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AGEPI este oficiul național de 
proprietate intelectuală, investit cu 
dreptul de a acorda protecție juridică 
obiectelor de proprietate intelectuală.

Agentia de Stat pentru proprietatea intelectuală
a Republicii Moldova (abreviat – AGEPI) 

AGEPI reprezintă Republica Moldova în Organizația Mondială pentru 
Proprietatea Intelectuală, în alte organizații internaționale și interstatale pentru 
protecția proprietății intelectuale, întreține și dezvoltă relații de colaborare și 
cooperare cu ele, precum și cu instituțiile de profil din alte state.

AGEPI activează în calitate de oficiu 
receptor al cererilor de acordare a 
protecției pentru obiectele de proprietate 
intelectuală în străinătate, conform 
tratatelor internaționale la care Republica
Moldova este parte.



Funcțiile principale ale AGEPI

AGEPI asigură protecția proprietății intelectuale și desfășoară 
activități ce includ, drept componente de bază:

Examinarea cererilor din domeniul proprietății intelectuale și acordarea titlurilor
de protecție conform legislației naționale în domeniu

Activități de soluționare extrajudiciară a litigiilor, de mediere și arbitraj specializat
în domeniul proprietății intelectuale

Activități de informare și documentare, de promovare și diseminare a 
informației

Activități editorial-poligrafice

Activități de instruire și pregătire a specialiștilor în domeniul proprietății
intelectuale



Bibliotecile publice  – partenerul AGEPI în domeniul promovării 
și diseminării informațiilor din proprietății intelectuale

Concursul republican “Biblioteca publică - partener în promovarea 
proprietății intelectuale” – 4 ediții (ultima ediție – anul 2013)

Concursul are  5 nominalizări: biblioteci nationale/republicane; biblioteci
universitare; biblioteci municipale; biblioteci raionale; biblioteci specializate

Organizator: AGEPI  în comun cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Anual se organizează seminare, mese rotunde cu tematica axată pe aspecte ale 
protecției proprietății intelectuale, în special a invențiilor și dreptului de autor 
– în comun cu bibliotecile universitare

Anual se expediază în adresa bibliotecilor unele publicații din domeniul PI, 
editate de  AGEPI – în baza Acordurilor de colaborare semnate cu bibliotecile



Campania de informare și instruire a 
bibliotecarilor din republică în domeniul PI 

este parte a 
Proiectului de creare și dezvoltare a 

centrelor regionale de informare în domeniul 
proprietății intelectuale,

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

Istoria lansării Campaniei



Documente de politici

Strategia  naţională în domeniul PI 
până în anul 2020 și Planul de acţiuni 

pentru anii 2012-2014 privind 
implementarea  Strategiei, aprobat  prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22 
noiembrie  2012

Programul naţional de informatizare
a sferei culturii pentru anii 2012-2020, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

478  din 4 iulie

Programul de activitate al AGEPI 
pentru anul 2014

Programul de dezvoltare strategică 
al AGEPI pentru anii 2012-2014



Strategia națională în domeniul PI 
până în anul 2020

Obiectivul General 5:
Promovarea şi dezvoltarea 

unei culturi înalte în materie 
de proprietate intelectuală, 

sensibilizarea şi 
conştientizarea publicului 

larg cu privire la rolul 
proprietății intelectuale şi 
sporirea interesului faţă de 

protecţia  şi respectarea 
drepturilor de proprietate 

intelectuală

Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informaţiile şi 
cunoştinţele din domeniul proprietății intelectuale 

Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul 
proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului 

preuniversitar, universitar şi post-universitar

Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare 
a drepturilor de proprietate intelectuală  de către societate



Crearea în cadrul bibliotecilor publice raionale, 
municipale și universitare a unor  centre/puncte 

de informare în domeniul proprietății 
intelectuale, care vor contribui la promovarea și 

diseminarea informațiilor din domeniul 
proprietății intelectuale în rîndul populației, 
contribuind astfel la sporirea gradului de 

informare și nivelului de cultură a societății în 
domeniul proprietății intelectuale  

Scopul Proiectului



Bibliotecile publice raionale, 
municipale, orășenești, 

membre a rețelei NOVATECA 

Grupul țintă a Proiectului



Obiectivele Proiectului 

Sporirea rolului bibliotecilor ca punct 
de acces al informaţiei în domeniul 
proprietății intelectuale

Dotarea bibliotecilor cu materiale 
informative privind sistemul național 
de  protecție și respectare a 
drepturilor de proprietate intelectuală

Instruirea/școlarizarea bibliotecarilor 
în domeniul proprietății intelectuale, 
inclusiv  cu privire la sursele de 
informare în domeniul proprietății 
intelectuale

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

Dezvoltarea unor servicii de 
consultanță și promovare a 
informațiilor în domeniul proprietății 
intelectuale



Rezultatele așteptate în cadrul Proiectului

Crearea în cadrul bibliotecilor a unor centre/puncte de informare în domeniul proprietății 
intelectuale

Sporirea numărului de titluri editoriale din domeniul proprietății intelectuale, 
prezente în colecțiile de carte ale bibliotecilor

Dezvoltarea unor servicii de consultanță privind utilizarea surselor de informare în  
domeniul proprietății intelectuale, inclusiv a bazelor de date în domeniu

Sporirea numărului de activități de diseminare a informațiilor din domeniul PI, organizate 
în rândul populației de către biblioteci, pentru diferite categorii de utilizatori (elevi, 
studenți, agenți economici etc.)



Indicatori de performanță

Numărul bibliotecilor implicate în proiect

Numărul de centre/puncte de informare create

Numărul de bibliotecari școlarizați 

Numărul de activități întreprinse

Numărul de materiale în domeniul PI transmise bibliotecilor (cărți, 
broșuri, pliante)



Perioada: 2014-2015

Organizator:

Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI)

Partenerii 
Proiectului:

Ministerul Culturii

AO IREX Moldova
- Novateca

Asociația Bibliotecarilor din 
Republica Moldova



Anul 2014 - Demararea Proiectului / Etapa I

Realizarea a 2 obiective :

Dotarea bibliotecilor 
cu materiale 
informative privind 
sistemul național de  
protecție și respectare 
a drepturilor de 
proprietate intelectuală

Instruirea/școlarizarea 
bibliotecarilor în 
domeniul proprietății 
intelectuale, inclusiv  
cu privire la sursele de 
informare în domeniul 
proprietății intelectuale



Demararea Proiectului

27 martie 2014 – promovarea Proiectului în cadrul Conferinței de lansare a 
Programului Național Novateca pentru următorii 5 ani, care a avut loc la 
Hotelul Leogrand cu participarea Viceprim ministrului Tatiana Potâng, a 
Ministrului Culturii dnei Monica Babuc,  a Ambasadorului SUA, E.S William 
Moser, a reprezentanților IREX, Fundației Bill și Melinda Gates, a bibliotecilor 
publice din țară etc.



Participanți în Campania de informare și 
instruire - 2014

• raionale
• orășănești
• sătești
• licee și colegii

Bibliotecari din bibliotecile publice

Reprezentanți ai Secțiilor de cultură raionale, 
muzee



Arealul geografic al bibliotecilor publice
N
or
d
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Drochia
Bălți
Soroca
Sângerei
Florești
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Șoldănești
Călărași
Orhei
Ungheni
Telenești
Nisporeni
Hâncești

Su
d
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Căușeni
Leova
Comrat
Cahul





Nr.
d/o

Raionul, 
Orașul

Denumirea instituției Director

1 Călăraşi Biblioteca Publică Raională  Dna Galina Agafiţa 

2 Soroca Biblioteca Publică  Raională “M. Sadoveanu”  Dna Eugenia Răilean

3 Ungheni Biblioteca Publică Raională “D. Cantemir”  Dna Mihai Nadejda

4 Leova Biblioteca Publică Raională  Dna Valentina Naşco

5 Orhei Biblioteca Publică Raională “A. Donici”  Dna Lidia Sitaru

6 Căuşeni Biblioteca Publică Raională  Dna Larisa Şestacovschi

7 Comrat Biblioteca Publică Regională a UTA Găgăuzia Dna Maria Nedealcova

8 Bălţi Biblioteca Municipală  «Eugeniu Coşeriu» Dna Ludmila Ouş

9 Cahul   Biblioteca Publică Raională Dna Rodica Dermengi

10 Nisporeni Biblioteca Publică Raională Dna Elizaveta Tîmbur

11 Sângerei Biblioteca Publică  Orăşenească Dna Lilia Costeţchi

12 Floreşti Biblioteca Publică Orăşenească  „I. Creangă” Dna Eugenia Guţanu

13 Drochia Biblioteca Publică Raională Dna Maria Cojocaru

14 Teleneşti Biblioteca Publică Raională “V. Alecsandri” Dna Maria Furdui

15 Şoldăneşti Biblioteca Publică Orăşenească Dna Ludmila Glijinschi

16 Hînceşti Biblioteca Publică Raională Dna Tatiana Darii



Rezultate

Denumire Plan De facto

Numărul bibliotecilor 15 16

Numărul bibliotecarilor școlarizați
(min 40 pers./bibl.) 600 661

Acorduri de colaborare semnate 15 14

Publicații oficiale și alte materiale 
informative distribuite  6600 ex. 8632 ex.



Nr.
d/o

Perioada 
desfășurării

Denumirea instituției
Numărul de 
participanți

1 Aprilie, 23 Biblioteca Publică Raională Leova 29

2 Mai, 14 Biblioteca Publică Raională “A. Donici” Orhei 50

3 Mai, 19   Biblioteca Publică  Raională “M. Sadoveanu” Soroca 26

4 Mai, 21 Biblioteca Publică Raională Călăraşi 39

5 August, 7 Biblioteca Publică Raională “D. Cantemir” Ungheni 40

6 Septembrie, 15 Biblioteca Publică Raională “V. Alecsandri” Teleneşti 35

7 Septembrie,  25 Biblioteca Publică Raională Cahul   31

8 Septembrie, 26 Biblioteca Publică Raională Căuşeni 68

9 Octombrie, 08 Biblioteca Publică Raională Nisporeni 46

10 Octombrie, 16 Biblioteca Publică Orăşenească „I. Creangă” Floreşti 30

11 Octombrie, 23 Biblioteca Municipală «Eugeniu Coşeriu» Bălţi 52

12 Octombrie, 29 Biblioteca Publică Regională a UTA Găgăuzia Comrat 25

13 Noiembrie,14 Biblioteca Publică  Orăşenească Sângerei 30

14 Noiembrie, 20 Biblioteca Publică Raională Drochia 50

15 Noiembrie, 26 Biblioteca Publică Orăşenească Şoldăneşti 30

16 Decembrie, 12 Biblioteca Publică Raională Hînceşti 80
Total 16 661



Programul seminarelor de informare și instruire

Sistemul național de protecție a proprietății  intelectuale a Republicii Moldova. Aspecte 
generale

Sistemul național de asigurare a respectării drepturilor de proprietatea intelectuală

Aspecte generale privind protecția dreptului de autor și drepturile conexe

Servicii de informare şi documentare în domeniul proprietăţii intelectuale. Baze de date 
naţionale şi internaţionale în domeniul PI



Programul seminarelor de informare și instruire

• Invenții
• Mărci
• DMI
• Soiuri de Plante
• Indicații geografice
• Dreptul de Autor

Bazele de date naționale în domeniul PI

• Romarin
• Esp@cenet
• Eapatis etc.

Bazele de date internaționale

Organizarea lecțiilor practice privind documentarea în:

Bibliotecarii participanți la seminare au primit Certificate de instruire în domeniul PI



Chestionare de evaluare (feed back)

Seminarul dat a fost binevenit și la timp

Literatura distribuită este foarte utilă pentru biblioteci

Comunicările  lectorilor au prezentat un interes deosebit pentru toți 
participanții

S‐a solicitat ca bibliotecile să primească permanent  noi publicații  în 
domeniul PI

S‐a solicitat continuarea seminarelor de instruire pe tematici mai 
înguste, în special lecțiile practice



Tematici propuse de bibliotecari 
pentru  seminarele din anul 2015

Protecția dreptului de autor 
și drepturilor conexe. 
Aspecte practice 

Protecția dreptului de autor 
și drepturilor conexe. 
Aspecte practice 

Legislația în domeniul PI. 
Informații  privind 
înregistrarea
• soiurilor de plantă
•mărci
• desenelor și modelelor industriale

Legislația în domeniul PI. 
Informații  privind 
înregistrarea
• soiurilor de plantă
•mărci
• desenelor și modelelor industriale



Echipa lectorilor AGEPI:

Departamentul 
Promovare și 

Editură

Ana ARNAUT

16x2
prezentări

Departamentul 
Juridic 

Vadim URSU

12

Liviu SIBOV 

2

Elena DADU

1

Marina RĂU

1

Departamentul 
Drept de Autor și 
Drepturi Conexe 

Lilia VERMEIUC

10

Sergiu ROTARU

3

Sergiu BRÎNZĂ

3



Priorități pentru anul 2015

Desfășurarea etapei II a Proiectului și realizarea următoarelor 
obiective:

Sporirea rolului bibliotecilor ca 
punct de acces al informaţiei în 
domeniul proprietății intelectuale

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

Dezvoltarea unor servicii de 
consultanță și promovare a 
informațiilor în domeniul 
proprietății intelectuale



Acțiuni concrete

Desemnarea persoanelor responsabile de implementarea prevederilor Acordurilor de 
colaborare semnate de AGEPI și bibliotecile publice raionale

Continuarea seminarelor de instruire a bibliotecarilor - formatori cu privire la 
accesarea on/line a surselor de informare digitale în domeniul proprietății 
intelectuale

Crearea punctelor de informare în domeniul proprietății intelectuale în cadrul 
bibliotecilor și promovarea acestora în rîndul societății civile și mediului de afaceri 
din teritoriu

Dezvoltarea unor servicii de consultanță și promovare a informațiilor în domeniul 
proprietății intelectuale



Pagina web AGEPI





Mediatizarea Campaniei





MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE

Pentru  orice întrebări și informații adiționale contactați: 
Dr. Maria Rojnevschi, director departament promovare și editură:

Tel. (+373 22)400580, 069300293
e-mail: maria.rojnevschi@agepi.gov.md

www.agepi.gov.md


