cu MeCC al republicii Mol-

dova, osiM și orDa (62 de participanți, 16 finaliști, 3 

laureați).

Septembrie-noiembrie 

prima etapă a Campaniei naționale pentru elevi „stu-

dierea proprietății intelectuale poate fi captivantă”,  

organizată cu sprijinul MeCC al rM, proiectului ue 

„sarDpi” și oMpi, al cărei scop este de a informa elevii 

despre obiectele de proprietate intelectuală, încuraja 

creativitatea și respectarea Dpi într-un limbaj accesi-

bil, totodată, de a contribui la formarea și dezvoltarea 

imaginației creative și a capacităților intelectuale a ti-

nerei generații, din punct de vedere economic, social 

și cultural (18 instituții de învățământ preuniversitar 

acoperite, 2975 de elevi instruiți și tot atâtea seturi din 

3 broșuri cu benzi desenate tematice distribuite). 

Septembrie 

lansarea Concursului republican „Biblioteca – partener 

în promovarea proprietății intelectuale”, ediția a Vi-a, 

în cooperare cu asociația Bibliotecarilor din republica 

Moldova, al cărui scop este promovarea și disemina-

rea informației privind sistemul național de protecție a 

proprietății intelectuale în rândul populației prin inter-

mediul bibliotecilor, astfel contribuindu-se la sporirea 

the program of manifestations dedicated to World 

intellectual property Day culminates in a networking 

with the same main title, in which are announced the 

totals of the photo Contest with the theme “Women 

Who inspire” and awarded the top three most active 

women inventors from the republic of Moldova in the 

last five years.

April-September

Contest in the Field of ip for young people, 2nd edition, 

organized in partnership with MeCr of the republic of 

Moldova, osiM and orDa (62 participants, 16 finalists, 

3 laureates).

September-November

the first stage of the national Campaign for pupils 

“studying intellectual property Can Be exciting”, orga-

nized with the support of MeCr of the rM, eu project 

“seipr” and Wipo, whose purpose is to inform pupils 

about intellectual property objects, encourage creati-

vity and enforcement of ipr in an accessible language 

while contributing to the formation and development 

of creative imagination and intellectual capacities of 

the younger generation, from an economic, social and 

cultural point of view (18 pre-university education in-

stitutions covered, 2,975 pupils trained and as many 

sets of 3 thematic comic booklets distributed).

September

launch of the republican Contest “the library - part-

ner in promoting intellectual property”, 6th edition, in 

cooperation with the association of librarians of the 

republic of Moldova, whose purpose is to promote 

and disseminate information on the national intellec-

tual property protection system among the populati-

on through libraries, thus contributing to the increase 

gradului de informare și creșterea nivelului de cultură 

a societății în domeniul pi (perioada desfășurării: 15 

septembrie 2018 – 1 aprilie 2019).

De asemenea, aGepi a participat în calitate de parte-

ner la următoarele evenimente:

Mai 

Gala Businessului Moldovenesc, un eveniment impor-

tant al businessului autohton organizat de Camera de 

Comerț și industrie a republicii Moldova, în cadrul că-

ruia sunt premiate 155 de întreprinderi participante la 

concursurile „Marca comercială a anului 2017” (cu 110 

mărci comerciale naționale), „premiul pentru realizări 

în domeniul calității” și 17 consilii raionale, prezente la 

expoziția națională „Fabricat în Moldova 2018”. 

Iunie 

primul festival al industriilor creative „Moldavian De-

sign Week”, un eveniment consacrat designului și mul-

tiplelor sale forme de exprimare (design de produs și 

industrial, arte plastice, mobilier, grafică, modă, arhi-

tectură și design interior) organizat la Chișinău de plat-

forma Design Cafe & Club.

Mai-iulie 

Campania de informare și asistență pentru companii 

„DCFta inFo Business: întreabă expertul”, organizată 

în cadrul proiectului ue „Vizibilitate și comunicare pen-

tru acțiunile referitoare la implementarea acordului de 

asociere rM-ue/Zonei de liber schimb aprofundat și 

Cuprinzător” (11 întruniri, 850 de persoane informate 

și 4250 de materiale promoționale distribuite).

un instrument eficient de comunicare în domeniul 

proprietăţii intelectuale este presa scrisă și cea online, 

in the degree of information and the rise in the level of 

culture of the society in the field of ip (period of con-

duct: 15 september 2018 – 1 april 2019).

aGepi also participated as a partner in the following 

events:

May

Moldovan Business Gala, an important event of the lo-

cal business organized by the Chamber of Commerce 

and industry of the republic of Moldova, in which 155 

enterprises participating in the contests “trademark of 

the year 2017” (with 110 national trademarks), “award 

for Quality achievements” and 17 district councils, 

present at the national exhibition “Made in Moldova 

2018” are awarded.

June

the first festival of creative industries “Moldavian De-

sign Week”, an event dedicated to design and its multi-

ple forms of expression (product and industrial design, 

plastic arts, furniture, graphics, fashion, architecture 

and interior design) organized in Chisinau by the De-

sign Cafe & Club platform.

May-July

information and assistance Campaign for enterprises 

“DCFta inFo Business: ask the expert”, organized 

under the eu project “Visibility and Communication 

for actions related to rM-eu association agreement/

Deep and Comprehensive Free trade area implemen-

tation” (11 meetings, 850 persons informed and 4,250 

promotional materials distributed).

an effective communication tool in the field of intellec-

tual property is the written and online press, including 
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inclusiv rețelele de socializare. astfel, pentru a spori vi-

zibilitatea activității sale și a serviciilor pe care le oferă, 

aGepi a continuat și în anul 2018 să întreprindă măsuri 

necesare în acest sens, elaborând și difuzând 196 de 

știri și comunicate de presă pe pagina sa oficială www.

agepi.gov.md, care a înregistrat 338974 de accesări, 

77238 de vizitatori și 63983 de vizitatori unici.

prin intermediul reţelelor de socializare au fost dise-

minate 409 informaţii din domeniul pi, inclusiv despre 

evenimentele naţionale și internaţionale organizate 

de aGepi sau cu participarea reprezentanţilor agenţi-

ei, bazele de date publice cu referire la opi, curiozităţi 

despre pi etc.

un suport consistent în activitatea de promovare a 

sistemului de proprietate intelectuală îl constituie 

publicațiile oficiale și de promovare ale aGepi. astfel, 

în 2018 s-a asigurat editarea publicaţiilor periodice 

oficiale în domeniu, prevăzute de legea nr. 114/2014 

cu privire la aGepi, care pot fi abonate, consultate la 

Bibli oteca aGepi sau accesate pe pagina web oficială 

www.agepi.gov.md. printre acestea se numără: Buleti-

nul oficial de proprie tate intelectuală (cu apariție lu-

nară), revista de proprietate intelectuală „intellectus” 

(cu apariție trimestrială), raportul anual aGepi, 2017, 

raportul naţional privind respectarea drepturilor de 

proprietate intelectuală în republica Mol dova, 2017, 

editat cu suportul financiar al proiectului ue „sarDpi”, 

pliante și materiale promoționale (inclusiv setul din 3 

broșuri cu benzi desenate tematice: „Mărci”, „Brevete 

de invenție” și „Dreptul de autor”).

social networks. thus, in order to increase the visibility 

of its activity and the services it offers, aGepi continu-

ed in 2018  as well to take the necessary measures in 

this regard, elaborating and disseminating 196 news 

and press releases on its official website  www.agepi.

gov.md, which recorded 338,974 hits, 77,238 visitors 

and 63,983 unique visitors.

through social networking were disseminated 409 in-

formation materials in the field of ip, including about 

national and international events organized by aGepi 

or with the participation of agency representatives, 

public databases with reference to ipo, curiosities  

about ip, etc.

a consistent support in the activity of promoting the 

intellectual property system is the official and pro-

motional publications of aGepi. thus, in 2018 it was 

ensured the publication of official periodicals in the 

field, provided by law no. 114/2014 on aGepi, which 

can be subscribed, consulted in the aGepi library or 

accessed on the official website www.agepi.gov.md. 

these include: the official Bulletin of intellectual pro-

perty (with monthly appearance), journal of intellec-

tual property “intellectus” (with quarterly appearan-

ce), aGepi annual report, 2017, national report on 

the enforcement of intellectual property rights in the 

republic of Moldova, 2017, edited with the financial 

support of the eu project “seipr”, folders and promo-

tional materials (including the set of 3 thematic co-

mic booklets: “trademarks”, “patents for invetion” and  

“Copyright”).

COLECŢIA DE LITERATURĂ ŞI DOCUMENTE ÎN DOMENIUL PI
COLLECTION OF LITERATURE AND DOCUMENTS IN THE FIELD OF IP

Buletine oficiale 
Official bulletins 

Cărţi și broșuri 
Books and brochures 

CD-ROM, DVD-ROM

Documente naţionale
National documents 

Publicaţii periodice
Periodicals

847

389

66

36

234

1536
Total intrări
Total entries

88040
Colecția Bibliotecii, total

Collection of the Library, total

65755
pe suport hârtie 

on paper 

22285
în format electronic   
in electronic format  

1313
Total cititori 
Total readers 

2218
Total materiale împrumutate 

Total borrowed materials

SERVICIUL DE CONSULTANȚĂ

CONSULTANCY SERVICE 

1353
Persoane juridice  
Legal entities 

4165
Persoane fizice
Natural persons

5518
Total consultații

Total consultations

3585
Cu prezență 
Attendance

1933
Call Center

33 de titluri editoriale oferite gratuit de OMPI pentru 
“WIPO Depositary Library”, care funcționează în cadrul 
Bibliotecii AGEPI

33 editorial titles offered free of charge by WIPO 
for the “WIPO Depositary Library”, which functions 
within the AGEPI Library
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Cooperarea internațională

Consolidarea și extinderea relațiilor de cooperare 

internaţională, regională și bilaterală în domeniul 

proprietății intelectuale constituie în continuare o pre-

ocupare majoră a aGepi, având drept scop asigurarea 

integrării republicii Moldova în spaţiul intelectual in-

ternaţional și european și realizarea angajamentelor 

asumate în cadrul acordului de asociere rM-ue refe-

ritoare la pi.

în acest sens, pe parcursul perioadei de raportare, 

aGepi a făcut pași concreți și semnificativi pentru în-

tărirea parteneriatului cu organismele internaționale 

și regionale relevante, cum sunt oMpi, oeB, euipo, 

upoV, oMC etc., dar și cu oficiile de pi din diferite țări, 

prin asigurarea reprezentării republicii Moldova în ca-

drul reuniunilor internaționale, regionale și bilaterale.

astfel, în anul de referință, 84 de reprezentanți ai aGepi 

au participat în numele republicii Moldova la 66 de 

evenimente internaționale, inclusiv conferințe și foruri 

interregionale în domeniul proprietăţii intelectuale, 

organizate de către oficiile naționale și organizațiile 

internaționale de specialitate în albania, austria, 

azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Coreea de sud, elveţia, 

Federația rusă, Georgia, Germania, israel, letonia, Mun-

tenegru, norvegia, polonia, republica Cehă, republica 

populară Chineză, românia, slovenia, spania, statele 

unite ale americii, turcia, ucraina și ungaria, în cadrul 

cărora au promovat sistemul național de pi și realizări-

le aGepi în consolidarea și modernizarea procedurilor 

de brevetare/înregistrare a obiectelor de pi, prestarea 

serviciilor și sensibilizarea societății în domeniul vizat.

în aceeași perioadă, peste 50 de oficialități și specialiști 

în materie de proprietate intelectuală din 17 ţări par-

tenere (armenia, austria, Bulgaria, elveţia, Federația 

rusă, Georgia, Germania, letonia, Marea Britanie, 

international Cooperation

strengthening and expanding international, regional 

and bilateral cooperation relations in the field of intel-

lectual property remains a major concern of aGepi, 

aiming to ensure the integration of the republic of 

Moldova into the international and european intel-

lectual space and the fulfillment of the commitments 

assumed under the rM-eu association agreement re-

lating to ip.

in this respect, during the reporting period, aGepi has 

taken concrete and significant steps to strengthen its 

partnership with relevant international and regional 

organizations such as Wipo, epo, euipo, upoV, Wto 

etc., and also with ip offices in different countries, by 

ensuring representation of the republic of Moldova in 

the international, regional and bilateral meetings.

thus, in the reference year, 84 representatives of aGepi 

participated on behalf of the republic of Moldova in 

66 international events, including interregional fora 

and conferences in the field of intellectual property, 

organized by national offices and international spe-

cialized organizations in albania, austria, azerbaijan, 

Belgium, Bulgaria, south Korea, switzerland, russian 

Federation, Georgia, Germany, israel, latvia, Montene-

gro, norway, poland, Czech republic, people’s repub-

lic of China, romania, slovenia, spain, united states 

of america, turkey, ukraine and Hungary, where they 

promoted the national ip system and aGepi’s achieve-

ments in strengthening and modernizing ip object 

patenting/registration procedures, providing services 

and raising awareness of society in the given field.

During the same period, over 50 officials and special-

ists in the field of intellectual property from 17 partner 

countries (armenia, austria, Bulgaria, switzerland, rus-

sian Federation, Georgia, Germany, latvia, Great Brit-

Muntenegru, polonia, republica Belarus, republica 

Cehă, românia, ucraina și ungaria) și 4 organizaţii 

internaționale (oMpi, oeB, oMs, euipo) au participat 

la 44 de evenimente dedicate proprietăţii intelectuale, 

organizate la Chișinău.

Cooperarea multilaterală

aGepi, în calitate de autoritate responsabilă să repre-

zinte republica Moldova în organizația Mondială a 

proprietății intelectuale, participă activ la evenimente-

le și inițiativele lansate de oMpi. 

în acest context, pe parcursul anului 2018, aGepi a asi-

gurat reprezentarea intereselor țării la reuniunile Comi-

tetelor permanente și ale Grupurilor de lucru ale state-

lor membre ale oMpi, participând activ la dezbaterea 

subiectelor de actualitate și promovând priorităţile 

naționale în domeniul consolidării sistemului naţional 

de protecţie și asigurare a respectării Dpi, susținând, 

totodată, declarațiile Grupului regional al Ţărilor euro-

pei Centrale și statelor Baltice din care face parte: 

 ● Comitetul permanent al oMpi privind dreptul 

mărcilor, desenelor industriale şi indicaţiilor geo-

grafice, sesiunea a 39-a (aprilie);

 ● Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a 

sistemului de la Madrid pentru înregistrarea 

internaţională a mărcilor, sesiunea a 16-a (iulie);

 ● adunările anuale ale statelor membre ale oMpi, 

runda a 58-a (septembrie-octombrie); 

 ● Comitetul permanent al oMpi pentru dezvoltare şi 

proprietate intelectuală, sesiunea a 22-a (noiembrie).

Cele mai importante evenimente desfășurate în 2018 

cu suportul oMpi:

ain, Montenegro, poland, republic of Belarus, Czech 

republic, romania, ukraine and Hungary) and 4 inter-

national organizations (Wipo, epo, WHo, euipo) par-

ticipated in 44 events dedicated to intellectual prop-

erty, organized in Chisinau.

Multilateral Cooperation

aGepi, as an authority responsible to represent the 

republic of Moldova in the World intellectual property 

organization, actively participates in the events and 

initiatives launched by Wipo.

in this context, during the year 2018, aGepi ensured 

representation of the country’s interests in the meet-

ings of the standing Committees and Working Groups 

of the Wipo Member states, actively participating in 

the debate on topical issues and promoting national 

priorities in the field of strengthening the national ipr 

protection and enforcement system, while support-

ing the statements of the Central european and Baltic 

states regional Group of which it is part:

 ● Wipo standing Committee on the law of trade-

marks, industrial Designs and Geographical indica-

tions, 39th session (april);

 ● Working Group on the legal Development of the 

Madrid system for the international registration of 

Marks, 16th session (july);

 ● annual Meetings of the assemblies of the Member 

states of Wipo, 58th series (september-october);

 ● Wipo standing Committee on Development and 

intellectual property, 22nd session (november).

the most important events conducted in 2018 with 

the support of Wipo:
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Iunie

seminarul regional cu genericul „asigurarea respectă-

rii drepturilor de proprietate intelectuală”, organizat la 

Chișinău cu suportul oMpi în contextul Zilei Mondiale 

anticontrafacere, al cărui scop este consolidarea cu-

noștinţelor și realizarea unui schimb de experiențe și 

bune practici în domeniul asigurării respectării drep-

turilor de proprietate intelectuală, precum și diminuă-

rii impactului negativ al fenomenelor de contrafacere 

și piraterie. la seminar participă peste 100 de repre-

zentanţi ai instituțiilor și autorităților publice cu atri-

buţii în domeniul protecției și asigurării respectării Dpi 

din 20 de țări și organizații internaționale, inclusiv din 

armenia, Bulgaria, Georgia, letonia, polonia, republi-

ca Cehă, republica Moldova, românia și ungaria, pre-

cum și reprezentanți ai oMpi, euBaM, ai Delegației ue 

la Chișinău, dar și ai mediului de afaceri.

Septembrie

expoziția de design cu genericul „MolDoVa – de-

signing lifestyle” – rolul designului în creșterea 

calității vieții din republica Moldova, organizată de 

aGepi, în parteneriat cu asociația obștească pentru 

Dezvoltare Durabilă și Bunăstare socială, cu supor-

tul Ministerului afacerilor externe și integrării euro-

pene și al reprezentanței permanente a republicii 

Moldova pe lângă oficiul onu și alte organizaţii 

internaţionale cu sediul la Geneva, elveția, în incin-

ta oMpi. în cadrul acesteia sunt expuse 15 proiecte 

ale creatorilor autohtoni din domeniul designului 

industrial și al celui de produs, fashion design, arte 

plastice, mobilier, grafică, arhitectură, design interi-

or etc. scopul expoziției este de a promova indus-

triile creative și potențialul intelectual al republicii 

Moldova în rândul delegațiilor participante la cea 

de-a 58-a rundă de adunări anuale ale statelor 

membre ale oMpi. 

June

regional seminar entitled “enforcement of intellectual 

property rights”, organized in Chisinau with the support 

of Wipo in the context of the World anti-Counterfeiting 

Day, whose purpose is to strengthen knowledge and 

make an exchange of experiences and good practices 

in the field of enforcement of intellectual property 

rights, as well as diminution of the negative impact of 

the phenomena of counterfeiting and piracy. over 100 

representatives of public institutions and authorities 

with attributions in the ipr protection and enforcement 

field from 20 countries and international organizations, 

including armenia, Bulgaria, Georgia, latvia, poland, 

Czech republic, republic of Moldova, romania and 

Hungary, as well as representatives of Wipo, euBaM, 

the eu Delegation to Chisinau, and also of the business 

environment participate in the seminar.

September

Design exhibition entitled “MolDoVa - designing life-

style” - the role of Design in increasing the Quality of 

life in the republic of Moldova, organized by aGepi, in 

partnership with the public association for sustainable 

Development and social Welfare, with the support of 

the Ministry of Foreign affairs and european integra-

tion and the permanent representation of the repub-

lic of Moldova to the un office and other international 

organizations based in Geneva, switzerland, in the 

precincts of Wipo. Within its framework are exhibited 

15 projects of local creators in the field of industrial 

and product design, fashion design, plastic arts, fur-

niture, graphics, architecture, interior design, etc. the 

purpose of the exhibition is to promote the creative 

industries and the intellectual potential of the repub-

lic of Moldova among the delegations participating in 

the 58th series of Meetings of the assemblies of the 

Member states of Wipo.

în contextul cadrului multilateral se înscrie și coope-

rarea cu alte organisme internaționale de specialitate 

(oMs, upoV etc.), cele mai importante evenimente ale 

anului 2018 fiind:

Iunie

Vizita la aGepi a reprezentanților organizației Mon-

diale a sănătății și ai proiectului ue twinning „Con-

solidarea agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale ca agenţie de reglementare în domeniul me-

dicamentelor, dispozitivelor medicale și activităţii far-

maceutice”, în cadrul căreia sunt abordate modificările 

recente din legislația naţională cu privire la protecţia 

și asigurarea confidenţialităţii datelor în procesul înre-

gistrarării, testării și omologării produselor farmaceuti-

ce, agrochimice și fitosanitare. 

Noiembrie 

participarea reprezentanților aGepi la sesiunea Consi-

liului, Comitetului consultativ și Comitetului tehnic ale 

uniunii internaționale pentru protecția noilor soiuri de 

plante și implicarea acestora în implementarea proiec-

tului upoV privind facilitarea depunerii cererilor de bre-

vet pentru soi de plantă și elaborarea formularului elec-

tronic al upoV pentru furnizarea informațiilor solicitate.

Cooperarea regională

aGepi continuă să asigure realizarea angajamentelor 

în domeniul proprietății intelectuale asumate în virtu-

tea acordului de asociere rM-ue, inclusiv prin conso-

lidarea colaborării cu instituțiile și statele membre ale 

uniunii europene, asigurând activitatea de secretariat 

al subcomitetului rM-ue pentru indicații Geografi-

ce și participând activ la proiectele și programele ue. 

De asemenea, aGepi cooperează cu oficiile de pi ale 

țărilor din spațiul Csi și ale statelor membre ale GuaM.

in the context of the multilateral framework, coopera-

tion with other international specialized organizations 

(WHo, upoV etc.) is also included, the most important 

events of 2018 being:

June

Visit to aGepi of the representatives of the World 

Health organization and the eu twinning project 

“strengthening of the Medicines and Medical De-

vices agency as regulatory agency in the field of 

medicines, medical devices and pharmaceutical ac-

tivity”, in which recent amendments in the national 

legislation on protection and confidentiality of data 

in the process of registration, testing and approval 

of pharmaceutical, agrochemical and phytosanitary 

products are addressed.

November

participation of aGepi representatives in the session of the 

Council, advisory Committee and technical Committee of 

the international union for the protection of new Varieties 

of plants and their involvement in the implementation of 

upoV project to facilitate the filing of variety patent appli-

cations and the development of upoV’s electronic form 

of providing the required information.

Regional Cooperation

aGepi continues to fulfill the commitments in the field 

of intellectual property assumed under the rM-eu 

association agreement, including by strengthening 

the cooperation with the eu institutions and member 

states, ensuring the activity of the secretariat of the 

rM-eu Geographical indications sub-Committee and 

actively participating in the eu projects and programs. 

aGepi also cooperates with the ip offices of Cis coun-

tries and GuaM member states.
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astfel, printre evenimentele de nivel regional ale anu-

lui 2018 pot fi menționate următoarele:

Aprilie

reuniunea oeB „east meets West” și ședința tehnică în 

domeniul schimburilor de date, organizată de acade-

mia oeB (Viena, austria).

Mai

Conferința patliB 2018 organizată de către oficiul eu-

ropean de Brevete (liubliana, slovenia).

sărbătorirea Zilei europei în republica Moldova, 

aGepi participând cu stand expozițional și activități 

promoționale la evenimentele din cadrul orășelului 

european organizate la Chișinău și ungheni. 

aderarea aGepi la programul tMclass în contextul 

continuării procesului de integrare în programele 

informaționale ale euipo, prin care își propune să utili-

zeze lista bunurilor și serviciilor incluse în baza de date 

armonizată, inițiind ulterior pregătirile pentru integra-

rea în programul DesignClass. 

ședința Consiliului coordonator al proiectului privind 

editarea produsului regional comun de informații pri-

vind brevetele de invenție pe CD-roM cu discuri opti-

ce, organizată la rospatent (Moscova, Federația rusă). 

Conferinţa publică cu genericul „Brevetarea invenţiilor 

cu ajutorul programului de inteligenţă artificială”, or-

ganizată de academia oeB (München, Germania).

Iulie 

săptămâna proprietății intelectuale pentru oficiali gu-

vernamentali și oficii de pi, organizată de oeB și euipo, 

thus, among the regional events of 2018, the follow-

ing can be mentioned:

April

epo meeting “east meets West” and technical meet-

ing on data exchange, organized by the epo academy  

(Vienna, austria).

May

patliB 2018 Conference organized by the european 

patent office (liubliana, slovenia).

Celebration of europe Day in the republic of Moldova, 

aGepi participating with an exhibition stand and pro-

motional activities in the events in the european Vil-

lage organized in Chisinau and ungheni.

accession of aGepi to the tMclass program in the con-

text of the continuation of the process of integration 

into the euipo’s information programs, by which it 

aims to use the list of goods and services included in 

the harmonized database, initiating later the prepara-

tions for integration into the DesignClass program.

Meeting of the Coordinating Council of the project 

on the editing of the regional joint patent-informa-

tion product on optical discs CD-roM, organized at 

rospatent (Moscow, russian Federation).

public conference entitled “patenting artificial intel-

ligence”, organized by the epo academy (Munich,  

Germany).

July

intellectual property Week for government officials 

and ip offices, organized by epo and euipo, dur-

pe parcursul căreia are loc o întâlnire între Directorul 

general al aGepi și noul președinte al oeB. în cadrul 

acestei întrevederi sunt discutate perspectivele strate-

gice de colaborare bilaterală dintre rM și oeB (Mün-

chen, Germania).

Septembrie 

întrevederea bilaterală dintre Directorul general al 

aGepi și Directorul executiv al euipo, în cadrul căreia 

sunt trecute în revistă ultimele evoluții ale celor două 

oficii în domeniul dezvoltării sistemului de pi, imple-

mentarea Memorandumului de înţelegere dintre ofi-

ciul uniunii europene pentru proprietate intelectuală 

și agenția de stat pentru proprietatea intelectuală, 

dar și stadiul de realizare a planului de acțiuni euipo – 

aGepi pentru anul 2018 (Geneva, elveția).

Octombrie 

lucrările subcomitetului uniunea europeană – repu-

blica Moldova pentru indicații Geografice și reuniunea 

Comitetului de asociere în Configurația Comerț rM-

ue (Bruxelles, Belgia). 

lansarea unui program de coaching privind examina-

rea invențiilor din domeniul chimiei pentru specialiștii 

aGepi, primul curs fiind realizat de către un expert al 

oeB (Chișinău, republica Moldova). 

reuniunea tehnică „Quality at source” privind schim-

bul de date la nivel regional, organizată de oeB (Viena, 

austria). 

lansarea proiectului „Cunoașterea Dpi – promovarea 

inovării în regiunea Dunării prin ingineria cunoașterii 

și gestionarea Dpi – KnowinG ipr” și prima ședință a 

Comitetului de Conducere al acestuia, aGepi fiind pre-

zentă în calitate de partener (novo Mesto, slovenia).

ing which a meeting between the aGepi Director  

General and the new epo president takes place. the 

strategic perspectives for bilateral cooperation be-

tween the rM and the epo are discussed during this 

meeting (Munich, Germany).

September

Bilateral meeting between the aGepi Director Gen-

eral and the executive Director of euipo, in which the  

latest evolutions of the two offices in the ip system de-

velopment field, the implementation of the Memoran-

dum of understanding between the european union 

intellectual property office and the state agency on 

intellectual property, and also the stage of realization 

of the euipo - aGepi action plan for 2018 are reviewed 

(Geneva, switzerland).

October

Works of the european union – republic of Moldova 

Geographical indications sub-Committee and meet-

ing of the association Committee in the rM-eu trade 

Configuration (Brussels, Belgium).

launch of a coaching program on examination of in-

ventions in the field of chemistry for aGepi specialists, 

the first course being conducted by an expert of the 

epo (Chisinau, republic of Moldova).

technical meeting “Quality at source” on regional 

data exchange, organized by the epo (Vienna, aus-

tria).

launch of the project “KnowinG ipr - Fostering inno-

vation in the Danube region through Knowledge en-

gineering and ipr Management” and the first meeting 

of its steering Committee, aGepi being present as a 

partner (novo Mesto, slovenia).
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Cea de-a Viii-a ședinţă a Consiliului interstatal pentru 

problemele protecţiei juridice și apărării proprietăţii 

intelectuale (Moscova, Federația rusă). 

Noiembrie 

Conferința privind informația de brevet, ediția 2018 

(Bruxelles, Belgia).

Vizita Vice-președintelui oeB la Chișinău și semnarea 

planului de acțiuni privind colaborarea bilaterală din-

tre oeB și aGepi pentru anul 2019. 

Conferința indo-europeană privind brevetarea globa-

lă a tehnologiilor emergente, ediția a Vi-a (München, 

Germania).

Decembrie 

reuniunea experților privind drepturile de proprietate 

intelectuală ai statelor membre ale organizației pen-

tru Democrație și Dezvoltare economică, la care par-

ticipă reprezentanți ai statelor membre ale GuaM din 

Georgia, ucraina, azerbaidjan și republica Moldova. 

scopul urmărit este examinarea proiectului acordului 

între Guvernele statelor membre ale GuaM privind 

unele aspecte ale protecției drepturilor proprietăţii in-

telectuale (Kiev, ucraina).

în perioada de raportare, a fost finalizată implementa-

rea proiectului uniunii europene de asistență tehnică 

„suport pentru asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală în republica Moldova”, lansat 

în 2016.

acesta a fost implementat în consorțiu cu companiile 

archidata srl (italia), european profiles s.a. (Grecia) și 

Business and strategies in europe s.a. (Belgia), având 

drept obiectiv general îmbunătățirea modului de apli-

8th meeting of the interstate Council on legal protec-

tion and Defense of intellectual property (Moscow, 

russian Federation).

November

patent information Conference, 2018 edition (Brussels, 

Belgium).

Visit of the epo Vice-president to Chisinau and signing 

of the action plan on Bilateral Cooperation between 

epo and aGepi for 2019.

indo-european Conference on Global patenting of 

emerging technologies, 6th edition (Munich, Germa-

ny).

December

experts’ Meeting on intellectual property rights of the 

Member states of the organization for Democracy 

and economic Development, attended by representa-

tives of GuaM Member states from Georgia, ukraine, 

azerbaijan and the republic of Moldova. the aim is 

to examine the draft agreement between the Gov-

ernments of GuaM Member states on certain aspects 

of the protection of intellectual property rights (Kiev, 

ukraine).

in the reporting period, it was finalized the implemen-

tation of the european union technical assistance 

project “support to enforcement of intellectual prop-

erty rights in the republic of Moldova”, launched in 

2016.

it was implemented in consortium with the companies 

archidata srl (italy), european profiles s.a. (Greece) 

andBusiness and strategies in europe s.a. (Belgium), 

with the overal goal of improving the way of imple-

care a cadrului legal și de reglementare în domeniul 

protecției și asigurării respectării drepturilor de propri-

etate intelectuală.

Beneficiarul principal a fost aGepi și cobeneficiari – 

agenția pentru protecția Consumatorilor și suprave-

gherea pieței, procuratura Generală, serviciul Vamal, 

inspectoratul General al poliției, agenția de adminis-

trare a instanțelor judecătorești.

Cele 6 componente ale proiectului au fost axate pe 3 

direcții principale:

 ● elaborarea și punerea în aplicare a unui program 

de informare și educare cu privire la importanța și 

rolul pi în societate, în special instruirea și consoli-

darea instituțiilor implicate în sistemul de protecție 

și asigurare a respectării Dpi.

 ● Consolidarea sistemului de protecție a indicațiilor 

geografice, promovarea produselor tradiționale cu 

origine și calitate determinate.

 ● Dezvoltarea sistemului informațional pentru 

asigurarea comunicării și schimburilor de date 

între instituțiile statului implicate în asigurarea 

protecției și respectării Dpi.

în anul 2018 a continuat implementarea proiectului 

ue „Valoarea pi pentru iMM – Vip4sMe”, finanțat de 

către agenția executivă pentru iMM a uniunii euro-

pene, prin programul de cercetare și inovare al ue 

oriZont 2020. aGepi, care este partener asociat în 

acest proiect, a realizat o serie de acțiuni de suport 

pentru întreprinderi în conformitate cu planul anual 

de activități.

pe parcursul anului de referință, relațiile cu organis-

mele europene de profil au înregistrat progrese sem-

mentation of the legal and regulatory framework in 

the field of protection and enforcement of intellectual 

property rights.

the main beneficiary was aGepi, co-beneficiaries – 

agency for Consumer protection and Market surve-

illance, prosecutor General’s office, Customs service, 

General police inspectorate, agency for Court admi-

nistration.

the six components of the project were focused on 

three main directions:

 ● Developing and implementing an information and 

education program on the importance and role of 

ip in society, in particular training and strengthen-

ing of institutions involved in the ipr protection 

and enforcement system.

 ● strengthening the geographical indications pro-

tection system, promoting traditional products 

with determined origin and quality.

 ● Developing the information system for commu-

nication and data exchange between the state in-

stitutions involved in ipr protection and enforce-

ment.

in 2018, the implementation of the eu project “Val-

ue ip for sMes - Vip4sMe”, financed by the eu execu-

tive agency for sMes, continued through the euro-

pean union research and innovation programme 

HoriZon 2020. aGepi, which is an associate part-

ner in this project, carried out a series of support 

actions for enterprises in accordance with the an-

nual activity plan.

During the reference period, the relations with the eu-

ropean profile organizations have registered consider-
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nificative, aGepi beneficiind în continuare de asistența 

euipo prin oferirea de consultanță și instruire în do-

meniul de competență, inclusiv prin intermediul 

videoconferințelor, seminarelor sau al cursurilor onli-

ne. De asemenea, aGepi a fost implicată activ în pro-

iectele și programele oeB destinate statelor membre 

și celor care au încheiat acorduri de validare, cum este 

republica Moldova, care este parte la așa programe 

precum espacenet, european patent register, fiind ast-

fel îmbunătățit schimbul de date dintre aGepi și oeB.

Cooperarea bilaterală

Cele mai importante activități de menținere și conso-

lidare a relațiilor bilaterale cu oficiile de pi din alte țări, 

desfășurate în anul 2018:

Februarie 

participarea la Conferința internațională privind pro-

prietatea intelectuală în noua ordine tehnologică, or-

ganizată de serviciul Federal de proprietate intelectu-

ală cu suportul oMpi (skolkovo, Federația rusa). 

Martie 

întâlnirea bilaterală la nivel de Directori generali ai 

aGepi și osiM, având drept scop principal agrearea 

și semnarea programului Comun de Cooperare dintre 

aGepi și osiM pentru anii 2018-2019 și consolidarea 

relaţiilor de cooperare în domeniul proprietăţii inte-

lectuale între cele două oficii (Chișinău, republica 

Moldova).

participarea la Conferința internațională „inovația și 

creativitatea pentru economie: Designul durabil în-

tr-o economie bazată pe inovare”, organizată de către 

organizația Mondială a proprietății iintelectuale în co-

able progress, aGepi continuing to benefit from euipo 

assistance by offering consultancy and training in the 

field of competence, including through videoconfer-

ences, seminars or online courses. also, aGepi was ac-

tively involved in the epo projects and programs for 

member states and those who have concluded vali-

dation agreements, such as the republic of Moldova, 

which is party to such programs as espacenet, europe-

an patent register, thus being improved the exchange 

of data between aGepi and epo.

Bilateral Cooperation

the most important activities to maintain and 

strengthen bilateral relations with ip offices in other 

countries carried out in 2018:

February

participation in the international Conference on intel-

lectual property in the new technological order, organ-

ized by the Federal service for intellectual property with 

the support of Wipo (skolkovo, russian Federation).

March

Bilateral meeting at aGepi and osiM Director Gen-

eral level, having as its main object the approval and 

signing of the joint program of Cooperation between 

aGepi and osiM for the years 2018-2019 and the con-

solidation of cooperation relations in the field of intel-

lectual property between the two offices (Chisinau, 

republic of Moldova).

participation in the international Conference “inno-

vation and Creativity for economy: sustainable De-

sign in an innovation Driven economy”, organized 

by Wipo in cooperation with the polish patent office 

laborare cu oficiul polonez de Brevete și Bursa de Valori 

din Varșovia, sub patronajul onorific al președintelui 

republicii polone (Varșovia, polonia).

Aprilie 

schimb de experiență în domeniul tehnologiilor 

informaționale aGepi-osiM (București, românia).

participarea la seminarul de instruire în domeniul exami-

nării brevetelor pentru țările aflate de-a lungul Centurii 

economice și al Drumului Mătăsii (Zhengzhou, China). 

Mai 

Vizita delegației republicii Moldova la ierusalim la 

invitația Directorului oficiului de Brevete din israel și 

reuniunea bilaterală la nivel de conducere a aGepi și 

ilpo, scopul urmărit fiind impulsionarea relațiilor bila-

terale moldo-israeliene în domeniul proprietății indus-

triale și stabilirea unui cadru de colaborare eficient și 

reciproc avantajos între oficiile de specialitate ale celor 

două țări prin semnarea unui Memorandum de înţe-

legere. 

Vizita Directorului general al aGepi la oficiul de pro-

prietate intelectuală din Muntenegru la invitația Direc-

torului opiM în contextul celebrării a 10 ani ai oficiu-

lui și semnarea acordului de cooperare dintre aGepi 

și opiM, care oferă un cadru de colaborare prielnic 

pentru realizarea schimburilor de experiență și bune 

practici în domeniul pi, implementarea unor programe 

comune și coordonarea pozițiilor pe subiectele de in-

teres reciproc în cadrul organizațiilor internaționale și 

regionale.

participarea la evenimentul de închidere a proiectului 

implementat de turkic World Foundation cu genericul 

„perspective de viitor ale ţărilor și propuneri privind 

and the Warsaw stock exchange, under the honorary 

patronage of the president of the republic of poland  

(Warsaw, poland).

April

aGepi-osiM exchange of experience on information 

technology (Bucharest, romania).

participation in the training seminar  

on patent examination for Countries along the eco-

nomic Belt and silk road (Zhengzhou, China).

May

Visit of the republic of Moldova’s delegation to je-

rusalem at the invitation of the Director of the israel 

patent office and bilateral meeting at aGepi and ilpo 

leader level, the aim being to boost Moldovan-israeli 

bilateral relations in the field of industrial property and 

to establish an efficient and mutually beneficial coop-

eration framework between the specialized offices of 

the two countries by signing a Memorandum of un-

derstanding.

Visit of aGepi Director General to the intellectual 

property office of Montenegro at the invitation of the 

ipoM Director in the context of the 10th anniversary 

of the office and signing of the Cooperation agree-

ment between aGepi and ipoM, which provides a 

cooperation framework favorable for exchanging ex-

perience and good practices in the field of ip, imple-

menting joint programs and coordinating the posi-

tions on topics of mutual interest in the international 

and regional organizations.

participation in the closure event of the project im-

plemented by the turkic World Foundation entitled 

“Future perspectives of Countries and proposals for 
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activităţile de cooperare ulterioare în domeniul drep-

tului de autor și drepturilor conexe” (istanbul, turcia).

Iunie 

participarea la lucrările Conferinţei regionale „Capita-

lul intangibil și lanţurile valorice globale”, organizate la 

Baku în contextul aniversării a 25 de ani de la fondarea 

sistemului de brevete din azerbaidjan. 

Vizita delegației oficiului român pentru Drepturile 

de autor la agenția de stat pentru proprietatea in-

telectuală și întâlnirea bilaterală la nivel de condu-

cere, în cadrul căreia sunt abordate subiecte legate 

de dreptul de autor și drepturile conexe și trecute 

în revistă ultimele evoluții în domeniu, discuțiile fi-

ind axate în special pe activitatea și managementul 

organizațiilor de gestiune colectivă. De asemenea, 

sunt identificate direcțiile prioritate ale colaborării 

dintre aGepi și orDa pentru dezvoltarea și conso-

lidarea domeniului dreptului de autor și drepturilor  

conexe. 

Iulie

Vizita de lucru la agenția de stat pentru proprietatea 

intelectuală a delegației inspectoratului Central pen-

tru reprimarea Fraudelor și protejarea Calității produ-

selor agroalimentare din cadrul Ministerului agricultu-

rii, alimentației și pădurilor din italia, având drept scop 

familiarizarea cu sistemul de protecție a indicațiilor 

geografice din republica Moldova și stabilirea parte-

neriatelor mutual avantajoase cu instituțiile din rM în 

domeniul iG.

participarea la cea de-a iV-a ediţie a Conferinţei inter-

naţionale anuale „Georgia împotriva contrafacerii și 

pirateriei” (Batumi, Georgia).

Future Cooperation on Copyright and related rights” 

(istanbul, turkey).

June

participation in the works of the regional Conference 

“intangible Capital and Global Value Chains”, organ-

ized in Baku in the context of the 25th anniversary of 

the foundation of the patent system in azerbaijan.

Visit of the delegation of the romanian office for 

Copyright to the state agency on intellectua proper- 

ty and bilateral meeting at leader level, in  

which issues related to copyright and re-

lated rights are addressed and the latest  

evolutions in the field are reviewed, the discussions 

focusing mainly on the activity and management of 

collective management organizations. also, the pri-

ority directions of the cooperation between aGepi 

and orDa for the development and consolidation of 

the field of copyright and related rights are identi-

fied.

July

Working visit to the state agency on intellectual prop-

erty of the delegation of the Central inspectorate for 

Fraud repression and Quality protection of the agri-

Food products of the Ministry of agriculture, Food and 

Forestry of italy, having for an object the familiariza-

tion with the geographical indications protection sys-

tem of the republic of Moldova and establishment of 

mutually beneficial partnerships with the rM institu-

tions in the field of Gi.

participation in the 4th annual international Confer-

ence “Georgia against Counterfeiting and piracy” (Ba-

tumi, Georgia).

August 

participarea Directorului general al aGepi la Conferința 

la nivel înalt pentru cooperare între autorităţile publice 

cu atribuţii în domeniul pi ale țărilor aflate de-a lungul 

Centurii economice și al Drumului Mătăsii, organizată 

de către sipo în cooperare cu oMpi, la Beijing, China. 

Conferința reprezentă o oportunitate pentru con-

solidarea relațiilor bilaterale și multilaterale, crearea 

unor parteneriate reciproc avantajoase pentru țările 

inițiativei Centurii și Drumului (Belt and road initiative 

– Bri), inițiativă la care este parte și republica Moldova.

Septembrie

Vizita de lucru la aGepi a delegației osiM în scopul re-

alizării unui schimb de experiență privind serviciile de 

prediagnoză a pi și în domeniul examinării criteriilor 

de brevetabilitate (Chișinău, republica Moldova). 

Vizita de studiu la rospatent pentru instruire în utili-

zarea bazei de date patsearch și participarea la lucră-

rile Conferinței internaționale științifico-practice „rolul 

pi în dezvoltarea tehnico-științifică a societății” (Mos-

cova, Federația rusă). 

Octombrie

participarea la seminarul național cu tema „100 de ani 

de protecție a mărcilor: evoluții, perspective, provocări 

în românia”, organizat de osiM (sinaia, românia).

Noiembrie

Vizita de documentare la oficiul de proprietate inte-

lectuală din norvegia și participarea la seminarul „teh-

nologiile verzi și energiile regenerabile – inovarea și 

brevetarea” (oslo, norvegia). 

August

participation of the aGepi Director General in the 

High-level Conference for Cooperation between pub-

lic authorities with responsibilities in the ip sphere 

of the Countries along the economic Belt and silk 

road, organized by sipo in cooperation with Wipo, 

in Beijing, China. the conference is an opportunity for 

strengthening bilateral and multilateral relations, cre-

ating mutually beneficial partnerships for countries of 

the Belt and road initiative (Bri), an initiative to which 

the republic of Moldova is also a party.

September

Working visit to the aGepi of the osiM delegation for 

the purpose of exchanging experience on intellectual 

property pre-diagnosis services and on the examination 

of patentability criteria (Chisinau, republic of Moldova).

study visit to rospatent for training in the use of the 

patsearch database and participation in the works of 

the international scientific and practical Conference 

“the role of ip in the scientific and technical Develop-

ment of society” (Moscow, russian Federation).

October

participation in the national seminar entitled “100 years 

of trademark protection: evolutions, perspectives, Chal-

lenges in romania”, organized by osiM (sinaia, romania).

November

Documentation visit to the norwegian intellectual 

property office and participation in the seminar 

“Green technologies and renewable energies - inno-

vating and patenting” (oslo, norway).
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December

participation of the republic of Moldova’s delegation 

in the 3rd session of the Moldovan-american joint 

Commission on economic Cooperation (Washing-

ton, usa), one of the issues addressed therein being 

enforcement of ip rights in the republic of Moldova. 

Given the interest of both sides in expanding bilateral 

ip cooperation to identify effective solutions to coun-

ter piracy and counterfeiting in the rM, the parties 

agreed on strengthening the bilateral dialogue and 

on the opportunity to set up a Working Group on ipr 

enforcement.

also, during the reference period, aGepi participated in 

three rounds of negotiations on the Free trade agree-

ment between the republic of Moldova and the peo-

ple’s republic of China, during which discussions were 

held on the legal text of the agreement, including on 

the intellectual property rights chapter. the signing of 

that agreement will contribute to strengthening the 

trade and economic relations between the two coun-

tries, will facilitate access to the Chinese market for 

Moldovan products and will attract investments in the 

main sectors of activity of the republic of Moldova. the 

next round of negotiations is scheduled for 2019.

at the same time, the process of negotiating the agree-

ment between the republic of Moldova and Georgia 

on Mutual recognition and protection of Geographical 

indications continued in 2018, being held the second 

round of negotiations on the draft agreement, which 

took place in Georgia between the official delegation 

of the republic of Moldova under the leadership of 

the Director General of aGepi and the president and 

representatives of saKpatenti. subsequently, several 

expert-level activities of the two parties were carried 

out to complete the text of the agreement and to ap-

prove the names to be protected by virtue thereof.

Decembrie 

participarea delegației republicii Moldova la lucrările 

celei de-a iii-a sesiuni a Comisiei mixte moldo-ameri-

cane pentru colaborare economică (Washington, sua), 

unul dintre subiectele abordate în cadrul acesteia fiind 

respectarea drepturilor de pi în republica Moldova. 

având în vedere interesul ambelor părți de a extinde 

colaborarea bilaterală în domeniul pi pentru a identifi-

ca soluții eficiente de combatere a pirateriei și contra-

facerii în rM, părțile au convenit asupra consolidării di-

alogului bilateral și asupra oportunității instituirii unui 

Grup de lucru în domeniul asigurării respectării Dpi.

De asemenea, pe parcursul perioadei de referință, 

aGepi a participat la trei runde de negocieri pe margi-

nea acordului de liber schimb dintre republica Mol-

dova și republica populară Chineză, în cadrul cărora au 

fost purtate discuții pe textul juridic al acordului, inclu-

siv pe capitolul privind drepturile de proprietate inte-

lectuală. semnarea acordului respectiv va contribui la 

fortificarea relațiilor comercial-economice între ambele 

state, va facilita accesul pe piața chineză a produselor 

moldovenești și va atrage investiții în principalele sec-

toare de activitate ale republicii Moldova. următoarea 

rundă de negocieri este planificată pentru anul 2019.

totodată, în 2018 a continuat procesul de negociere a 

acordului dintre republica Moldova și Georgia cu pri-

vire la recunoașterea reciprocă și protecția indicațiilor 

geografice, fiind desfășurată cea de-a ii-a rundă de 

negocieri asupra proiectului de acord, care a avut loc 

în Georgia, între delegația oficială a republicii Mol-

dova sub conducerea Directorului general al aGepi și 

președintele și reprezentanții saKpatenti. ulterior au 

fost realizate mai multe activități la nivel de experți ai 

celor două părți pentru finalizarea textului acordului și 

agrearea denumirilor care urmează să fie protejate în 

virtutea acestuia.
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ManaGeMent intern

internal ManaGeMent

implementarea coerentă a obiectivelor trasate în pro-

gramul de activitate al aGepi și snpi 2020 a fost și în 

anul 2018 un deziderat important al colectivului ofi-

ciului național de pi. 

în acest context, buna organizare și desfășurare a 

activităților aGepi este susținută prin asigurarea și 

coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice, 

dezvoltarea, modernizarea și securizarea continuă a 

sistemului informațional, optimizarea proceselor de 

prestare a serviciilor și a fluxurilor de informație, actu-

alizarea zilnică a bazelor de date etc.

structura organizaţională a aGepi este constituită din 

6 subdiviziuni de nivelul întâi (direcţii) și 18 subdivizi-

uni de nivelul doi (secţii).

Efectivul AGEPI la 31.12.2018

the coherent implementation of the objectives set out 

in the aGepi activity program and nips 2020 was an 

important desiderate of the national ip office staff in 

2018 as well.

in this context, the good organization and conduct of 

aGepi’s activities is supported by ensuring and coordi-

nating the human, financial, technical resources, con-

tinuously developing, modernizing and securing the 

information system, optimizing the service providing 

processes and information flows, daily updating the 

data bases, etc.

the organizational structure of aGepi is made up of six 

first-level subdivisions (departments) and 18 second-

level subdivisions (divisions).

AGEPI staff on 31.12.2018

157
total

118
Femei 

Women

39
Bărbați 

Men

aGepi facilitează accesul societăț ii civile la informa ții  
de interes public

aGepi facilitates civil society access to information  
of public interest

Vadim ursu, șef  Direcție management intern 

Vadim ursu, Head of internal Management Department
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MANAGEMENT INTERN
INTERNAL MANAGEMENT

PONDEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE, % 
THE WEIGHT OF EXPENSES ON ITEMS, % 

PONDEREA VENITURILOR PE OPI ŞI ALTE DOMENII DE ACTIVITATE, %
THE WEIGHT OF REVENUES ON IPOs AND OTHER FIELDS OF ACTIVITY, % 

Mărci
Trademarks58,9

Invenții, soiuri de plante
Inventions, plant varieties32,3

Contracte de transmitere a drepturilor, contestații
Rights transfer contracts, appeals3,0

Desene şi modele industriale
Industrial designs1,6

Drept de autor şi  drepturi conexe
Copyright and related rights0,2

Alte servicii prestate conform tarifelor comune de 
procedură
Other services provided under common 
procedural tari�s

0,3

Alte activități
Other activities3,7

Retribuirea muncii 
Labor remuneration 64,8

Contribuţii sociale şi medicale
Social and medical taxation 17,3

Cheltuieli de organizare a manifestărilor tehnico-ştiinţi�ce 
Expenses for organization of technical-scienti�c events3,9

Cheltuieli de gospodărire, întreţinere ş.a. 
Administration, upkeep expenses, etc. 2,4

Uzura fondurilor �xe si activelor nemateriale
Wear of �xed funds and intangible assets1,5

Alte cheltuieli 
Other expenses10,1
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statistiCa opi

ipo statistiCs

Cereri de acordare a protecției 

Applications for the grant of protection

2016 2017 2018

Cereri de brevet de invenție 155 110 113 patent applications

Cereri de brevet de invenție 

de scurtă durată
156 142 122 short-term patent applications

Cereri de brevet  

pentru soi de plantă
22 30 37

patent applications 

for a plant variety

Cereri de înregistrare a DMi 288 225 189
applications for the  

registration of iD

Cereri de reînnoire a certifi-

catului de înregistrare a DMi
332 424 461

applications for the renewal of  

an iD registration certificate

Cereri de înregistrare a mărcii 4478 5062 5107
applications for the  

registration of a trademark

Cereri de reînnoire a  

înregistrării mărcii
3983 4013 4130

applications for the renewal 

of  the trademark registration

Cereri de înregistrare a Do 51 4 58
application for the  

registration of an ao

Cereri de înregistrare a iG 247 1
application for the  

registration of a Gi

Cereri de înregistrare a 

obiectelor dreptului de 

autor și drepturilor conexe

283 327 417

applications for the  

registration of objects of  

copyright and related rights

TOTAL 9995 10338 10634 TOTAL

Acordarea protecției obiectelor de proprietate intelectuală 

Grant of protection to intellectual property objects

2016 2017 2018

Brevete de invenție 70 62 79 patents for invention

Brevete de invenție 

de scurtă durată
122 110 106

short-term patents 

for invention

Brevete pentru soi de plantă 37 17 32 plant variety patents

Desene și modele  

industriale
333 220 218 industrial designs

Desene și modele  

industriale reînnoite
334 426 449 renewed industrial designs

Mărci 4419 3747 4183 trademarks

Mărci reînnoite 4004 4051 4128 renewed trademarks

Denumiri de origine 58 1 38 appellations of origin

indicații geografice 25 223 1 Geographical indications

obiecte ale dreptului de 

autor și drepturilor conexe
277 249 452

objects of copyright 

and related rights

TOTAL 9679 9106 9686 TOTAL
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Cereri de acordare a protecției DMI 

Applications for the grant of ID protection

2016 2017 2018

solicitanţi naţionali 55 351 55 290 70 432 national applicants

solicitanţi străini, inclusiv: 233 714 170 750 119 463 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 10 33 1 1 10 68 – national procedure

– procedura internaţională 223 681 169 749 109 395 – international procedure

TOTAL 288 1065 225 1040 189 895 TOTAL

Cereri de reînnoire a DMI

ID renewal applications

titulari naţionali 47 173 50 262 49 272 national owners

titulari străini, inclusiv: 285 935 374 1276 412 1256 Foreign owners, including:

– procedura naţională 13 26 20 35 5 11 – national procedure

– procedura internaţională 272 909 354 1241 407 1245 – international procedure

TOTAL 332 1108 424 1538 461 1528 TOTAL

Certificate eliberate / Protecție acordată 

Issued certificates / Granted protection

titulari naţionali 64 897 34 248 36 197 national owners

titulari străini, inclusiv: 269 996 186 576 182 731 Foreign owners, including:

– procedura naţională 8 58 5 14 5 9 – national procedure

– procedura internaţională 261 938 181 562 177 722 – international procedure

TOTAL 333 1893 220 824 218 928 TOTAL

DMI reînnoite

Renewed ID

titulari naţionali 47 140 56 302 43 255 national owners

titulari străini, inclusiv: 287 954 370 1257 406 1243 Foreign owners, including:

– procedura naţională 15 45 19 31 4 13 – national procedure

– procedura internaţională 272 909 351 1226 402 1230 – international procedure

TOTAL 334 1094 426 1559 449 1498 TOTAL

Cereri de brevet de invenţie 

Patent applications

2016 2017 2018

solicitanţi naţionali 91 73 92 national applicants

solicitanţi străini, inclusiv: 64 37 21 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 3 1 – national procedure

– faza naţională pCt 64 34 20 – pCt national phase

TOTAL 155 110 113 TOTAL

Brevete de invenţie eliberate

Issued patents for invention

titulari naţionali 54 42 47 national owners

titulari străini, inclusiv: 16 20 32 Foreign owners, including

– procedura naţională 4 10 4 – national procedure

– faza naţională pCt 12 10 28 – pCt national phase

TOTAL 70 62 79 TOTAL

Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată

Short-term patent applications

2016 2017 2018

solicitanţi naţionali 154 140 117 national applicants

solicitanţi străini, inclusiv: 2 2 5 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 1 4 – national procedure

– faza naţională pCt 1 2 1 – pCt national phase

TOTAL 156 142 122 TOTAL

Brevete de invenţie de scurtă durată eliberate

Issued short-term patents for invention

titulari naţionali 121 108 105 national owners

titulari străini, inclusiv: 1 2 1 Foreign owners, including

– procedura naţională 1 – national procedure

– faza naţională pCt 1 1 1 – pCt national phase

TOTAL 122 110 106 TOTAL

Cereri / înregistrări DMi 

iD applications / registrations

DMi incluse în cereri/înregistrări 

iD included in applications/registrations
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Cereri de acordare a protecției mărcilor 

Applications for the grant of trademark protection

2016 2017 2018

solicitanţi naţionali 1415 1326 1384 national applicants

solicitanţi străini, inclusiv: 3063 3736 3723 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 553 655 572 – national procedure

– procedura internaţională 2510 3081 3151 – international procedure

TOTAL 4478 5062 5107 TOTAL

Cereri de reînnoire a mărcilor 

Trademark renewal applications

titulari naţionali 342 298 292 national owners

titulari străini, inclusiv: 3641 3715 3838 Foreign owners, including:

– procedura naţională 615 589 563 – national procedure

– procedura internaţională 3026 3126 3275 – international procedure

TOTAL 3983 4013 4130 TOTAL

Certificate eliberate / Protecție acordată 

Issued certificates / Granted protection

titulari naţionali 731 910 903 national owners

titulari străini, inclusiv: 3688 2837 3280 Foreign owners, including:

– procedura naţională 463 421 572 – national procedure

– procedura internaţională 3225 2416 2708 – international procedure

TOTAL 4419 3747 4183 TOTAL

Mărci reînnoite

Renewed trademarks

titulari naţionali 376 313 301 national owners

titulari străini, inclusiv: 3628 3738 3827 Foreign owners, including:

– procedura naţională 602 612 552 – national procedure

– procedura internaţională 3026 3126 3275 – international procedure

TOTAL 4004 4051 4128 TOTAL

Cereri de înregistrare a denumirilor de origine 

Applications for the registration of appellations of origin

2016 2017 2018

Do autohtone 1 indigenous ao

Do străine, inclusiv: 50 4 58 Foreign ao, including:

– procedura naţională 1 – national procedure

– aranjamentul lisabona 50 3 58 – lisbon agreement

TOTAL 51 4 58 TOTAL

Denumiri de origine protejate

Protected appellations of origin

Do autohtone 1 indigenous ao

Do străine, inclusiv: 57 1 38 Foreign ao, including:

– procedura naţională – national procedure

– aranjamentul lisabona 57 1 38 – lisbon agreement

TOTAL 58 1 38 TOTAL

Cereri de înregistrare a indicațiilor geografice

Applications for the registration of geographical indications

2016 2017 2018

iG autohtone 1 indigenous Gi

iG străine, inclusiv: 246 1 Foreign Gi, including:

– procedura naţională 1 1 – national procedure

– acordul iG rM-ue/aa rM-ue 245 – rM-eu Gi agreement/rM-eu aa

TOTAL 247 1 TOTAL

Indicații geografice protejate

Protected geographical indications

iG autohtone 2 1 indigenous Gi

iG străine, inclusiv: 23 222 1 Foreign Gi, including:

– procedura naţională 1 – national procedure

– acordul iG rM-ue/aa rM-ue 23 222 – rM-eu Gi agreement/rM-eu aa

TOTAL 25 223 1 TOTAL
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Cereri de brevet pentru soi de plantă 

Patent applications for plant varieties

2016 2017 2018

solicitanţi naţionali 20 26 28 national applicants

solicitanţi străini 2 4 9 Foreign applicants

TOTAL 22 30 37 TOTAL

Brevete pentru soi de plantă eliberate

Issued plant variety patents

titulari naţionali 33 14 30 national owners

titulari străini 4 3 2 Foreign owners

TOTAL 37 17 32 TOTAL

Opere ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe

Works protected by copyright and related rights

2016 2017 2018

opere literare 116 98 64 literary works

opere științifice 53 68 72 scientific works

opere dramatice 1 Dramatic works

opere muzicale 11 11 16 Musical works

opere de artă plastică 29 10 226 Works of plastic art

opere fotografice 3 1 photographic works

opere coreografice și pantomimă 1 1 Choreographic works and pantomimes

Fonograme 24 20 33 phonograms

Baze de date 1 Databases

programe pentru calculator 23 18 16 Computer programs

opere integrante 1 1 4 integrated works

opere audiovizuale 5 5 3 audiovisual works

opere de artă decorativă și aplicată 8 12 11 Works of decorative and applied art

opere de arhitectură 1 1 Works of architecture

opere derivate 1 1 5 Derivative works

Videograme 1 Videograms

interpretări 1 1 performances

TOTAL 277 249 452 TOTAL

 ● perfecționarea în continuare a cadrului normativ 

în domeniul pi și ajustarea acestuia la evoluțiile 

internaționale.

 ● organizarea ediției a xVi-a a expoziției 

internaționale specializate „inFoinVent” și a ediției 

a iV-a a Conferinței inovaționale internaționale.

 ● implementarea sistemului informațional interde-

partamental comun care va asigura schimbul de 

date interinstituțional.

 ● Continuarea campaniei pentru elevi „studierea 

proprietății intelectuale poate fi captivantă”.

 ● organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire 

și de formare continuă în domeniul protecției și 

respectării Dpi pentru diverse grupuri-țintă, inclu-

siv pe platforma „e-learning”.

 ● Consolidarea relațiilor de cooperare cu oMpi, oeB, 

euipo și cu oficiile țărilor membre ale organizaţiei 

Mondiale a proprietăţii intelectuale.

 ● Further improving the normative framework in the 

field of ip and adjusting it to international evolu-

tions.

 ● organizing the 16th edition of the international 

specialized exhibition “inFoinVent” and the 4th 

edition of the international innovation Conference.

 ● implementing the joint interdepartmental infor-

mation system that will ensure the exchange of 

interinstitutional data.

 ● Continuing the campaign for pupils “studying in-

tellectual property Can Be exciting”.

 ● organizing and conducting training and continu-

ous training courses in the field of protection and 

enforcement of iprs for various target groups, in-

cluding on the e-learning platform;

 ● strengthening the cooperation relations with 

Wipo, epo, euipo and with offices of the Wipo 

Member states.

aCțiuni prioritare pentru anul 2019

priority aCtions For 2019
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listĂ De aBreVieri

list oF aBBreViations

acordul de asociere rM-ue sau aa rM-ue– acordul 

de asociere între republica Moldova, pe de o parte, și 

uniunea europeană și Comunitatea europeană a ener-

giei atomice și statele membre ale acestora, pe de altă 

parte, în vigoare din 01.07.2016

acordul de validare – acordul dintre Guvernul repu-

blicii Moldova și organizația europeană de Brevete 

privind validarea brevetelor europene, în vigoare din 

01.11.2015

acordul iG rM-ue – acordul între republica Moldova 

și uniunea europeană cu privire la protecția indicațiilor 

geografice ale produselor agricole și alimentare, în vi-

goare din 01.04.2013

acordul trips – acordul privind aspectele drepturilor 

de proprietate intelectuală legate de comerţ, în vigoa-

re pentru rM din 26.07.2001 

aGepi – agenția de stat pentru proprietatea intelectu-

ală a republicii Moldova

ansa – agenţia naţională pentru siguranţa alimentelor

apCsp – agenția pentru protecția Consumatorilor și 

supravegherea pieței 

aranjamentul de la Haga – aranjamentul de la Haga pri-

vind depozitul internațional de desene și modele indus-

triale, în vigoare pentru rM din 14.03.1994

aranjamentul lisabona – aranjamentul de la lisabona 

privind protecția denumirilor de origine și înregistra-

rea internațională a acestora, în vigoare pentru rM din 

05.04.2001

rM-eu association agreement or rM-eu aa – associa-

tion agreement between the republic of Moldova, on 

the one hand, and the european union and the euro-

pean atomic energy Community and their Member 

states, on the other hand, in force since 01.07.2016

Validation agreement – agreement between the Gov-

ernment of the republic of Moldova and the european 

patent organization on Validation of european pat-

ents, in force since 01.11.2015

rM-eu Gi agreement – agreement between the re-

public of Moldova and the european union on the 

protection of Geographical indications of agricultural 

products and Foodstuffs, in force since 01.04.2013

trips agreement – agreement on trade-related as-

pects of intellectual property rights, in force for rM 

since 26.07.2001

aGepi – state agency on intellectual property of the 

republic of Moldova

ansa – national agency for Food safety

apCsp – agency for Consumer protection and Market 

surveillance

Hague agreement – Hague agreement Concerning 

the international Deposit of industrial Designs, in force 

for rM since 14.03.1994

lisbon agreement – lisbon agreement for the protec-

tion of appellations of origin and their international 

registration, in force for republic of Moldova since 

05.04.2001

aranjamentul de la Madrid – aranjamentul de la Ma-

drid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în 

vigoare pentru rM din 25.12.1991

așM – academia de științe a Moldovei

BD – baze de date

Bi – brevet de invenție

BisD – brevet de invenție de scurtă durată

CiB – Clasificarea internațională a Brevetelor

Cips – Clasificarea internațională a produselor și servi-

ciilor în scopul înregistrării mărcilor

Comisia de stat – Comisia de stat pentru testarea soiu-

rilor de plante a republicii Moldova

Csi – Comunitatea statelor independente 

DaC – drept de autor și drepturi conexe

DCFta – acordul de instituire a Zonei de liber schimb 

aprofundat și Cuprinzător cu uniunea europeană

DMi – desene și modele industriale

Do – denumire de origine 

Dpi – drepturi de proprietate intelectuală 

euipo – oficiul uniunii europene pentru proprietate 

intelectuală

GuaM – organizația pentru Democraţie și  

Dezvoltare economică, o inițiativă regională din pa-

tru state, denumirea ei provine de la inițialele statelor 

fondatoare: Georgia, ucraina, republica azerbaidjan și 

republica Moldova

HG – Hotărârea Guvernului

iG – indicație geografică

Madrid agreement – Madrid agreement Concerning 

the international registration of Marks, in force for rM 

since 25.12.1991

asM – academy of sciences of Moldova

DB – databases

pi – patent for invention

stpi – short-term patent for invention

ipC – international patent Classification

iCGs – international Classification of Goods and serv-

ices for the purposes of the registration of Marks

state Commission – state Commission for Variety test-

ing of the republic of Moldova

Cis – Commonwealth of independent states 

Crr – copyright and related rights

DCFta – agreement establishing a Deep and Compre-

hensive Free trade area with the european union

iD – industrial designs

ao – appellation of origin

ipr – intellectual property rights

euipo – european union intellectual property  

office 

GuaM – organization for Democracy and  

economic Development, a regional initiative of four 

states, its name comes from the initials of the found-

ing states: Georgia, ukraine, the republic of azerbai-

jan and the republic of Moldova

GD – Government Decision

Gi – geographical indication
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ilpo – oficiul de Brevete din israel

iMM – întreprinderi mici și mijlocii 

iMsp – instituție medico-sanitară publică

ip usMF  „n.testemițanu” – instituția publică uni-

versitatea de stat de Medicină și Farmacie „nicolae 

testemițanu”

legea nr. 66/2008 – legea nr. 66/2008 privind 

protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origi-

ne și specialităților tradiționale garantate

Mai – Ministerul afacerilor interne al republicii Mol-

dova

MeCC – Ministerul educației, Culturii și Cercetării al re-

publicii Moldova

observatorul rDpi – observatorul respectării drepturi-

lor de proprietate intelectuală

oeB – organizația europeană de Brevete

oGC – organizație de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor și/sau conexe

oMC – organizația Mondială a Comerțului

oMpi – organizaţia Mondială a proprietăţii intelectuale 

oMs – organizaţia Mondială a sănătății

onu – organizaţia naţiunilor unite 

opi – obiecte de proprietate intelectuală

opiM – oficiul de proprietate intelectuală din Muntenegru

orDa – oficiul român pentru Drepturile de autor

osiM – oficiul de stat pentru invenții și Mărci din  

românia

pi – proprietatea intelectuală 

ilpo – israel patent office

sMe – small and medium-sized enterprises

pMsi - public Medico-sanitary institution

pi suMph “n.testemitanu” – public institution state 

university of Medicine and pharmacy “nicolae test-

emitanu”

law no. 66/2008 – law no. 66/2008 on the protection 

of Geographical indications, appellations of origin 

and traditional specialties Guaranteed

Mia – Ministry of internal affairs of the republic of 

Moldova

MeCC – Ministry of education, Culture and research of 

the republic of Moldova

eipr – observatory on enforcement of intellectual 

property rights

epo – european patent organization

CMo – organization for collective management of 

economic copyright and/or related rights

Wto – World trade organization

Wipo – World intellectual property organization

WHo – World Health organization 

uno – united nations organization

ipo – intellectual property objects

ipoM - intellectual property office of Montenegro

orDa – romanian Copyright office

osiM – state office for inventions and trademarks of 

romania 

pi – intellectual property

proiectul ue „sarDpi” – proiectul uniunii europene de 

asistență tehnică „suport pentru asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală în rM”

rospatent – institutul Federal de proprietate indus-

trială din rusia

rM sau MD – republica Moldova

saKpatenti – Centrul național de proprietate intelec-

tuală al Georgiei

sipo – oficiul de stat de proprietate intelectuală din 

republica populară Chineză

snpi 2020 – strategia națională în domeniul proprietății inte-

lectuale până în anul 2020, aprobată prin HG nr.880/2012

stG – specialitate tradițională garantată

ue – uniunea europeană

usM – universitatea de stat din Moldova 

upoV – uniunea internațională pentru protecția  

noilor soiuri de plante

urss – uniunea republicilor sovietice socialiste, a în-

cetat să mai existe în anul 1991

eu project “seipr” – european union technical assist-

ance project “support to enforcement of intellectual 

property rights in the republic of Moldova”

rospatent – Federal institute of industrial property of 

russia

rM or MD – republic of Moldova

saKpatenti – national intellectual property Center of 

Georgia 

sipo – state intellectual property office of the people’s 

republic of China

nips 2020 – national intellectual property strategy un-

til 2020, approved by GD no.880/2012

tsG – traditional specialty guaranteed

eu – european union

suM – state university of Moldova

upoV – international union for the protection of new 

Varieties of plants 

ussr – union of soviet socialist republics, ceased to 

exist in 1991
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