
PROTEC IA 
PROPRIET II INTELECTUALE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA



AGEPI este oficiul na ional de 
proprietate intelectual , investit cu 
dreptul de a acorda protec ie juridic  
obiectelor de proprietate intelectual .

Agen ia de Stat pentru proprietatea intelectual
a Republicii Moldova (abreviat – AGEPI) 

AGEPI reprezint  Republica Moldova în Organiza ia Mondial  pentru 
Proprietatea Intelectual , în alte organiza ii interna ionale i interstatale pentru 
protec ia propriet ii intelectuale, între ine i dezvolt  rela ii de colaborare i 
cooperare cu ele, precum i cu institu iile de profil din alte state.

AGEPI activeaz  în calitate de oficiu 
receptor al cererilor de acordare a 
protec iei pentru obiectele de proprietate 
intelectual  în str in tate, conform 
tratatelor interna ionale la care Republica 
Moldova este parte.



Func iile principale ale AGEPI

AGEPI asigur protec ia propriet ii intelectuale i desf oar  
activit i ce includ, drept componente de baz :

Examinarea cererilor din domeniul propriet ii intelectuale  i acordarea 
titlurilor de protec ie conform legisla iei na ionale în domeniu

Activit i de solu ionare extrajudiciar  a litigiilor, de mediere i arbitraj 
specializat în domeniul propriet ii intelectuale

Activit i de informare  i documentare, de promovare  i
diseminare a informa iei

Activit i editorial-poligrafice

Activit i de instruire i  preg tire a speciali tilor în
domeniul propriet ii intelectuale



ISTORIA SISTEMULUI  NA IONAL 
DE PROPRIETATE INTELECTUAL  

13 septembrie 2004   În vederea realiz rii art.163 alin.(2) al Codului cu privire 
la tiin i inovare, prin Hot rârea nr.1016 Guvernul creeaz  Agen ia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectual  (AGEPI) prin fuzionarea Agen iei de Stat 
pentru Protec ia Propriet ii Industriale i Agen iei de Stat pentru Drepturile de 
Autor, ulterior, la 13 decembrie, prin Hot rârea nr. 1378, aprobând Statutul i 
Structura AGEPI 

25 noiembrie 1991   Pre edintele Republicii Moldova semneaz  Decretul nr. 238
cu privire la Agen ia de Stat pentru Drepturile de Autor a Republicii Moldova 
(ADA)

25 mai 1992   Pre edintele Republicii Moldova semneaz  Decretul nr. 120 
cu privire la instituirea Agen iei de Stat pentru Protec ia Propriet ii 
Industriale a Republicii Moldova (AGEPI)



Documente de politici

Strategia  na ional  în domeniul PI 
pân  în anul 2020 i Planul de ac iuni 

pentru anii 2012-2014 privind 
implementarea  Strategiei, aprobat  prin 

Hot rârea Guvernului nr. 880 din 22 
noiembrie  2012

Programul na ional de informatizare 
a sferei culturii pentru anii 2012-2020, 

aprobat prin Hot rârea Guvernului     
nr. 478  din 4 iulie

Programul de activitate al AGEPI 
pentru anul 2015

Programul de dezvoltare strategic  
al AGEPI pentru anii 2012-2014



Strategia na ional  în domeniul PI 
pân  în anul 2020

Obiectivul General 5:
Promovarea i dezvoltarea 

unei culturi înalte în materie 
de proprietate intelectual , 

sensibilizarea i 
con tientizarea publicului 

larg cu privire la rolul 
propriet ii intelectuale i 
sporirea interesului fa  de 

protec ia  i respectarea 
drepturilor de proprietate 

intelectual

Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informa iile i 
cuno tin ele din domeniul propriet ii intelectuale 

Obiectivul specific 5.2. Instruirea i educarea în domeniul 
propriet ii intelectuale prin intermediul sistemului 

preuniversitar, universitar i post-universitar

Obiectivul specific 5.3. Cre terea gradului de con tientizare 
a drepturilor de proprietate intelectual   de c tre societate



LEGISLILE SPECIALE PRIVIND PROTEC IA 
PROPRIET II INTELECTUALE

Legea privind protec ia topografiilor circuitelor integrate nr. 655-
XIV (adoptat  la 29.10.1999, în vigoare din 06.01.2000)

Legea privind protec ia desenelor i modelelor industriale nr. 
161-XVI (adoptat  la 12.07.2007, în vigoare din 01.12.2007) 

Legea privind protec ia m rcilor nr. 38-XVI (adoptat  la 
29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008) 

Legea privind protec ia soiurilor de plante nr. 39-XVI (adoptat  la 
29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008)



LEGISLILE SPECIALE PRIVIND PROTEC IA 
PROPRIET II INTELECTUALE

Legea privind protec ia inven iilor nr. 50-XVI (adoptat  la 07.03.2008, în vigoare din 
04.10.2008)

Legea privind protec ia indica iilor geografice, denumirilor de origine i specialit ilor 
tradi ionale garantate nr.66-XVI (adoptat  la 27.03.2008, în vigoare din 25.10.2008) 

Legea privind dreptul de autor i drepturile conexe nr. 139 (adoptat  la 02.07.2010, în 
vigoare din 01.01.2011) 

Legea pentru aprobarea simbolurilor na ionale asociate indica iilor geografice protejate, 
denumirilor de origine protejate i specialit ilor tradi ionale garantate nr.101 (adoptat  la 
12.06.2014) 



Regulamentele conexe aplic rii legilor speciale 
privind protec ia propriet ii intelectuale

Regulamentul de aplicare al Legii nr. 655/1999 privind protec ia 
topografiilor circuitelor integrate, aprobat prin ordinul Directorului 
General al AGEPI nr.72 din 20.06.2000

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare i înregistrare 
a desenelor i modelelor industriale, aprobat prin Hot rârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 1496 din 29.12.2008 

Regulamentul privind procedurile de depunere i examinare a cererii, de 
acordare i de men inere în vigoare a brevetului pentru soi de plant , 
aprobat prin Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 295 din 
16.04.2009 

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare i înregistrare 
a m rcilor, aprobat prin Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
488 din 13.08.2009 



Regulamentele conexe aplic rii legilor speciale 
privind protec ia propriet ii intelectuale

Regulamentul privind procedura de depunere i examinare a cererii de 
brevet de inven ie i de eliberare a brevetului, aprobat prin Hot rârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 01.09.2009 

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare i înregistrare 
a indica iilor geografice, a denumirilor de origine i a specialit ilor 
tradi ionale garantate, aprobat prin Hot rârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 610 din 05.07.2010 

Regulamentul cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor i 
drepturilor conexe, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 89 din 
10.02.2012



PROMOVAREA 
PROPRIET II INTELECTUALE 

EXPOZI II
CONCURSURI

CURSURI

EXPOZI II
CONCURSURI

CURSURI

SIMPOZIOANE
SEMINARE

CONFERIN E 

SIMPOZIOANE
SEMINARE

CONFERIN E 



PUBLICA IILE  AGEPI

BOPI – Buletinul Oficial de 
Proprietate Industrial . 
Se editeaz  lunar din 1993.

INTELECTUS - Revist  de proprietate
intelectual . 
Se editeaz  trimestrial din 1995.

AGEPI INFO – supliment al revistei 
”Intellectus”. 
Se editeaz  trimestrial din 1997.



PREG TIREA CADRELOR ÎN DOMENIUL PI

Licen  eliberat  de Camera de licen iere a Republicii Moldova

Consilier în proprietate 
intelectual

Specialist în evaluarea 
propriet ii intelectuale

Durata studiilor – 10 s pt mâni



Pagina web AGEPI



BAZE DE DATE



Depunerea electronic  a cererii



Campania de informare i instruire a bibliotecarilor 

Proiectului de creare i dezvoltare a 
centrelor regionale de informare în 
domeniul propriet ii intelectuale,

aprobat prin ordinul Directorului general 
AGEPI  nr.30 din 06 martie 2014 



Obiectivele Proiectului 

Sporirea rolului bibliotecilor ca punct 
de acces al informa iei în domeniul 
propriet ii intelectuale

Dotarea bibliotecilor cu materiale 
informative privind sistemul na ional 
de  protec ie i respectare a 
drepturilor de proprietate intelectual

Instruirea/ colarizarea bibliotecarilor 
în domeniul propriet ii intelectuale, 
inclusiv  cu privire la sursele de 
informare în domeniul propriet ii 
intelectuale

Asigurarea accesului on/line la 
sursele de informare digitale în 
domeniul propriet ii intelectuale

Dezvoltarea unor servicii de 
consultan i promovare a 
informa iilor în domeniul propriet ii 
intelectuale



Perioada: 2014-2015

Organizator:

Agen ia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectual  

(AGEPI)

Partenerii 
Proiectului:

Ministerul Culturii

AO IREX Moldova
- Novateca

Asocia ia Bibliotecarilor din 
Republica Moldova



Participan i în Campania de informare

• raionale
• or ne ti
• s te ti
• licee i colegii

Bibliotecari din bibliotecile publice

Reprezentan i ai Sec iilor de cultur  raionale, 
muzee



Arealul geografic al bibliotecilor publice
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Rezultate

Denumire Plan De facto

Num rul bibliotecilor 15 16

Num rul bibliotecarilor colariza i
(min 40 pers./bibl.) 600 661

Acorduri de colaborare semnate 15 15

Publica ii oficiale i alte materiale 
informative distribuite 6600 ex. 8632 ex.





MUL UMIM PENTRU ATEN IE

Ana ARNAUT,
ef-adjunct Biblioteca i

Colec ia de Arhiv , AGEPI
e-mail: ana.arnaut@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md

Tel. (+373 22)400591


