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Biblioteca PI
Biblioteca AGEPI este o subdiviziune în structura AGEPI,care oferă beneficiarilor servicii
informațional- bibliotecare în domeniul proprietății intelectuale.
Biblioteca deține Colecția Națională de Documente în domeniul Proprietății Intelectuale, care include:
BD invenții pe suport electronic diferite țări și organizații internaționale; brevete de invenții, brevete
de scurtă durată, soiuri noi de plante, mărci, desene și modele industriale ale Republicii Moldova;
cărți și publicații seriale în domeniul PI; Buletine Oficiale ale oficiilor din străinătate etc.
Anual Colecția Bibliotecii se completează cu documente noi din diferite domenii, care sunt reflectate
în Catalogul electronic și în BD specializate.
Obiectivele activității:

acumularea, păstrarea și utilizarea informației/documentelor de proprietate intelectuală în
procesul de servire a beneficiarilor;
satisfacerea la nivel înalt a necesităților informaționale ce țin de interesele de serviciu ale
colaboratorilor AGEPI;
stimularea creativității beneficiarilor pasionați de noi descoperiri;
familiarizarea publicului larg de cititori cu specificul Proprietății Intelectuale pentru a facilita
accesul potențialilor inventatori la informația din domeniu;
extinderea relațiilor de colaborare cu oficii și instituții de profil din republică și de peste
hotare.
Servicii prestate
Beneficiari ai serviciilor prestate de bibliotecă sunt experții și alți colaboratori ai AGEPI, precum și
toate persoanele interesate din afara instituției: consilieri în domeniul proprietății intelectuale,
cercetători, inventatori și raționalizatori, cadre didactice, studenți etc.
Ei beneficiază de:

acces la Colecția Națională de brevete, cereri de brevet, mărci, modele de utilitate, soiuri noi
de plante;
asistență informațională în sprijinul creativității lor;
posibilitatea utilizării Catalogului electronic al colecției de cărți (BD BOOKS) și cel al
articolelor din edițiile periodice din domeniul Proprietății Intelectuale (BD ART-PI), precum și
de acces la bazele de date electronice ale AGEPI și oficiilor din străinătate;
asistența metodologică la căutarea informației în BD electronice;
servirea bibliotecar-bibliografică în regim "cerere-ofertă", „informare-expres”, pe calea
îndeplinirii referințelor bibliografice, tematice și factice;
posibilitatea de a participa la activități de promovare a informației în domeniul PI desfășurate
la nivel local și republican.
Program pentru beneficiari:

De la 9.00 pînă la 16.00 luni – vineri.
Zi fără program – sîmbătă, duminică.
Adresa: str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, et. 5, Chișinău, Republica Moldova.
Tel.: 400-591, 400-597;
Pagina 1 din 3

Biblioteca PI
Published on AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
(http://www.agepi.gov.md)
Fax: 440-119.

Colecția
Colecția Bibliotecii AGEPI e constituită din următoarele genuri de documente:
Brevete de Invenții protejate în Republica Moldova (Vezi BD Invenții);
Buletine Oficiale de Proprietate Intelectuală ale Oficiilor de PI din diferite țări și
organizații internaționale achiziționate în baza schimbului bilateral;
Baze de date pe suport electronic în domeniul Proprietății Intelectuale;
Cărți în domeniul Proprietății Intelectuale, documente legislative, acte normative,
tratate și aranjamente internaționale, dicționare și enciclopedii din diferite ramuri ale
economiei, publicații oficiale și metodice ale AGEPI;
Din 2011 a demarat implementarea proiectului OMPI privind instituirea în cadrul
bibliotecii AGEPI a “WIPO Depositary Library”, avînd drept scop crearea unui fond de
carte de specialitate în domeniul PI.
Colectia de reviste de specialitate numara circa 22,5 mii de exemplare.
Anual biblioteca aboneaza peste 25 titluri de reviste din domeniul PI.
Lista revistelor de specialitate:
BOPI
Intellectus
Revista romana de Proprietate Industriala (CD-ROM)
Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale
Contabilitate si audit
Dreptul muncii
ProBusiness
Mediul ambiant
Revue Internationale du Droit d'auteur
Интеллектуальная собственность: авторское право
Интеллектуальная собственность: промышленная собственность
Изобретатель и рационализатор
Изобретательство
Патентное дело
Патентная информация сегодня
Интеллектуальная собственность: документы и комментарии
Биржа интеллектуальной собственности
Патентный поверенный
Патенты и лицензии
LAN. Журнал сетевых решений
Наука и жизнь
Бухгалтерские и налоговые консультации
Profit
IPR Melpdesk Bulletin
Patent Abstracts of Japan News
Patent World (Londra)
PCT Newsletter
WIPO Magazine
Trademark World
PIBD. Propriete industrielle. Buletin documentaire
Revue de l'OMPI

Închide

Catalogul abonării [4]
Alte biblioleci
Va oferim cateva adrese Web ale unor bibioteci si ale unor pagini care pot fi utilizate drept
surse eficiente de informatie.
Nr.
Denumirea
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Organizatia Mondiala de Proprietate
Intelectuala(OMPI). Biblioteca [6]
Biblioteca publica de Stat tehnico-stiintifica
din Rusia [7]
Biblioteca tehnico-stiintifica din Federatia
Rusa [8]
Institutul ITS al Federatiei Ruse VINITI) [9]
Biblioteca tehnico-stiintifica a Marei Britanii
[10]
Biblioteca USPTO [11]
Biblioteca Congresului SUA [12]
Biblioteca Nationala de agricultura (SUA) [13]
Biblioteca Nationala de Medicina (SUA) [14]
Biblioteca Burns. Facultatea de drept [15]
Acces la documente Stiintifice din reviste, carti
... (LINK) [16]
Cornell. Institutul de Drept [17]
Santa Clara. Facultatea de Drept [18]
WIPLA. Wisconsin. Asociatie. Dreptul
Proprietatii Intelectuale [19]
Biblioteci. Universitatea Stanford [20]
Site-ul oficial al Uniunii Europene [21]
Închide

URL sursă: http://www.agepi.gov.md/ro/services/biblioteca-pi
Legături
[1] http://www.agepi.gov.md/md/services/library/collection.php
[2] http://www.agepi.gov.md/pdf/library/bd_e_suport_01-01-2012.pdf
[3] http://www.agepi.gov.md/pdf/library/colectia_bd_01-01-2012.pdf
[4] http://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2018/02/catalogul_abonarii_2018.doc
[5] http://10.0.0.240/CGI-BIN/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BO
OKS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
[6] http://www.wipo.int/library/en/
[7] http://www.gpntb.ru/
[8] http://www.sciteclibrary.ru/
[9] http://www.viniti.ru/
[10] http://www.bl.uk/
[11] http://www.uspto.gov/products/library/index.jsp
[12] http://www.loc.gov/index.html
[13] http://www.nal.usda.gov/
[14] http://www.nlm.nih.gov/
[15] http://www.law.gwu.edu/Library/Pages/Default.aspx
[16] http://link.springer.com/
[17] http://www.law.cornell.edu/
[18] http://law.scu.edu/library/
[19] http://www.wipla.org/
[20] http://highwire.stanford.edu/
[21] http://europa.eu/
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