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I . Actualităţi din domeniul PI

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - 
Recertificată cu ISO 9001:2008

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) are un sis-
tem eficient de gestionare a calităţii, fapt confirmat de certificatul 
ISO 9001:2008.

AGEPI a trecut cu succes de auditul extern, finalizat la sfârșitul lunii 
iulie curent, de compania românească SRAC CERT, membră a Reţelei 
Internaţionale de Certificare IQNet .

În cadrul ședinţei de totalizare a auditului extern, Directorul general adjunct 
al AGEPI, Andrei Popa, a menţionat că prin obţinerea recertificării Siste-
mului de Management al Calităţii, se recunoaște angajamentul continuu 
al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de creștere a calităţii 
serviciilor prestate în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale . Aplicarea 
standardelor internaţionale de calitate este în beneficiul solicitanţilor în 
primul rând, dar şi al întregii societăţi, a precizat dl Andrei Popa .

Primul certificat ISO 9001:2008 pentru AGEPI, însoţit și de Certificatul 
Internaţional IQNet, a fost eliberat încă în anul 2013 .

Deţinerea de către AGEPI a certificatului Sistemului de Management al 
Calităţii – ISO 9001:2008 garantează că serviciile Agenţiei îndeplinesc 
condiţiile de calitate, prescrise de documentaţie, elaborată în conformitate 
cu standardele internaţionale . Astfel, clienţii pot fi siguri că beneficiază și 
vor beneficia în continuare de servicii de calitate .

Obţinerea Certificatului ISO 9001:2008 este un argument suplimentar 
de credibilitate, recunoscut la nivel internaţional, care permite AGEPI să 
avanseze în activitatea zilnică și să ridice la un nivel înalt calitatea servi-
ciilor prestate .

Precizăm că SRAC CERT este lider în domeniul certificării şi evaluării în 
România deja de 20 de ani, precum şi unul dintre principalele organe de 
certificare în Europa Centrală şi de Est .

Sursa: INFOTAG, www.agepi.gov.md 

Modificări și completări la Legea 
privind dreptul de autor și 
drepturile conexe

Parlamentul Republicii Moldova a votat la 
29 iulie curent, în a doua lectură, proiectul 
de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul 
de autor și drepturile conexe.

Proiectul a fost elaborat de Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în 
scopul asigurării realizării eficiente a principiilor 
protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor co-
nexe, în special, în ceea ce priveşte termenele 
de protecţie a acestor drepturi . 

Acest proiect de lege vine și în contextul imple-
mentării art . 286 alin .(2) din Acordul de Asociere 
RM-UE .

Proiectul stabilește, în special, completarea 
prevederilor privind termenele de protecţie a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe cu 
norme ce ţin de protecţia operelor muzicale 
create în coautorat şi posibilitatea interpreţilor de 
a rezilia contractele de transmitere a drepturilor 
sale cu producătorul de fonograme la expirarea 
termenului de protecţie . De asemenea, prevede 
completarea și concretizarea unor noţiuni, care 
se referă la aplicarea prevederilor Convenţiei de 
la Berna privind protecţia operelor literare şi 
artistice, a Acordului TRIPS şi a Tratatului OMPI 
privind interpretările şi fonogramele .

Modificările propuse vor contribui la uniformi-
zarea prevederilor naţionale cu cele din actele 
europene şi internaţionale din domeniu, precum 
şi la consolidarea cadrului normativ existent în 
domeniul dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe .

Proiectul de lege poate fi consultat 
la: http://agepi.gov.md/ro/projects/

proiecte-de-acte-normative-dac
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Actualităţi din domeniul PI

Noi tarife și reduceri substanțiale 
pentru serviciile cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale

Guvernul Republicii Moldova a adoptat pe 17 
august curent, în redacţia nouă Nomenclatorul 
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13 august 1997, prezentat în cadrul ședinței 
Executivului de către Andrei Popa, Directorul 
general adjunct al AGEPI. 

Necesitatea modificării Hotărârii Guvernului 
nr . 774 din 13 august 1997 este determinată 
de adoptarea și intrarea în vigoare a noilor legi 

speciale din domeniul proprietăţii intelectuale, 
precum și a regulamentelor privind aplicarea 
acestora (aprobate prin hotărâri de Guvern), 
prin care s-au stabilit noi acţiuni de procedură 
(validarea brevetelor europene, înregistrarea 
indicaţiilor geografice și a denumirilor de ori-
gine), s-au inclus noi obiecte de proprietate 
intelectuală (brevete de invenţie de scurtă 
durată, specialităţi tradiţionale garantate), dar 
și s-au exclus reglementările referitoare la mo-
delele de utilitate .

Important de menţionat este faptul că toate 
tarifele specificate în proiect au acoperire le-
gală și reies nemijlocit din prevederile legilor 
speciale din domeniul proprietăţii intelectuale . 
Cuantumul acestora a rămas același, în unele 
cazuri fiind propusă chiar micșorarea tarifelor .  

În acelaşi timp, proiectul vizat stabilește un șir 
de reduceri semnificative pentru majoritatea 
categoriilor de solicitanţi naţionali . Astfel, în-
treprinderilor mici și mijlocii, organizaţiilor din 
sfera știinţei și inovării, persoanelor fizice li se 
acordă reduceri de 50%, 65%, 85% și 95%  din 
cuantumul indicat al tarifelor, iar în conformitate 
cu pct . 5 din Notele la Anexa proiectului, anumite 
categorii de persoane sunt scutite integral de 
plata unor tarife .

Modificările menţionate vor intra în vigoa-
re la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova .

www.agepi.gov.md

ANCO și ORDA avizate cu dreptul de a colecta 
remuneraţia de autor

Asociația Națională „Copyright” (ANCO) și Oficiul Republican al 
Drepturilor de Autor (ORDA) au fost avizate cu dreptul de a colecta 
remunerația de autor. Anunțul a fost făcut de către Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în luna iulie curent, la solici-
tarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. 

Printr-o scrisoare adresată CCA, Directorul general al AGEPI, Octavian 
Apostol, aduce la cunoștinţă faptul că doar două organizaţii de gestiune 
colectivă (OGC) a drepturilor patrimoniale – Asociaţia Naţională „Copy-
right” (ANCO) şi Oficiul Republican al Drepturilor de Autor (ORDA), sunt 
avizate cu dreptul să colecteze remuneraţia de autor . Directorul general al 
AGEPI mai precizează că titularii de licenţă şi autorizaţii de retransmisie au 
obligaţia să încheie contract de licenţă cu organizaţia al cărui repertoriu 
îl valorifică, iar pentru a asigura corectitudinea colectării plăţilor, fiecare 
organizaţie de gestiune colectivă trebuie să asigure acces la informaţia 
privind titularii de drepturi pe care îi reprezintă .

Astfel, remuneraţia pentru anul 2014 pentru difuzarea fonogramelor şi a 
operelor audiovizuale la posturile de radio și TV va fi acumulată de către 
ORDA, iar pentru anii 2015, 2016 şi 2017, dreptul  de a colecta remunera-
ţia pentru valorificarea drepturilor de autor şi conexe va fi exercitat de 
către ANCO .

Celelalte organizaţii de gestiune colectivă – Asociaţia Naţională pentru 
Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI), Asociaţia „Drepturi de Autor şi 
Conexe” (AsDAC) şi Asociaţia „ReproMold” (ReproMold), nu pot încasa 
remuneraţia de la utilizatori dat fiind că deciziile de avizare de către 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu dreptul de a colecta 
remuneraţia de autor sunt suspendate de instanţa de judecată sau ab-
rogate de AGEPI, respectiv, sumele acumulate până la anularea măsurilor 
de asigurare sunt considerate a fi colectate ilegal .

http://www.ipn.md/
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II . Aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale
AGEPI susține financiar brevetarea în străinătate 
a invențiilor și a soiurilor de plante

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Directorul general ad-
junct al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei 
Popa a vorbit despre Regulamentul cu privire la susţinerea brevetării în 
străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de plante create în Republica Moldova, 
elaborat de către AGEPI, cine sunt principalii beneficiari ai Regulamentu-
lui şi ce avantaje le oferă acestora, dar și ce condiţii trebuie să respecte 
persoana care aspiră la susţinerea brevetării în străinătate .

T.: Guvernul RM a aprobat Regulamentul cu privire la susţinerea 
brevetării în străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de plante create 
în Republica Moldova, elaborat de către AGEPI. Dar, până la adop-
tarea acestui document, a existat vreun mecanism de susţinere a 
activităţii de brevetare peste hotare?

A.P.: Până la adoptarea acestui Regulament, nu a existat nici un instru-
ment de susţinere financiară a activităţilor de brevetare în străinătate a 
invenţiilor şi a soiurilor de  plante autohtone . Oricare inventator din ţara 
noastră care-şi propunea să-şi breveteze invenţia peste hotare, se con-
frunta cu o serie de probleme financiare .

De exemplu, o persoană juridică din Republica Moldova trebuie să achite, 
în mediu, pentru obţinerea unui brevet de invenţie în Germania – 3700 
euro, în România – 4100 euro, în Uniunea Europeană –  9000 euro, iar în 
SUA – 6400 euro . Aceste sume sunt aproximative și nu includ  onorariile 
pentru serviciile mandatarului autorizat . Fiţi de acord, nu oricare inven-
tator din ţara noastră este în măsură să plătească această sumă de bani .

Este extrem de important ca la etapa iniţială de brevetare a invenţiei în 
alte state să existe susţinere, iar AGEPI vine să acorde acest suport financiar, 
în special, în vederea acoperirii cheltuielilor suportate de către solicitanţi 
pentru achitarea taxei de depunere a cererii de brevet şi/sau de examinare 
a cererii, a taxei de documentare şi pentru efectuarea examinării tehnice 
a soiului de plantă, în funcţie de etapa la care se află cererea .

T.: Cine sunt principalii beneficiari ai Regulamentului şi ce avantaje 
le oferă acestora?

A.P.: Potrivit Regulamentului, beneficiarii sprijinului financiar, pentru 
brevetarea în străinătate a invenţiilor și/sau a soiurilor de plante, vor fi 
întreprinderile mici și mijlocii, organizaţiile din sfera de cercetare sau 
dezvoltare, care au solicitat eliberarea unui brevet de invenţie, fie a unui 
brevet pentru soi de plantă pe teritoriul Republicii Moldova .

Susţinerea va fi acordată unui solicitant o singură dată pe an, și suma 
nu va depăși echivalentul a 3000 Euro . Unul şi acelaşi solicitant poate 
beneficia de sprijin financiar cel mult de trei ori .

Solicitanţii nu vor beneficia de susţinere financiară pentru eliberarea şi 
menţinerea brevetelor, pentru serviciile de traducere şi onorariile man-
datarilor autorizaţi din ţările respective .

T.: Ce condiţii trebuie să respecte persoana care aspiră la susţinerea 
brevetării în străinătate?

A.P.: Ca să beneficieze de susţinere pentru obţinerea brevetelor în stră-
inătate, solicitantul, în afară de cererea de acordare a sprijinului financiar, 
trebuie să anexeze copia cererii de brevet și raportul de documentare 
cu opinie scrisă privind brevetabilitatea invenţiei sau raportul de exami-
nare tehnică a soiului de plantă privind distinctivitatea, uniformitatea și 
stabilitatea .

La fel, este necesar un studiu de fundamentare a oportunităţii brevetării 
în străinătate, prin care să se demonstreze  interesul pieţei respective în 
raport cu acest obiect de proprietate industrială, precum și de un plan de 
implementare a invenţiei . De asemenea, se cere şi o estimare a veniturilor 
preconizate a fi obţinute ca urmare a brevetării și aplicării obiectului de 
proprietate industrială .

Trebuie de avut în vedere şi faptul că, solicitantul urmează să dovedească 
existenţa în ţara respectivă a unor soluţii tehnologice similare şi să eviden-
ţieze avantajele pe care le reprezintă obiectul de proprietate industrială 
propus pentru brevetare în străinătate .

În fine, solicitantul trebuie să prezinte o dovadă a existenţei resurselor 
financiare proprii pentru asumarea cheltuielilor care nu sunt acoperite 
de sprijinul financiar potrivit Regulamentului .

T.: Cine decide dacă solicitantul este eligibil de un suport financiar 
pentru susţinerea brevetării peste hotare?

A.P.: O Comisie specială  va selecta invenţia, fie soiul de plantă pentru 
care un solicitant va beneficia de sprijin financiar . Aceasta va fi formată 
din specialiști ai AGEPI cu studii superioare în domeniul știinţelor reale 
(știinţe ale naturii, biologice și biomedicale, știinţe inginerești), știinţelor 
economice sau juridice, și care au o experienţă în domeniul proprietăţii 
intelectuale de cel puţin 5 ani .

Comisia respectivă, se va pronunţa vizavi de cererea de susţinere a bre-
vetării peste hotare, în termen de 2 luni din momentul depunerii aces-
teia, iar ulterior, în decurs de cel mult 10 zile, solicitantul va fi informat 
despre  hotărârea adoptată de către Comisie (fie de acordare a sprijinului 
financiar, fie de respingere a cererii) . Altfel spus, Regulamentul conţine un 
mecanism clar privind locul depunerii cererii,  instituţia care va examina 
cererea solicitantului, termenele de examinare a cererii şi de informare 
a solicitantului .

T.: Credeţi că aprobarea acestui Regulament va avea un efect ime-
diat în ceea ce priveşte brevetarea în străinătate a invenţiilor sau 
a soiurilor de plante create în Republica Moldova?

A.P.: Ținând cont de situaţia economico-financiară a ţării noastre, între-
prinderile mici şi mijlocii parcurg o etapă dificilă, mai ales pe fundalul 
finanţării insuficiente . De aceea, nu ne așteptăm la un val masiv al pene-
trării pieţelor externe de către titularii de drepturi ai obiectelor de pro-
prietate industrială autohtone, imediat după adoptarea  Regulamentului 
menţionat . Vor fi solicitate peste hotare doar acele invenţii și soiuri de 
plante care sunt competitive .

Pot să vă asigur că AGEPI va face tot posibilul pentru a micşora cheltuielile 
pe care le vor suporta agenţii economici ce vor încerca să promoveze peste 
hotare cele mai rentabile, cele mai eficiente invenţii și soiuri de plante .

http://tribuna.md/2016/07/08/interviu-andrei-popa-
agepi-sustine-financiar-brevetarea-in-strainatate-

a-inventiilor-si-soiurilor-de-plante/  
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Aspecte ale protecției proprietății intelectuale

Amendă de un milion de lei pentru cel mai mare 
producător și distribuitor de materiale de construcții 
din Moldova 

Compania SUPRATEN a fost sancționată de Consiliul Concurenței cu 
o amendă de un milion de lei pentru concurență neloială, și anume 
pentru copierea ambalajului de pe sacii de amestec uscat produși de 
o companie suedeză. 

Potrivit hotărârii, Consiliul Concurenţei a stabilit o amendă în sumă de 
1,052 mil lei echivalentă cu 0,5% din cifra totală de afaceri realizată de 
întreprinderea în cauză în anul anterior sancţionării . De asemenea, a 
fost prescrisă încetarea de către întreprinderea SUPRATEN a actului de 

concurenţă neloială manifestat prin copierea ilegală a ambalajului produ-
sului, ce aparţine întreprinderii „Saint-Gobain Byggprodukter AB”, Suedia .

La data de 12 ianuarie 2016, întreprinderea „Saint-Gobain Byggproduk-
ter AB”, Suedia a înaintat Consiliului Concurenţei o plângere împotriva 
întreprinderii SUPRATEN SA și a solicitat constatarea comiterii acţiunilor 
de concurenţă neloială cu obligarea întreprinderii moldovenești să în-
ceteze acţiunile de concurenţă neloială și să retragă din vânzare toate 
produsele cu denumirea FINITO SV+ și EUROFIN SV+ în ambalaje, care 
copiază aspectul exterior al ambalajului reclamantului .

Întreprinderea „Saint-Gobain Byggprodukter AB”, Suedia, este titulara pe 
teritoriul Republicii Moldova a mărcilor comerciale: VETONIT, ВЕТОНИТ, 
WEBER .VETONIT LR+ .

Designul ambalajului pentru amestecul uscat pentru construcţii, al între-
prinderii „Saint-Gobain Byggprodukter AB” nu a fost înregistrat în calitate 
de desen/model industrial, însă, invocă reclamantul, acesta a fost livrat 
pe piaţa din Republica Moldova, era accesibil publicului și a devenit cu-
noscut consumatorilor datorită calităţii sale .

Dat fiind faptul că niciuna dintre întreprinderile implicate în investigaţia 
concurenţială nu are înregistrat desenul industrial în cauză la AGEPI sau 
la un alt oficiu de PI de nivel internaţional, drepturi asupra desenului in-
dustrial respectiv va avea acea întreprindere care prima l-a făcut public .

În acest sens, se constată faptul că întreprinderea „Saint-Gobain Bygg-
produkter AB”, Suedia, a utilizat desenul industrial al ambalajului pentru 
amestecuri uscate WEBER .VETONIT la data de 31 octombrie 2014 – dată 
indicată pe ambalajul pentru amestecuri uscate WEBER .VETONIT, pre-
zentat Consiliului Concurenţei . Totodată, se constată faptul că imaginea 
ambalajului pentru amestecuri uscate WEBER .VETONIT a fost publicată 
la data de 14 februarie 2015 .

Astfel, rezultă faptul că protecţia juridică a desenului industrial al amba-
lajului pentru amestecuri uscate WEBER .VETONIT se va realiza în favoarea 
întreprinderii „Saint-Gobain Byggprodukter AB” .

Consiliul Concurenţei constată că este iminent riscul ca decizia consuma-
torului de a procura produsele întreprinderii SUPRATEN sau a întreprin-

derii „Saint-Gobain Byggprodukter AB”, să fie slab diferenţiată, or calităţile 
produselor unei întreprinderi, popularitatea întreprinderii, asociativ pot 
fi atribuite alteia .

Astfel, pentru copierea ambalajului care a fost înregistrat de o compa-
nie din Suedia, Consiliul Concurenţei a stabilit amendă în sumă de 1,052 
mil lei . Totuși, SUPRATEN poate contesta această decizie în instanţa de 
judecată dacă consideră că posedă suficiente argumente pentru a-și 
demonstra nevinovăţia .

Compania SUPRATEN a fost fondată la 25 septembrie 1997 . Producţia 
zilnică ajunge la 40 de tone de materiale pentru vopsit și 150 de tone de 
amestecuri uscate . SUPRATEN produce vopsele de peste 100 de culori, 
grunduri, chituri, adezivi și multe alte tipuri de materiale de construcţie, 
asortimentul diversificându-se prin mobilier, uși și ferestre, jaluzele . Omul 
de afaceri Nicolae Tricolici conduce de 16 ani întreprinderea SUPRATEN .

Din raportul Consiliului Concurenţei reiese că întreprinderea a avut în 
anul 2014 o cifră de afaceri de circa 210 milioane lei, în ceea ce privește 
producţia proprie .

Sursa: www.agora.md, http://www.mold-street.com/  
De consultat site-ul: http://www.mold-street.com/?go=news&n=5018 

Ambalajul produsului Vetonit de la Saint Gobain Eurofin de la Supraten 

Copierea ilegală a ambalajului
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Aspecte ale protecției proprietății intelectuale

De ce trebuie protejată proprietatea intelectuală?

De ce oamenii de afaceri trebuie să-și protejeze proprietatea intelec-
tuală? Răspunsul este unul pe cât de simplu, pe atât de realist – pentru 
că aceasta poate aduce confort în activitatea companiei și, desigur, 
noi surse financiare bănești. În funcție de mărimea și domeniul de 
activitate, pot fi alese diferite strategii de management a obiectelor 
de proprietate intelectuală (OPI). Vom prezenta doar unele argu-
mente, inspirate din practică, cu referire la importanța proprietății 
intelectuale (PI).

Confort în activitatea companiei

Să analizăm, pentru început, situaţia unui om de afaceri care dorește 
să lanseze un produs pe piaţă, dar care nu a făcut un FTO (freedom 
to operate) test . Acesta se poate trezi într-o zi, în cel mai bun caz, cu o 
notificare despre încetarea folosirii produsului lui, iar în cel mai rău caz 
– cu o acţiune de chemare în judecată . Printre motivele unor astfel de 
consecinţe ar putea fi încălcarea drepturilor ce decurg din brevete de 
invenţie, mărci, desene sau modele industriale, drepturilor de autor sau 
drepturilor conexe etc . ale concurenţilor săi .

La această etapă există soluţii legale (desigur, este preferabilă evitarea 
acestor neplăceri), care s-au întâlnit și în jurisprudenţa autohtonă . Printre 
soluţiile (neexhaustive) cunoscute de practica judecătorească în cazul 
mărcilor, desenelor și modelelor industriale am identificat:

Agentul economic ar putea solicita declararea nulităţii designului industrial 
aparţinând concurentului asupra produsului lansat . Similar s-a procedat 
în cauza S .A . „Franzeluţa” vs S .R .L . „Vistortedar” . Curtea de Apel Chișinău a 
admis cererea reconvenţională de anulare a certificatului de înregistrare 
a modelului industrial al S .A . „Franzeluţa” asupra vestitelor produse de 
patiserie sub formă de „urechiușe”, pe motiv că la data depunerii cererii 
de înregistrare modelul nu mai era „nou” (Decizia CC CSJ 2ra-3357/14) .

Agentul economic ar putea solicita recunoașterea acţiunilor concurentului 
său de înregistrare și folosire a mărcii sale (relativă la produsul pe care 
agentul economic l-a lansat) ca și act de concurenţă neloială . Similar s-a 
procedat în cauza „Buder Mannesmann Werjzeuge GmbH .”, DE și S .R .L . 
„CRVCOM” vs S .C . „Maxliga” . Curtea de Apel Chișinău a decis că înregis-
trarea unei mărci deja cunoscute (în cazul dat a celui mai mare concern 
pentru producerea de ţevi de oţel din lume) este un act de concurenţă 
neloială (Decizia CC CSJ 2ra-843/15) .

Agentul economic ar putea solicita decăderea concurentului său din 
drepturile asupra mărcii internaţionale asupra produsului lansat . Un caz 
similar a fost recent: „Lidl Stiftung&Co .” HG vs „Nobel Deri Saraciye San” . Ju-
decătoria Râșcani a admis acţiunea cu privire la decăderea din drepturile 
asupra mărcii internaţionale pe motiv de neutilizare de către „Nobel Deri 
Saraciye” a mărcii pentru o perioadă de 5 ani (Hotărârea 2-2056/16) .

Agentul economic ar putea solicita declararea notorietăţii mărcii sale . Si-
milar s-a procedat în cauza „ORHEI-VIT” S .A . vs AGEPI și „Hipp&Co” . Curtea 
de Apel Chișinău a recunoscut notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii 
Moldova (Decizia CC CSJ 2ra-1217/14) .

Noi surse de mijloace bănești

Modificând ipoteza prezentată anterior, deși agentul economic are 
norocul de a nu încălca drepturile de PI ale altora, acesta nu realizează 
posibilitatea că alţii ar putea să-i încalce drepturile, iar el anticipând acest 
lucru ar putea obţine profit .

Astfel, orice OPI poate produce capital, unele mai lejer, altele mai dificil . 
De exemplu, în cazul invenţiilor, mărcilor, desenelor și modelelor indus-
triale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, denumirilor 
de origine, indicaţiilor geografice sau specialităţilor tradiţionale garan-
tate există cerinţa înregistrări, cu unele mici excepţii . În schimb, pentru 
drepturile de autor și drepturile conexe, secretul comercial, know-how 
nu există o astfel de cerinţă .

Cele mai bine cunoscute moduri de a valorifica drepturile de PI sunt 
contractele de licenţă, cele de cesiune și cele de franciză .

Așadar, agentul economic, care deţine un brevet de invenţie asupra unei 
mașini de eficientizare a lucrului în agricultură, ar putea obţine remuneraţii 
financiare de la oricine vrea să folosească sau a folosit deja fără voie această 
mașină, odată cu semnarea contractelor de licenţă . 

De asemenea, agentul economic ar putea vinde obiectele sale de PI 
printr-un contract de cesiune, obţinând o sumă globală pentru tot efortul 
pe care l-a depus la crearea unei invenţii, de exemplu .

Nu în ultimul rând, agentul economic ar putea valorifica drepturile sale 
de PI prin intermediul contractelor de franciză (franchising) . Acesta va 
obţine foloasele materiale din oferirea posibilităţii altor persoane de a 
utiliza OPI și know-how-ul său .

Concluzii:

Aparent, toate aceste proceduri legale ar putea fi împovărătoare și epu-
izante într-un final . Dar, cu ajutorul unor profesioniști și cu o strategie 
bine pusă la punct, eforturile investite în gestionarea PI se răscumpără 
direct proporţional . Ținând cont că afacerea Dvs . implică PI, începând cu 
denumirea companiei și primul produs lansat pe piaţă, vă recomandăm 
să atrageţi mai multă atenţie proprietăţii intelectuale .

Autor: Dan Nicoară 
Biroul asociat de avocați „Gladei și Partenerii” 

www.bizlaw.md 
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III . Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire

Un subiect destul de important și util pentru societatea noastră și pentru 
toţi cei implicaţi în industriile creative, în munca de creaţie, reprezintă do-
meniul proprietăţii intelectuale . În acest sens, cotidianul ”Evenimentul Zilei” 
a realizat un interviu cu dl Octavian APOSTOL, Director general al AGEPI . 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova 
(AGEPI) este instituţia publică responsabilă de promovarea şi realizarea 
activităţilor în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale privind 
drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe . 

– Dle Octavian Apostol, de ce este bine să cunoaştem ce este propri-
etatea intelectuală?

– O. Apostol: Cunoaşterea domeniului proprietăţii intelectuale oferă ti-
tularilor posibilitatea de a-și exercita drepturile nestingherit, de a dispune 
de avantajele pe care le oferă acestea, precum și de a asigura protecţia 
obiectelor de proprietate intelectuală .  

– Deci, eu am drept exclusiv, absolut, asupra creației mele?

– O. Apostol: Desigur, în calitate de autor, dvs . beneficiaţi de protecţie 
din momentul creării operei, beneficiind atât de drepturile patrimoniale 
exclusive asupra operei, cât și de drepturile morale . 

– Dacă am o piesă şi o difuzez mâine la radio, eu sunt titular?

–  O. Apostol: Titularul de drepturi este persoana care a creat opera, adică 
autorul, sau orice altă persoană fizică sau juridică ce a obţinut în mod 
legal drepturile de autor și/sau drepturile conexe . Acesta, beneficiind de 
drepturile asupra operei sale (piesă, în exemplul dvs .), poate să permită 
valorificarea operei prin mai multe modalităţi, printre care și comunica-
rea publică a operei prin eter, inclusiv satelit (teleradiodifuziune), pentru 
aceasta având dreptul la o remuneraţie echitabilă .

– Este necesară înregistrarea obiectelor dreptului de autor pentru a 
beneficia de protecţie?

–  O. Apostol: După cum am menţionat deja, autorul beneficiază de 
protecţia dreptului de autor asupra operei sale prin crearea ei . Așadar, pen-
tru apariţia și exercitarea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea 
operei, nici alt act de notificare sau alte formalităţi . Totuși, mulţi autori aleg 
să-şi înregistreze operele, pentru a le face cunoscute publicului şi pentru 
a avea ca dovadă certificatul de înregistrare, iar în caz de litigiu, instanţa 
de judecată poate recunoaşte înregistrarea (certificatul) drept prezumţie 
a paternităţii, dacă nu se va dovedi altfel . De asemenea, menţionez faptul 
că, pe lângă protecţie, autorul are dreptul și la o remuneraţie de autor 
pentru fiecare caz și mod de valorificare a operei sale . Câteodată, însă, 
acest drept poate fi exercitat exclusiv prin intermediul unei organizaţii 
de gestiune colectivă (OGC) .

–  Ce este şi ce face de fapt un OGC?

– O. Apostol: Organizaţia de gestiune colectivă (OGC) este de fapt o 
organizaţie necomercială (non-profit), înregistrată la Ministerul Justiţiei 
și ulterior avizată de către AGEPI, care colectează remuneraţia de autor 
pentru titularii ce le-au transmis drepturile lor în gestiune, apoi distribuie 
sumele colectate către aceștia . OGC-ul are statut de persoană juridică și 
este înfiinţată prin libera asociere și nemijlocit de către titularii de drepturi . 
De regulă, titularii de drepturi deleagă OGC-ului împuterniciri printr-un 
contract în formă scrisă . Astfel, OGC-urile își desfășoară activitatea în 
interesul titularilor de drepturi, în numele acestora și în limitele împu-
ternicirilor acordate: eliberează licenţe utilizatorilor pentru valorificarea 
operelor, negociază cuantumul remuneraţiei, acumulează, repartizează și 
achită această remuneraţie titularilor de drepturi . Totodată, OGC-urile pot 
să-și reţină, din remuneraţia acumulată, cheltuielile efective suportate în 
legătură cu colectarea și distribuirea remuneraţiei de autor . 

Teoretic, sistemul este simplu: se colectează și se distribuie remuneraţia, 
dar la noi, având în vedere că sunt mai multe OGC-uri, se duce o luptă 

pentru monopol, iar în final,  nu toţi banii colectaţi ajung la titularii de 
drepturi . Dacă, până în 2009, era o singură organizaţie de gestiune co-
lectivă, în prezent există cinci (ANPCI, AsDAC, ORDA, ANCO, Repromold), 
dintre care, doar două au dreptul să colecteze remuneraţia de autor .

– Care este competența AGEPI în relațiile cu activitatea OGC-urilor?

– O. Apostol: AGEPI este instituţia publică ce avizează, monitorizează și 
supraveghează activitatea OGC-urilor . Astfel, AGEPI verifică dacă organizaţia 
își desfășoară activitatea în interesul titularilor de drepturi, bazându-se 
pe principii de transparenţă, responsabilitate și bună guvernare . În caz 
de nerespectare a prevederilor legale, AGEPI atenţionează OGC-ul asu-
pra neregulilor depistate, iar în ultimă instanţă poate retrage avizul de 
funcţionare . AGEPI dorește ca sistemul gestiunii colective să fie unul 
funcţional, iar titularii de drepturi să-și primească remuneraţia de autor . 
Soluţia cea mai eficientă ar fi să existe un colector unic .

– De ce este mai bine să fie un singur colector?

–  O. Apostol: În situaţia actuală, un utilizator este nevoit să încheie con-
tracte de licenţă pentru valorificarea operelor cu toate organizaţiile legal 
avizate, dat fiind faptul că acestea gestionează propriul său repertoriu . 
Instituirea unui colector unic va asigura eficienţa și transparenţa modului 
de colectare a remuneraţiei de autor, astfel încât toţi agenţii economici 
vor cunoaște cu certitudine cărui OGC trebuie să achite remuneraţia . 
Deocamdată, doar două dintre OGC-urile active eliberează licenţă co-
mună utilizatorilor pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și/
sau a drepturilor conexe .

– Ce este o marcă şi de ce este importantă înregistrarea acesteia?

– O. Apostol: Marca este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care 
serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor sau a serviciilor unei 
persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane . Marca reprezintă 
imaginea întreprinderii dvs ., este garantul calităţii produselor și a servi-
ciilor pentru consumatori . Depunând o cerere de înregistrare a mărcii 
la AGEPI, obţineţi dreptul exclusiv de exploatare a acesteia pe teritoriul 
Republicii Moldova pe un termen de 10 ani și posibilitatea de a o reînnoi 
ori de câte ori este nevoie .

„Noi nu avem resurse naturale și trebuie să valorificăm ceea ce avem: potențialul uman. Aveți o idee? Transformați-o într-un obiect de 
proprietate intelectuală”, interviu cu Octavian Apostol, Director general AGEPI
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Din agenda AGEPI: Promovare, servicii, instruire

Ca să înţelegeţi importanţa înregistrării mărcii, o să vă dau un exemplu . 
Dacă, la o fabrică, s-a produs un incendiu și arde totul din temelie, ce 
rămâne? Evident, marca . Consumatorul percepe compania în cauză prin 
marcă, iar cu ajutorul acesteia, antreprenorul poate relansa afacerea . Mar-
ca este o valoare, un activ în baza căruia poţi obţine resurse financiare . 

– Cred că este bine să punctăm şi faptul că pe site-ul AGEPI este dis-
ponibilă baza de date care trebuie consultată înainte de înregistrarea 
obiectelor de proprietate intelectuală.

– O. Apostol: Într-adevăr, AGEPI este printre puţinele instituţii care ofe-
ră gratuit asemenea informaţii . Pe site-ul www.db.agepi.md puteţi găsi 
informaţii despre fiecare obiect de proprietate intelectuală în parte . În 
baza noastră sunt accesibile toate datele, începând cu depunerea cererii 
și până la obţinerea certificatului . 

– Am remarcat ideea dvs. de a introduce proprietatea intelectuală ca 
obiect de studiu în şcoli. Cât de real este acest lucru?  

– O. Apostol: Îmi place sistemul japonez, Japonia fiind o ţară ultrateh-
nologizată . Japonezii merg după principiul pe care îl voi exemplifica 
astfel: „În China, vine profesorul în faţa elevilor și le spune: acesta este 
un pix, trebuie să-l copiem . În Japonia, se lucrează după alt principiu: 
acesta este un pix, trebuie să-l îmbunătăţim“ . Sunt două idei distincte, 
ambele funcţionează . Trebuie să vedem unde vrem să ajungem . În Ja-
ponia, sunt create toate condiţiile pentru a stimula creativitatea copiilor 
încă de la vârsta de 10 ani, iar ulterior sunt învăţaţi cum să-și protejeze 
creaţiile . Când ai un produs unic pe piaţă, dictezi preţul și acesta este și 

unul dintre avantajele valorificării obiectelor de proprietate intelectuală . 

– Inițiind copiii în domeniul proprietății intelectuale, îi stimulăm să 
creeze? 

–  O. Apostol: Noi nu avem ieșire directă la Marea Neagră sau resurse 
naturale și trebuie să valorificăm ceea ce avem: potenţialul uman . Ulti-
mele evenimente la care AGEPI a participat în calitate de partener ne-au 
demonstrat că avem copii talentaţi, care creează produse extraordina-
re . De ce să nu ne implicăm, să-i instruim și să știe cum să-și protejeze 
produsele finale?

– Ce planuri pe termen scurt şi-a mai propus AGEPI spre realizare?

–  O. Apostol: Acum încercăm să înfiinţăm o bursă a proprietăţii intelec-
tuale . Adică, pe lângă faptul că există invenţii, vrem să venim în ajutorul 
inventatorilor ca produsele lor finale să fie valorificate, vândute . Treptat, 
intenţionăm să lărgim această platformă și pentru alte obiecte de PI, 
cum ar fi mărcile .

– Ce sfat ați da cititorilor referitor la proprietatea intelectuală?

–  O. Apostol: Aveţi o idee? Transformaţi-o într-un obiect de proprieta-
te intelectuală, fie că este vorba despre o invenţie, o marcă, un design 
industrial, un cântec, o operă literară etc . și veniţi la AGEPI pentru a o în-
registra . Proprietatea intelectuală este un bun care trebuie să fie protejat .

 http://www.evzmd.md/ 

Publicaţiile AGEPI la Salonul Internaţional de Carte– 
Bookfest Chișinău

În perioada 31 august–4 septembrie curent, la Chișinău a fost orga-
nizată cea de-a XXV-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte, care 
în acest an a fost organizat, în premieră, concomitent cu Bookfest 
Chișinău. Evenimentul a întrunit 44 de edituri, dintre care 21 din Ro-
mânia. Salonul a fost organizat în contextul sărbătoririi celor 25 de 
ani de independență a Republicii Moldova, de către Ministerul Cul-
turii în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Institutul „Eudoxiu 
Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Biblioteca Națională, 
Uniunea Editorilor din R. Moldova și Asociația Editorilor din România.

Astfel, timp de cinci zile, editorii au transformat pavilionul central al CIE 
Moldexpo, într-un spaţiu comun al limbii române, iar cartea a fost un liant 
și suport al identităţii culturale românești . Totodată, în cadrul Salonului 
au fost prezente unele dintre cele mai importante edituri din România 
și Republica Moldova, ca urmare a colaborării fructuoase dintre Uniunea 
Editorilor din Republica Moldova și Asociaţia editorilor din România .

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a participat şi la ediţia 
actuală a salonului cu un stand informaţional, la care au fost prezentate 
publicaţiile oficiale ale Agenţiei, o serie de publicaţii de popularizare a 
cunoştinţelor privind multiplele aspecte ale protecţiei şi respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală, editate în anul curent, de asemenea 
au fost acordate consultaţii privind abonarea sau consultarea on-line a 
publicaţiilor oficiale ale AGEPI .

Menţionăm că, Bookfest este cel mai important Salon de Carte din România, 
un eveniment al industriei editoriale care a reușit să capete o dimensiune 
internaţională marcantă . Salonul de Carte Bookfest se desfășoară înce-
pând cu anul 2012, în mai multe orașe precum Timișoara, Cluj-Napoca, 
Iași, Târgu Mureș, Brașov iar anul acesta a ajuns, în premieră, la Chișinău .

(http://librarius.md/  
Cor. „AGEPI-INFO”)
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Ion DANILIUC, Om Emerit al Republicii Moldova,  Inventator 
Remarcabil, deţinător al Medaliei de Aur a OMPI 

Ion Daniliuc s-a născut pe 18 iulie 1943 (s . Grimăncăuţi, r-nul 
Briceni) . În perioada anilor 1992-2010 a activat în funcţia de 
vicedirector general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) . Din primele zile și-a 
pus spiritul său inovator și competenţa în serviciul Agenţiei, 
contribuind la crearea cadrului legislativ-normativ și la consti-
tuirea sistemului naţional de protecţie a proprietăţii industriale . 
Dl Ion Daniliuc are un impresionant palmares de realizări în 
activitatea știinţifico-practică, parcurgând un itinerar marcat 
de căutări neobosite și împliniri de valoare . Dumnealui s-a 
afirmat în lumea știinţelor fizico-matematice și în inventică prin 
cercetări și idei inedite, materializate în 33 de invenţii brevetate 
în Republica Moldova, SUA, Germania, Elveţia, Franţa și alte 
ţări și circa 87 de articole cu tematica tehnico-stiintifică . Este, 
de asemenea, autorul a 38 de tipuri noi de instalaţii și aparate 
de măsurat în baza invenţiilor brevetate și implementate în 
30 de ţări, coautor al Convenţiei privind Brevetul Eurasiatic și 
a 6 legi ale Republicii Moldova privind protecţia proprietăţii 
industriale; al proiectelor de regulamente, instrucţiuni și norme 
de punere în aplicare a legislaţiei în domeniu .

În cei 18 ani de muncă intensă care i-au adus notorietatea, atât 
în domeniul proprietăţii industriale, cât și în viaţa social-politică 
a republicii, la care participa activ în calitate de locţiitor al re-

prezentantului plenipotenţiar al Republicii Moldova în Consiliul 
Interstatal pentru problemele PPI și în Consiliul Administrativ 
al OEAB, membru al Comitetului de cooperare a Republicii 
Moldova cu Uniunea Europeană, al Senatului Asociaţiei oa-
menilor de știinţă, cultură și artă din Moldova, al Consiliului 
pentru decernarea premiilor de stat în domeniul calităţii, al 
Comisiei interdepartamentale pentru realizarea angajamen-
telor Republicii Moldova faţă de OMC . Toate acestea ne oferă 
portretul unei personalităţi moderne – Omul, Inventatorul și 
Profesionistul  Ion DANILIUC .

Activitatea sa multilaterală a fost apreciată cu nenumărate 
distincţii naţionale și internaţionale . Este deţinător al Titlului 
onorific „Inventator Remarcabil” și al Medaliei de Aur OMPI, 
multiplu laureat a zeci de expoziţii și saloane naţionale și 
internaţionale de inovaţie, cercetare și tehnologii noi . A fost dis-
tins, de asemenea, cu Medalia de Aur „В .И . Блинников” instituită 
de OEAB, cu Ordinul Regatului Belgia „Merite de l’invention”, cu 
titlul „Constructor Emerit în domeniul construcţiei de aparate 
electrice” etc . În anul 2005, pentru merite în dezvoltarea siste-
mului naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale, contri-
buţie la implementarea în producţie a invenţiilor şi activitate 
organizatorică şi obştească prodigioasă, i-a fost conferit titlul 
onorific „Om Emerit al Republicii Moldova” .

Medalia de Aur a OMPI „Inventator Remarcabil” i-a fost decer-
nată în anul 2005 .

IV . Promotorii proprietăţii intelectuale

Ion DANILIUC – o viață de căutări asidue, neobosite, cu rezultate și împliniri de valoare
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V . Proprietatea intelectuală pe mapamond

În perioada 11-14 iulie curent, la München, Ger-
mania, s-a desfășurat „Săptămâna proprietății 
intelectuale pentru managerii Oficiilor de PI”. 
Evenimentul a fost organizat de Oficiul Euro-
pean de Brevete (OEB) în cooperare cu Oficiul 
Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală 
(EUIPO) și a convocat manageri și specialiști din 
cadrul a 38 de oficii de PI ale statelor membre 
ale OEB și statelor partenere.

Seminarul a fost deschis de către Vice-președintele 
OEB, Raimund Lutz, care, în calitate de gazdă a 
evenimentului, a încurajat participanţii să contri-
buie la buna desfășurare a săptămânii proprietăţii 
intelectuale prin participare activă și schimburi 
de idei și experienţă . Oficiul UE de proprietate 
intelectuală a fost reprezentat de către Hugues 
M . Bello, Directorul Academiei EUIPO .

Pe parcursul seminarului, participanţii au dis-
cutat despre elaborarea politicilor şi strategiilor 

de comunicare ale oficiilor de PI orientate spre 
business, sporirea eficienţei şi eficacităţii activi-
tăţii oficiilor, susţinerea obiectivelor naţionale 
de dezvoltare, realizarea potenţialului creativ 
și intelectual, contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, culturală şi socială a ţărilor .

Un alt subiect de interes a fost cel ce ţine de 
calitatea serviciilor prestate de OEB și EUIPO 
dar și de alte oficii naţionale de PI în contextul 
programelor de eficientizare și tehnologizare a 
procedurilor de examinare și acordare a protecţiei 
pentru obiectele de PI . Au fost prezentate în 
special reformele implementate de către OEB 
și EUIPO care vizează eficientizarea termenelor 
în cadrul procedurilor de brevetare/înregistrare .

Un element forte al evenimentului l-a constituit 
implicarea în discuţii a reprezentanţilor secto-
rului privat cu experienţă în domeniul acordării 
serviciilor în domeniul PI sau a marilor companii 
– deţinători ai unor valoroase portofolii de PI, 
cum ar fi reprezentanţii „Henkel AG&Co KGaA”, 
„Robert Bosch GmbH”  sau „Bristol-Myers Squibb” . 

În cea dea treia zi a seminarului au fost prezentate 
cele mai multe iniţiative naţionale de instruire și 
perfecţionare în domeniul PI, platforme de colabo-
rare a oficiilor de PI cu organizaţiile internaţionale 
și regionale în domeniu, implicarea autorităţilor 

centrale și locale și a partenerilor din sectorul 
privat în elaborarea și implementarea unor pro-
grame și campanii de instruire și informare în 
domeniul PI . De un interes deosebit s-a bucurat 
experienţa Oficiului de PI din Marea Britanie care 
a prezentat un spectru larg de instrumente ela-
borate de către oficiu în suportul instituţiilor de 
cercetare/inovare și a businessului .

Prezenţa la eveniment a reprezentantului Ob-
servatorului de Proprietate Intelectuală al UE 
a permis familiarizarea participanţilor cu noile 
instrumente de contracarare a pirateriei și con-
trafacerii la nivel comunitar, dar și cu parteneri-
atele stabilite de către Observator cu instituţiile 
relevante din statele membre UE și statele terţe .

Ultima zi a seminarului a fost dedicată aspectelor 
legate de calitatea programelor implementate în 
acest sens de către OEB și EUIPO . Ambele oficii au 
drept priorităţi strategice de dezvoltare ridicarea 

nivelului calităţii serviciilor de PI oferite nu doar 
în cadrul OEB și EUIPO, dar și pentru susţinerea 
programelor de calitate implementate de către 
oficiile naţionale de PI . 

Pe lângă participarea la săptămâna proprietăţii 
intelectuale, delegaţia AGEPI a avut o serie de 
întrevederi bilaterale cu reprezentanţii OEB, 
EUIPO și a altor instituţii .

Astfel, pe 12 iulie, Directorul general al AGEPI, 
Octavian Apostol, a avut o întâlnire importan-
tă cu Vice-președintele OEB, Raimund Lutz, în 
cadrul căreia a fost abordat stadiul actual de 
colaborare dintre cele două oficii și a fost semnat 
Programul comun de acţiuni AGEPI-OEB pentru 
anii 2016-2017 . Documentul vine să completeze 
și să contribuie la implementarea prevederilor 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 
și OEB privind validarea brevetelor europene, 
intrat în vigoare la 1 noiembrie 2015 . 

La eveniment a fost prezent și Directorul pentru 
Cooperare Internaţională, Nicolas Morey, care s-a 
arătat convins că Republica Moldova va avea de 
beneficiat de pe urma implementării sistemului 
de validare, devenind parte a unui spaţiu comun 
de validare a brevetelor europene care include 
38 de state membre OEB şi 4 state non-membre 
aflate în relaţie de extindere sau validare cu OEB .

În final, părţile s-au asigurat reciproc de deplina 
deschidere pentru continuarea şi consolidarea 
relaţiilor bilaterale şi au convenit asupra direcţiilor 
prioritare de colaborare .

Validarea brevetelor europene și deschiderea 
Republicii Moldova spre investiţii străine a fost 
subiectul principal de discuţii în cadrul întâlnirii 
delegaţiei AGEPI cu Președintele Institutului Eu-
ropean de Brevete (EPI), Tony Tangena . EPI este o 
asociaţie profesională a mandatarilor autorizaţi 
europeni, iar Tony Tangena conduce acest for 
din 2011 . Cu o experienţă de peste 30 de ani în 
domeniu, Tony Tangena este unul din cei mai de 
succes mandatari autorizaţi, iar  disponibilitatea 
sa de a susţine, inclusiv prin intermediul EPI, a 
Republicii Moldova pe parcursul său european 
prin diseminarea informaţiei referitor la sistemul 
de validare din RM, instituirea Zonei de liber 
schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Mol-
dova și UE și oportunităţile investiţionale oferite 

de către ţara noastră în contextul Acordului de 
Asociere, este o realizare importantă a întrunirii 
de la Munchen .

În cadrul întâlnirii cu Directorul Academiei EUI-
PO, Hugues M . Bello, Directorul general AGEPI, 
Octavian Apostol, a ţinut să reitereze oficiului 
comunitar interesul pe care Republica Moldova 
îl manifestă faţă de programele și agenda de 
reforme implementată de către EUIPO . După 
un schimb de opinii referitor la modalitatea de 
colaborarea dintre EUIPO și AGEPI în domeniul 
instruirii și pregătirii cadrelor naţionale în dome-
niul de competenţă a Academiei EUIPO, Hugues 
M .Bello și-a arătat disponibilitatea de a extinde 
colaborarea cu Republica Moldova și de a con-
tinua discuţiile privind realizarea unor programe 
comune în cadrul unei întâlniri la sediul EUIPO 
de la Alicante, Spania . 

Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a 
avut o serie de discuţii bilaterale pe subiecte 
de interes reciproc și cu delegaţiile Lituaniei, 
Marocului, Republicii Coreea, României etc . 
prezente la săptămâna proprietăţii intelectuale . 

www.agepi.gov.md 
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V. Proprietatea intelectuală pe mapamond

AGEPI a semnat un nou Program de colaborare 
bilaterală cu Oficiul European de Brevete

Pe 12 iulie curent, Directorul general al Agenției de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol și Vice-președintele 
Oficiului European de Brevete (OEB), Raimund Lutz au semnat un 
Program comun de activităţi care vor fi implementate de către cele 
două oficii în perioada 2016-2017. 

Evenimentul a avut loc în incinta Oficiului European de Brevete cu sediul 
la München, Germania, în cadrul Reuniunii bilaterale AGEPI-OEB .

În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe subiecte ce ţin de relaţiile 
bilaterale dintre Republica Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete, 
în special în urma intrării in vigoare, la 1 noiembrie 2015, a Acordului de 
Validare a Brevetelor Europene şi procesului de integrare europeană pe 
care îl parcurge ţara noastră .

Totodată, Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a menţionat 
importanţa pe care o acordă ţara noastră noului sistem de protecţie a 
brevetelor europene, care va permite utilizatorilor sistemului european de 
brevete să-şi valideze brevetele pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul 
procedurii de brevetare gestionate de Oficiul European .

De asemenea, dl Octavian Apostol a informat partenerii europeni despre 
ultimele evoluţii politice şi legislative, menţionând progresele înregistrate 
de Republica Moldova în edificarea unui sistem modern de protecţie a 
drepturilor de proprietate intelectuală .

În acest context, Vicepreşedintele OEB, în numele Preşedintelui OEB Be-
noît Battistelli, a dat asigurări delegaţiei Republicii Moldova că organizaţia 
pe care o reprezintă va depune şi în continuare toate eforturile pentru 
a susţine ţara noastră în vederea consolidării capacităţilor instituţionale 
ale autorităţilor responsabile de protecţia şi respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, promovarea sistemului de validare din Republi-
ca Moldova în rândul utilizatorilor sistemului european de brevete şi a 
potenţialilor investitori, valorificarea potenţialului inovativ în stimularea 
afacerilor şi crearea noilor oportunităţi de dezvoltare . Programul bilate-
ral de colaborare semnat de cele două oficii reprezintă un instrument 
valoros şi complex, a menţionat Vicepreşedintele OEB . Totuşi, acesta nu 
constituie o listă completă de acţiuni şi angajamente, OEB anunţându-și 
întreaga disponibilitate şi flexibilitate pentru a răspunde şi altor solicitări 
şi necesităţi în domeniul de competenţă a organizaţiei .

Părţile s-au asigurat reciproc de deplina deschidere pentru continuarea 
şi consolidarea relaţiilor în context bilateral şi multilateral şi au convenit 
asupra direcţiilor prioritare de colaborare .

www.agepi.gov.md
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V. Proprietatea intelectuală pe mapamond

Delegaţia Republicii Moldova a participat la  
Conferința la Nivel Înalt privind proprietatea 
intelectuală de la Beijing

În perioada 21-22 iulie 2016, delegația Republicii Moldova, în componența 
Directorului general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală (AGEPI), Octavian Apostol, șef delegație, și Tudor Ulianovschi, 
Reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU 
din Geneva, a participat la Conferința la Nivel Înalt privind proprietatea 
intelectuală a țărilor aflate de-a lungul Centurii și Drumului Mătăsii (așa 
numitele state BRI).

Evenimentul a avut loc la Beijing, China, și a fost organizat de către 
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Oficiul de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Populare Chineze, cu suportul 
Ministerului pentru Comerţ și altor autorităţi publice din China .

Conferinţa a fost concepută sub forma unei platforme de discuţii și 
schimburi de experienţă pe probleme actuale ale protecţiei proprietăţii 
intelectuale (PI), fiind destinată oficialilor de rang înalt, factorilor decizio-
nali și conducătorilor de oficii de PI din ţările aflate de-a lungul Centurii 
și Drumului Mătăsii .

În cadrul sesiunii plenare a conferinţei, Directorul general al AGEPI, Octavian 
Apostol, a prezentat un Raport Naţional, axat pe dezvoltarea infrastructurii 
și capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova privind asigurarea 
unui sistem eficient de protecţie a indicaţiilor geografice .

De asemenea, la propunerea autorităţilor chineze, statele participante au 
examinat oportunitatea adoptării unei Iniţiative Comune pentru conso-
lidarea cooperării între statele BRI în domeniul proprietăţii intelectuale . 
Iniţiativa a urmărit consolidarea cooperării în domeniul proprietăţii inte-
lectuale dintre statele ţărilor aflate de-a lungul Centurii și Drumului Mătăsii, 
încurajarea schimburilor de experienţă și bune practici dintre acestea și 
stimularea proiectelor și programelor comune de susţinere a sectorului . 

www.agepi.gov.md
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V. Proprietatea intelectuală pe mapamond

Indicele global al inovației 2016: Elveția, Suedia, Marea 
Britanie, SUA și Finlanda – primele cinci ţări din lume în 
Topul celor mai inovative ţări 

Indicele Global al Inovației 2016, realizat de INSEAD renumita Şcoală 
Internaţională de Afaceri (The Business School for The World), Uni-
versitatea americană „Cornell” și Organizaţia Mondială a Proprietății 
Intelectuale (OMPI) plasează Republica Moldova în acest an pe locul 
46 sau cu două poziții mai jos față de anul precedent. Totuși, țara 
noastră a ocupat prima poziție la nivel global la capitolul înregistrării 
mărcilor comerciale.

„Indicele Global al Inovaţiei” reprezintă un clasament a 141 de ţări în baza 
capacităţilor de inovare, care evaluează inovaţia în baza unor criterii cum 
sunt instituţiile, capitalul uman și de cercetare, infrastructura, creditele, 
investiţiile, interconexiunile, absorbţia și difuzarea cunoștinţelor, inovarea 
și rezultatele activităţii creative . În ceea ce privește Republica Moldova, nu 
se atestă careva evoluţii spectaculoase, iar datele comparative ale ultimilor 
ani demonstrează mai degrabă o stagnare în privinţa multor indicatori . 
Totuși, ţara noastră se plasează, ca și în anul precedent, pe prima poziţie 
într-un top al performanţei statelor cu venituri mai mici de mijloc, depășind 
Ucraina și Vietnamul . Cele mai bune rezultate au parvenit din sectorul 
proprietăţii intelectuale (mărci, design, brevete, modele de utilitate), în 
care Republica Moldova se plasează printre primele poziţii în lume . Acest 
fapt se datorează, în mare parte, dezvoltării pe parcursul ultimilor 25 de 
ani a unui sistem de proprietate intelectuală modern și echilibrat .

Pe parcursul anului 2015, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI) a recepţionat 5363 de cereri de înregistrare a mărcilor, din 77 de 
ţări .  Astfel, repartizarea cererilor după ţările de reşedinţă ale solicitanţilor, 

indiferent de procedura prin care au fost depuse, este următoarea: Re-
publica Moldova - 1408 cereri, Statele Unite ale Americii cu 450 de cereri 
(mai multe cu 19% faţă de anul 2014), Federaţia Rusă cu 383 de cereri, 
Germania cu 359 de cereri, Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii 
Europene cu 353 de cereri, Elveţia cu 322 cereri, Ungaria cu 214 cereri (cu 
65% mai multe), Turcia cu 200 de cereri, Ucraina cu 195 de cereri, Italia cu 
176 cereri (mai multe cu 19% comparativ cu anul 2014) .

Cele mai multe cereri de înregistrare a mărcilor au fost depuse de com-
paniile străine „Richter Gedeon Nyrt” din Ungaria - 219 cereri, „LIDL 
STIFUND&CO” din Germania - 106 de cereri, „Apple INC” din SUA – 93 de 
cereri, „Egis Giosezar Zirt” din Ungaria - 83 de cereri, „Philip Morris Brands 
S .A .R .L” din SUA - 70 de cereri și „Kaufland Warenhandel GmbH&Co . KG” 
din Germania - 50 de cereri .

Conform clasamentului, China se situează pe locul 25, fiind prima ţară în 
curs de dezvoltare care intră pe listă, potrivit Indexului Global al Inovaţiei 
2016 .  Poziţia ocupată de China reflectă faptul că, în ultimii ani, a dezvol-
tat şi promovat domeniul inovaţiei, iar sloganul „fabricat în China” va fi 
înlocuit cu „inventat în China”, a menţionat dl Francis Gurry, Directorul 
general al OMPI .

În ce priveşte nivelul universităţilor şi al publicaţiilor ştiinţifice, precum 
şi numărul de brevete, Japonia, SUA, Marea Britanie şi Germania ocupă 
primele 4 locuri, China fiind pe locul 17 .

Studiul integral – Indexul Global al Inovaţiei 2016 poate fi consultat la adre-
sa:  http://www .wipo .int/pressroom/en/articles/2016/article_0008 .htm l

Sursa: www.wipo.org, www.agora.md, http://romanian.cri.cn/   

The Global Innovation Index 2016
Winning with Global Innovation
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Mozaic din domeniul PI

China câștigă bătălia pentru marca înregistrată 
„iPhone”

Grupul informatic american „Apple Inc” a pierdut bătălia pentru 
marca înregistrată „iPhone” în China, după ce un tribunal din Beijing 
a decis că o companie locală poate produce portofele și genţi marca 
„iPhone”, informează agenția Reuters.

Potrivit presei oficiale, tribunalul municipal din Beijing a decis că com-
pania „Xintong Tiandi” poate utiliza fraza „iPhone” pe produsele sale din 
piele, deoarece „Apple” nu a dovedit în faţa curţii că marca „iPhone” era 
faimoasă în China înainte ca firma „Xintong Tiandi” să solicite atribuirea 
acestei mărci înregistrate în 2007 .

În replică, „Apple” s-a declarat dezamăgită de decizia tribunalului . „Inten-
ţionăm să cerem rejudecarea la curtea supremă şi vom continua să ne 
protejăm drepturile de proprietate intelectuală”, a informat producătorul 
telefoanelor „iPhone” .

Legislaţia chineză permite companiilor să utilizeze versiuni ale mărcilor 
înregistrate, care includ diferite combinaţii de litere mari şi mici, astfel că o 
serie de mărci faimoase pot fi utilizate de companii chineze necunoscute .

În anul 2002, compania „Apple” a depus cerere de înregistrare a mărcii 
„iPhone” în China pentru echipamente hardware şi software, cererea fi-
ind aprobată abia în 2013 . În schimb, în 2007, anul în care a fost lansat pe 
piaţă telefonul „iPhone”, firma „Xintong Tiandi” a înregistrat, atât marca 
„iphone”, cât şi marca „IPHONE” pentru categoria „produse din piele” şi a 
obţinut certificat de înregistrare a mărcii în anul 2010 .

Acesta nu este primul caz în care compania „Apple” are probleme cu 
proprietatea intelectuală în China . În momentul în care telefonul„ iPhone” 
a fost introdus pe piaţa chineză, grupul american a fost implicat într-o 

dispută juridică pentru această marcă înregistrată cu producătorul chi-
nez de echipamente electronice „Hanvon” .  La final, „Apple” a ajuns la o 
înţelegere cu „Hanvon” în schimbul sumei de 3,65 milioane de dolari . Doi 
ani mai târziu, „Apple” a acceptat să plătească 60 de milioane de dolari 
într-o dispută referitoare la marca înregistrată „iPad” cu o altă companie 
chineză, „Proview International Holdings” Ltd . 

China este cea mai mare piaţă mondială pentru telefoanele inteligente, 
iar „Apple” este al doilea producător mondial de smartphone-uri .

(www.agerpres.ro)

O nouă tehnologie ne poate ajuta să 
”citim” fără să deschidem cărțile

Folosind o tehnologie asemănătoare 
investigațiilor cu raze X, oamenii de știință 
au reușit să „citească” cărți fără a le deschide, 
identificând literele imprimate pe teancuri de 
până la nouă foi de hârtie.

Această descoperire ar putea contribui la dez-
voltarea de instrumente de birou capabile să 
copieze mai multe pagini în același timp, dar 

i-ar ajuta și pe cercetători să scaneze cărţi vechi, 
prea fragile pentru a fi deschise .

„Muzeul Metropolitan din New York s-a arătat 
interesat de descoperire pentru că vor, spre exem-
plu, să se uite în niște cărţi vechi pe care nu vor 
să le atingă”, a declarat Barmak Heshmat, inginer 
electric la Institutul Tehnologic Massachusetts 
(MIT), coautor al studiului publicat, în septembrie 
curent, în jurnalul „Nature Communications” .

Dispozitivul, aflat în acest moment în faza de 
prototip, utilizează radiaţiile terahertz, banda de 

radiaţii electromagnetice aflată între microun-
de și lumina infraroșie, menţionează Agerpres .

Studii precedente au demonstrat că radiaţiile te-
rahertz prezintă o serie de avantaje în comparaţie 
cu radiaţiile X, undele ultrasunete și alte tipuri 
de radiaţie care poate penetra suprafeţele . Spre 
exemplu, acestea pot distinge cerneala de hârtie, 
ceea ce razele X nu pot face .

www.independent.md
www.agerpres.ro

Topul celor mai interesante inovații ale anului 2015

Domeniul energetic a cunoscut importante progrese pe parcursul 
anului 2015, fiind marcat în special de prezentarea celebrei baterii 
Tesla, dar și de importante progrese în obținerea unui sistem fiabil 
de producere a energiei prin fuziune nucleară, energie nepoluantă 
și fără gradul de risc al centralelor nucleare care funcționează pe 
principiul fisiunii nucleare. 

La începutul lunii ianuarie o echipă de la Universitatea Princeton a pre-
zentat cel mai mic laser din lume, de dimensiunea unui bob de orez, 
acesta demonstrând interacţiunea fundamentală dintre lumină și elec-
tronii în mișcare . Laserul, cu aplicabilitate în special în domeniul medicinii, 
este alimentat de un singur electron, consumul său de energie fiind de 
1 miliard de ori mai mic decât cel al unui uscător de păr . 

La începutul lunii mai compania californiană „Tesla”, care produce ve-
hiculele electrice de lux cu același nume, a prezentat o „baterie pentru 
acasă”, care va schimba, potrivit fondatorului firmei, Elon Musk, „întreaga 
infrastructură energetică din lume” . Bateria, numită „Tesla Powerwall”, 
poate stoca electricitatea furnizată de panouri solare sau de reţeaua de 
electricitate în momentul în care se livrează energie ieftină – îndeosebi 
noaptea, ea poate fi folosită și în cazul unor opriri de curent . Bateria, 

concepută pentru a fi fixată pe peretele casei sau în garaj, ar putea face 
locuinţele dotate cu panouri fotovoltaice total independente de reţelele 
electrice tradiţionale . 

Bateria costă aproximativ 3 .500 de dolari, este deja disponibilă pe piaţa 
americană, iar de anul viitor va fi disponibilă în întreaga lume . Potrivit 
lui Elon Musk, Germania ar trebui să devină o piaţă-cheie pentru acest 
tip de baterie, fiind una dintre ţările cel mai bine echipate cu panouri 
fotovoltaice din lume . 

La numai o lună după anunţul făcut de Elon Musk, un grup de cercetători 
din Seul, Coreea de Sud, a prezentat o soluție inovativă de stocare a 
energiei, bazată pe chiștocurile de țigară, care ameninţă să concureze 
bateria Tesla . Filtrele de ţigară conţin fibre folosite pentru a reţine anu-
mite particule periculoase pentru sănătate . Prin intermediul procesului 
de piroliză, cercetătorii sud-coreeni au modificat fibrele de acetat de ce-
luloză din filtrele de ţigară . Noul material obţinut este format din carbon 
ce poate fi folosit pentru a stoca energie cu aplicaţii, atât în domeniul 
automobilelor electrice, cât și al turbinelor eoliene, al calculatoarelor și 
al dispozitivelor smart mobile . 

Acest nou material obţinut din fibrele din filtrele de ţigară are o capaci-
tate de a stoca energie mai mare decât cea a unor materiale folosite în 
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prezent în acest scop, precum grafenul, condensatoare din nanotuburi și 
carbon . Proiectul derulat de cercetătorii sud-coreeni are însă potenţialul 
de a rezolva două dintre principalele probleme cu care se confruntă sis-
temele de stocare a energiei — dimensiunea și costurile – deschizând o 
posibilă cale de îmbunătăţire pentru astfel de sisteme . 

La începutul lunii iunie o companie canadiană „General Fusion” a anunţat 
că dezvoltă o serie de tehnologii și o metodă, în cadrul așa-numitului sis-
tem „Magnetized Target Fusion” (MTF), pentru a face rentabilă obţinerea 
de energie prin procesul complet nepoluant de fuziune nucleară . Pentru 
mulţi, fuziunea nucleară este „Sfântul Graal” al energiei, deschizând per-
spectiva de a obţine energie nepoluantă nelimitată prin același tip de 
reacţii care se produc în furnalul nuclear al Soarelui . 

Conform site-ului companiei „General Fusion”, din British Columbia, sis-
temul „Magnetized Target Fusion” (MTF) constă într-o sferă umplută cu 
un amestec de plumb și litiu în stare topită . Asupra acestui amestec se 
acţionează prin pompare pentru a genera un vortex în care este injectată 
apoi o plasmă restricţionată magnetic (un gaz super-fierbinte cu sarcină 
electrică) . Pistoanele care înconjoară sfera sunt folosite pentru a crește 
presiunea din interiorul acesteia, „comprimând plasma până ajunge la 
condiţiile necesare declanșării reacţiei de fuziune” . 

În luna iulie cercetătorii de la „Ecole Polytechnique Federale de Lausann” 
(Elveţia) au prezentat o tehnologie care folosește energia solară cu 
ajutorul căreia moleculele de apă sunt separate rezultând un com-
bustibil ecologic pe bază de hidrogen . Separarea moleculelor de apă 
pentru producerea hidrogenului permite energiei solare să fie mai ușor 
stocată pentru a genera electricitate sau combustibili alternativi pentru 
mașinile ecologice . Descoperirea are implicaţii majore în ce privește schim-
bările climatice pentru că energia solară ar putea constitui o reducere a 
dependenţei faţă de utilizarea combustibililor fosili . 

Noul tip de panou solar arată aproape la fel cu versiunea cunoscută care 
se montează pe acoperișul caselor, diferenţa notabilă fiind că razele de 
soare trec mai întâi printr-un strat subţire de apă aflat în interiorul pano-
ului . „Tungstenul diselenid”, compus molecular chimic care nu este toxic, 
acţionează ca un fotocatalizator și este foarte important pentru utilizarea 
energiei solare la separarea apei în oxigen și hidrogen . În prezent, apro-
ximativ un procent din energia solară care trece printr-un panou poate 
fi transformată în energie pe bază de hidrogen, iar eficienţa acestei des-
coperiri poate fi îmbunătăţită până la aproximativ 10 procente pentru a 
fi valorificată la un nivel comercial extins . 

La începutul lunii septembrie compania Apple a depus un brevet de 
invenţie pentru dezvoltarea unei „pile de combustibil” pentru smart-
phone-uri, tablete și laptopuri, care ar permite utilizarea acestora până 
la 7500 de cicluri de încărcare . Autonomia smartphone-urilor, tabletelor 
și a laptopurilor este o problemă care revine adesea în actualitate . Multe 
produse și echipamente electronice utilizate în viaţa de zi cu zi pentru 
performanţele lor sunt totuși de multe ori evitate din cauza slabei lor 
autonomii . 

„Apple” va putea probabil să remedieze acest neajuns prin dezvoltarea 
unei pile de combustibil care va putea spori autonomia produselor 
sale . Este un criteriu care a devenit esenţial pentru consumatori și este 
decisiv în alegerea unui produs . Acest tip de baterie va permite livrarea 
unei tensiuni de doi volţi și va asigura 7500 de cicluri de încărcare, fiind 
cu mult peste bateriile disponibile în prezent pe piaţă, care pot rezista 
aproximativ 1000 de cicluri de încărcare . 

În ultima parte a lunii octombrie a fost prezentată o tehnologie inova-
tivă de desalinizare a apei ce a fost dezvoltată în Egipt . Aproximativ 
71% din suprafaţa planetei este acoperită cu apă, însă această apă este 
sărată . Îndepărtarea sării din apă nu este un proces ușor . Tehnologiile 
de desalinizare existente în prezent sunt costisitoare, necesitând o can-
titate foarte mare de energie, este foarte greu să fie folosite de statele 
sărace . O echipă de cercetători de la Universitatea Alexandria din Egipt 
a obţinut o membrană polimerică care poate desaliniza apă de mare cu 
o concentraţie excepţional de ridicată în sare, producând apă potabilă 
cu un procent de 99 .7% SR (salt rejection) printr-un singur proces de 
prevaporizare prin purjare cu aer . 

Odată filtrată prin intermediul acestei membrane polimerice inovative, 
apa este vaporizată prin încălzire, într-un al doilea pas de purificare . Vaporii 
de apă sunt apoi condensaţi și colectaţi, rezultând apă potabilă . Această 
tehnologie oferă o metodă ieftină pentru a obţine apă potabilă din apă 
marină și funcţionează chiar și în cazul apei cu o mare concentraţie de 
sare așa cum este cea din Marea Roșie .

Surse: agora.md, agerpres.ro
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Calendarul Inventatorilor
7 iulie 1967 s-a născut (la Hârbovăţ, Anenii Noi) Svetlana Codreanu, doctor în biologie, colaborator știinţific 

coordonator, Laboratorul Interdepartamental de Cercetări Ştiinţifice Fotomicrobiologice, deţinătoare a 
Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”. Este autoare a circa 50 de lucrări știinţifice și 14 brevete de 
invenţie în domeniul tehnologiilor de sinteză orientată a cianocobalaminei, porfinelor și altor substanţe 
bioactive cu ajutorul microorganismelor.

9 iulie 1938 s-a născut (la Pănășești, Strășeni) Pavel Chintea, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, laureat al 
Premiului de Stat al Republicii Moldova, deţinător al Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”. Profeso-
rul P. Chintea a dezvoltat cu succes investigaţiile fondate în Republica Moldova de către academicianul Gh. 
Lazurievschi, elucidând legităţile de structură și activitate biologică, perspectivele aplicării în economia na-
ţională a glicozidelor steroidice, izolate din diferite surse vegetale naturale. A pregătit 20 de doctori în știinţe 
și în colaborare cu aceștia a obţinut mai mult de 60 substanţe chimice noi, a publicat 6 monografii și peste 
700 articole, are la activ 170 de invenţii brevetate. Dl Pavel Chintea s-a stins din viață la 10 noiembrie 2013.

13 iulie 1896 inventatorul italian Guglielmo Marconi brevetează radioul.

18 iulie 1635 s-a născut Robert Hooke, medicul englez ale cărui lucrări experimentale au făcut posibilă inventarea 
motorului cu abur, a cuadrantului, a telescopului și a microscopului.

22 iulie 1888 s-a născut biochimistul american de origine rusă Selman Abraham Waksman, laureat al Premiului Nobel 
pentru medicină ca urmare a descoperirii cunoscutului antibiotic streptomicina.

31 iulie 1800 s-a născut chimistul german Friedriech Wohler, care a descoperit carbidul, utilizat în prezent în construcții, 
și ulterior acetilena, derivată din reacția acestuia cu apa.

31 iulie 1949 S-a născut (la Brânza, Vulcăneşti) Ion Bostan, academician, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor 
universitar, rector al UTM, deţinător al Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”. Este autor a 125 de 
invenţii, iar domeniile sale de cercetare sunt: maşinologie şi fiabilitatea maşinilor, teoria fundamentală a 
angrenajelor, cercetarea şi sinteza transmisiilor planetare precesionale de uz casnic, roboţi şi tehnica de 
exploatare a fundului oceanului planetar.

6 august 1881 s-a născut bacteriologul scoțian Alexander Fleming, care a descoperit întâmplător penicilina la Spitalul 
Sfânta Maria din Londra.

9 august 1776 s-a născut Amedeo Avogadro, fizician și chimist italian, care a descoperit formula chimică a apei și a emis 
așa numita „ipoteză moleculară”, potrivit căreia două volume egale din orice gaze, aflate la aceeași presiune 
și temperatură, conțin același număr de molecule.

10 august 1814 s-a născut Henri Nestlé, farmacist, antreprenor, fondatorul companiei Nestlé. A întreprins cercetări și 
experimente în domeniul nutriției pentru sugari, prin amestecul laptelui de vacă cu făină de grâu și zahăr, 
în anul 1867, acesta a inventat formula pentru sugari sub numele de „făină de lapte Henri Nestlé”, care a fost 
vândut în Europa, cu mare succes.

11 august 1944 s-a născut (la Mărcăuţi, Edineţ) Victor Ghicavâi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef catedră 
Farmacie şi Farmacologie Clinică a USMF „N. Testemiţanu”, „Om Emerit” al Republicii Moldova, Laureat al 
Premiului de Stat al Republicii Moldova. V. Ghicavâi a publicat peste 330 lucrări ştiinţifice,  este autor a 14 
brevete de invenţie, 7 monografii, 4 manuale, 10 îndrumare de specialitate, preparate medicamentoase 
originale cu acţiune antihipotensivă, absorbantă, regenerativă şi citoprotectoare, antimicrobiană şi 
antifungică.

16 august 1845 s-a născut fizicianul Gabriel Lippmann, profesor universitar la Sorbona, laureat al Premiului Nobel pentru 
Fizică în anul 1908, pentru metoda sa de reproducere fotografică a culorilor pe baza fenomenului de 
interferență.

17 august 1872 s-a născut Traian Vuia, inventator român, pionier al aviației mondiale. Tot la 17 august 1903, acesta a primit 
brevetul francez de invenţie nr. 322106 pentru „aeroplanul-automobil“, chiar în ziua în care a împlinit 31 de 
ani.

26 august 1743 s-a născut Antoine Laurent Lavoisier, chimistul francez considerat părintele chimiei moderne, membru al 
comisiei care a recomandat guvernului francez introducerea sistemului metric.

26 august 1873 s-a născut Lee De Forest, pioner american al radio-televiziunii, inventator al triodei cu vid, în 1907, fiind 
posibilă realizarea primului aparat de radio-recepție din lume.

28 august 1919 s-a născut Godfrey Hounsfield, inventatorul britanic al scanerului medical EMI, laureat al Premiului Nobel  
pentru medicină în 1979.

30 august 1908 s-a născut fizicianul neozeelandez Ernest Rutherford, laureat al Premiului Nobel pentru descoperiri în 
chimie în anul 1908.

30 august 1967 s-a născut (la Râşcani) Liliana Cepoi, doctor în biologie, cercetător în domeniul biotehnologiei 
microalgelor, colaborator ştiinţific coordonator la Institutul de Microbiologie al AŞM, deţinătoare a 
Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”. Este autor a circa 60 de lucrări ştiinţifice şi 15 brevete de 
invenţie în domeniul biotehnologiei microorganismelor, laureat al Premiului Republican pentru Tineret 
în domeniul ştiinţei şi tehnicii pentru anul 1996. L. Cepoi deţine titlurile „Inventator Emerit” al Republicii 
Moldova şi „Inventator de Elită” al României.

IuLIE-AuGuST
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Relațiile de cooperare între AGEPI 
și OEAB, discutate în cadrul unei 
întâlniri bilaterale la Chișinău

În perioada 25-27 iulie 2016, Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a 
primit într-o vizită de lucru delegația Oficiului 
Eurasiatic de Brevete (OEAB), condusă de dna 
Saule Tlevlesova, Președinte al OEAB.

În cadrul ședinţei de lucru a fost abordat stadiul 
de cooperare dintre AGEPI și OEAB în contextul 
implementării Acordului dintre Guvernul Republi-
cii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete 
privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul 
Republicii Moldova după denunţarea de către 
Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de 
brevete, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012 .

A fost realizat și un schimb de informaţii referitor 
la activitatea de examinare/brevetare, dinamica 
de depunere a cererilor eurasiatice și naţionale, 

prognozele pe termen scurt și mediu privind 
acordarea brevetelor de invenţie și menţinerea 
acestora în vigoare . De menţionat că numărul 
brevetelor eurasiatice valabile la ora actuală pe 
teritoriul Republicii Moldova este semnificativ: 
în jur de 4000 de brevete eurasiatice beneficiază 
de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova . 
Peste 3000 de cereri de brevet de invenţie, 
depuse până la data de 26 aprilie 2012, data la 
care Republica Moldova a ieșit din Convenţia 
Eurasiatică de Brevete, se află la diferite etape 
de examinare sau acordare a brevetelor .

Părţile au discutat și despre modificarea rapor-
turilor financiare dintre OEAB și AGEPI cu referire 
la cuantumul taxei de menţinere în vigoare a 
brevetelor eurasiatice în partea ce revine AGEPI .

În cadrul discuţiilor, Directorul general al AGEPI, 
Octavian Apostol, a menţionat că pentru Re-
publica Moldova este extrem de important ca 
titularii brevetelor eurasiatice, care doresc să-și 
menţină în vigoare brevetele pe teritoriul ţării 

noastre să beneficieze în continuare de protecţie 
în Republica Moldova, având în vedere că între 
invenţii și dezvoltarea socio-economică a ţării 
este o legătură direct proporţională .

În această ordine de idei, s-a convenit  ca, în anul 
2017, AGEPI va intra în negocieri  cu Organizaţia 
Eurasiatică de Brevete în contextul procesului 
de revedere a taxelor de menţinere în vigoare a 
brevetelor eurasiatice pe teritoriul Republicii Mol-
dova, proces iniţiat de Consiliul de Administraţie 
al Organizaţiei .

În final, părţile au decis să intensifice colaborarea 
bilaterală pe domeniile de interes reciproc, prin 
realizarea schimburilor de experienţă, participare 
la activităţi de instruire și perfecţionare organizate 
de cele două instituţii în scopul ridicării nivelului 
de cunoștinţe a examinatorilor și sporirii calităţii 
procesului de examinare a  cererilor și acordare 
a brevetelor de invenţie .
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EDITOR

Videoconferință cu 
reprezentanții Oficiului 
pentru brevete și mărci 
din SUA

Pe 1 august curent, specialiștii 
Agenţiei de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală (AGEPI) au 
participat la o videoconferinţă 
cu reprezentanţii Oficiului pentru 
brevete și mărci din Statele Unite 
ale Americii (USPTO) .

Videoconferinţa s-a axat pe do-
meniul mărcilor, în special, s-a 

vorbit despre aspectele legate 
de cerinţele specifice aplicate 
conform legislaţiei SUA privind 
cererile de înregistrare a mărci-
lor prin Sistemul de la Madrid . 
Au fost discutate cazurile de 
înregistrare a mărcilor având 
Republica Moldova ca ţară de 
origine și SUA drept stat în care 
se solicită protecţie .

În cadrul conferinţei au fost puse 
în discuţie și aspecte ce ţin de 
modul de completare a for-
mularelor cererii internaţionale 
în special fiind abordată pro-
blematica indicării în cererea 

internaţională a formei orga-
nizatorico-juridice a solicitan-
tului care solicită înregistrare 
internaţională în SUA, aspecte 
ce ţin de prezentarea traducerii 
și descrierii semnului solicitat, 
precum și cerinţele specifice cu 
referire la utilizarea semnului pe 
teritoriul SUA .

La finalul videoconferinţei, am-
bele oficii și-au exprimat des-
chiderea pentru intensificarea 
dialogului în vederea elucidării 
subiectelor de interes comun .
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