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(373 22) 400 500 

(373 22) 400 508 

(373 22) 440 119 

office@agepi.gov.md 

www.agepi.gov.md

Acordăm protecţie juridică pe teritoriul 
RM invențiilor, soiurilor de plante, măr-
cilor, DMI, IG, DO, STG, DA și DC.

Creăm, perfecționăm și ajustăm 
cadrul legal național în domeniul PI în 
conformitate cu standardele și bunele 
practici internaționale.

Oferim servicii specializate, de infor-
mare, consultanță, instruire etc.

Misiunea noastră

Contacte

We grant legal protection in the RM 

to inventions, plant varieties, trade-
marks, IDs, GIs, AOs, TSGs, CR and RRs.

We create, improve and adjust the na-
tional legal framework in the field of IP 
in accordance with the international 
standards and good practices.

We provide specialized information, 
consultancy, training services, etc.

Our Mission

Contacts

Vino de luni până vineri, între orele 
8:00-16:30 sau poţi aplica online 24/24 

pe e-agepi.md

Come from Monday to Friday, between 
8:00-16:30 or you can apply online 
24/24 on e-agepi.md

str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1  
mun. Chișinău, MD-2024,  
Republica Moldova

1/24, Andrei Doga Str.  
Chisinau, MD-2024,  
Republic of Moldova
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 CuVânT-înAInTe 

FOReWORD

Stimaţi cititori,

în preajma celei de-a 30-a aniversări de la constitui-
rea sistemului de proprietate intelectuală al Republicii 
Moldova îmi revine onoranta misiune să vă prezint 
Raportul anual privind activitatea Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală în anul 2020. 

Raportul conţine informaţii relevante, inclusiv date 
statistice și analitice, cu privire la procesele de breve-
tare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelec-
tuală, evoluţiile legislative, dar și activităţile de pro-
movare a proprietăţii intelectuale pe plan naţional și 
internaţional. 

Cum e și firesc, în perioada de raportare, pe primul 
plan în diapazonul activităţilor AGePI s-au plasat 
procedurile de examinare a cererilor și de acordare 
a protecţiei juridice pentru obiectele de proprietate 
intelectuală, perfecţionarea cadrului normativ și ajus-
tarea acestuia la evoluţiile internaţionale, examinarea 
cererilor și înregistrarea contractelor de transmitere a 
DPI, revalidarea statutului juridic al obiectelor proteja-
te, examinarea litigiilor apărute în procesul examinării 
și valorificării OPI.

Putem afirma cu certitudine că 2020 a fost un an al 
provocărilor, pe care colectivul AGePI a reușit să le 
transforme în oportunităţi. 

Dear readers,

On the occasion of the 30th anniversary of the estab-
lishment of the intellectual property system of the 
Republic of Moldova, I have the honorable mission to 
present to you the Annual Report on the activity of the 
State Agency on Intellectual Property in 2020.

The report contains relevant information, includ-
ing statistical and analytical data, on the processes 
of patenting/registration of intellectual property ob-
jects, legislative developments, and also activities to 
promote intellectual property at national and interna-
tional level.

naturally, during the reporting period, the procedures 
of examination of applications and grant of legal pro-
tection for intellectual property objects, improvement 
of the regulatory framework and adjustment thereof 
to international developments, examination of appli-
cations and registration of contracts for the transfer 
of intellectual property rights, revalidation of the legal 
status of protected objects, examination of disputes 
arising in the process of examination and use of IPOs 
were put in the forefront of AGePI’s activities.

We can say with certainty that 2020 was a year of chal-
lenges, which the AGePI team managed to turn into 
opportunities.
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Deși anul ce s-a scurs a fost puternic marcat de pan-
demia de COVID-19 și activitatea AGePI a decurs în 
condiţii specifice, determinate de impactul negativ 
al crizei epidemiologice și economice, constatăm cu 
satisfacţie că interesul pentru proprietatea intelectu-
ală s-a menţinut la un nivel relativ ridicat. în acest con-
text, merită notat faptul că la capitolul Cereri dinamica 
generală a fost una pozitivă, în perioada de bilanţ fiind 
depuse în total 11254 cereri de acordare și de reîn-
noire a protecţiei OPI, ceea ce constituie o creștere 
cu peste 1,3 % faţă de anul 2019. Aceeași tendinţă se 
atestă și la capitolul Protecție acordată, inclusiv Reînno-
iri, fiind înregistrată o majorare a numărului de OPI, 
cărora li s-a acordat, fie a fost reînnoită protecţia, cu 
2,8 % comparativ cu perioada anterioară.

Activităţile de promovare și dezvoltare a unei culturi 
avansate în materie de PI, dar și de consolidare a coo-
perării internaţionale, regionale și bilaterale constitu-
ie una dintre preocupările permanente ale AGePI, în 
anul de referinţă acestea fiind desfășurate preponde-
rent în format online. Printre evenimentele relevante 
sunt de menţionat Concursul în domeniul PI pentru 
tineri, Webinarul regional cu genericul „Protecţia de-
numirilor de origine și a indicaţiilor geografice”, orga-
nizat de OMPI în cooperare cu AGePI, a VI-a reuniune 
a Subcomitetului ue-RM pentru indicaţii geografice 
etc. Aceste și alte aspecte ale activităţii noastre sunt 
reflectate în prezentul Raport. 

încheind această introducere la Raportul de activita-
te al AGePI pentru anul 2020, doresc să aduc sincere 
mulţumiri tuturor specialiștilor care muncesc sau au 
muncit la AGePI, precum și partenerilor, utilizatorilor 
sistemului, tuturor celor care au fost alături de noi în 
acest an de restriște.

Cu respect,  
Viorel IuSTIn,  
Director general al AGePI

Although the past year was strongly marked by the 
COVID-19 pandemic and AGePI’s activity took place un-
der specific conditions, determined by the negative im-
pact of the epidemiological and economic crisis, we note 
with satisfaction that interest in intellectual property has 
maintained at a relatively high level. In this context, it is 
worth noting that in the chapter Applications the gen-
eral dynamics was a positive one, in the period under 
review being submitted a total of 11,254 applications 
for the grant and renewal of IPO protection, which is 
an increase by over 1.3% compared to 2019. The same 
trend is also attested in the chapter Granted Protection, 
including Renewals, being registered an increase in the 
number of IPOs that were granted or renewed protec-
tion by 2.8% compared to the previous period.

The activities of promoting and developing an ad-
vanced culture in the field of IP, and also of strength-
ening international, regional and bilateral cooperation 
are one of AGePI’s constant concerns, in the reference 
year they being carried out mainly in online format. 
Among the relevant events are worth mentioning the 
Contest in the Field of IP for Young People, the Re-
gional Webinar entitled “Protection of Appellations of 
Origin and Geographical Indications”, organized by 
WIPO in cooperation with AGePI, the 6th meeting of 
the eu-RM Geographical Indications Sub-Committee, 
etc. These and other aspects of our activity are reflect-
ed in this Report.

Concluding this introduction to the AGePI Activity Re-
port for 2020, I would like to sincerely thank all the 
specialists who work or have worked at the State 
Agency on Intellectual Property, as well as partners, 
system users, all those who have been with us in this 
difficult year.

Respectfully yours, 
Viorel IuSTIn, 
Director General of AGePI



Adoptarea hotărârii Guvernului nr. 721/2020 cu privire la Platforma 
informațională în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, 
menită să asigure îmbunătăţirea comunicării și coordonării 
interinstituționale prin automatizarea procesului de colectare și 
transmitere a datelor relevante procesului de aplicare a mecanis-

melor de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală de către 
autorităţile implicate în domeniu (AGePI, SV, IGP, AAIj, APCSP)

Adoption of Government Decision no. 721/2020 on the Information 
Platform in the Field of Protection of Intellectual Property Rights, 
aimed at improving interinstitutional communication and coordina-

tion by automating the process of collecting and transmitting data 
relevant to the application of intellectual property rights protection 
mechanisms by the authorities involved in the field (AGePI, CS, GPI, 
ACA, ACPMS)

Aderarea AGePI la serviciul „PCT Paperless Service”, care oferă 
posibilitatea transmiterii electronice a documentelor dintre AGePI, 
în calitate de oficiu receptor pentru cererile internaționale de 
brevet de invenție depuse prin sistemul PCT, și Oeb, în calitatea sa 
de Autoritate Internațională de documentare PCT

AGePI joins the “PCT Paperless Service”, which offers the possibil-
ity of electronic transmittal of documents between AGePI, as the 
receiving office for international patent applications filed under 
the PCT system, and the ePO, in its capacity as PCT International 
Searching Authority

Lansarea unui nou serviciu gratuit 
prestat de către AGePI – verificarea 
prealabilă a formularelor cererilor de 
înregistrare a DMI în conformitate cu 
Aranjamentul de la haga (cerere 
internațională)

Launch of a new free service provided 
by AGePI - prior verification of ID 
registration application forms in 
accordance with the hague Agree-

ment (international application)

Aderarea AGePI la serviciul online de depunere a cererilor 
Madrid e-Filing, Republica Moldova devenind prima țară din 
sud-estul europei care oferă serviciul de depunere online a 
cererilor pentru utilizatorii sistemului de la Madrid 

AGePI joins the online service for filing Madrid e-Filing applica
tions, the Republic of Moldova becoming the first country in 
south-east europe to offer the online application filing service 
for users of the Madrid System

Realizarea unui kit în domeniul PI 
pentru elevii ciclului primar, elaborat 
cu suportul proiectului „Campanie de 
sensibilizare a drepturilor de propri
etate intelectuală pentru tineri” 
(Intellectual Property Rights Awareness 
Raising Campaign for Youth)

Development of a kit in the field of IP 
for primary school pupils, developed 
with the support of the project 
"Intellectual Property Rights 
Awareness Raising Campaign for 
Youth"

Finalizarea negocierilor asupra capitolului referitor la 
drepturile de PI din cadrul Acordului de parteneriat strategic, 
comerț și cooperare între Republica Moldova și Regatul unit 
al Marii britanii și Irlandei de nord (semnat la 24 decembrie 
2020)

Completion of negotiations on the IP rights chapter of the 
Strategic Partnership, Trade and Cooperation Agreement 
between the Republic of Moldova and the united Kingdom of 
Great britain and northern Ireland (signed on 24 December 
2020)

de evenimente
events

de participanți
participants

de materiale promoționale distribuite 
promotional materials distributed 

1236
de cereri de 
validare a brevetelor 
europene în RM
   

applications for validation 
of european patents in RM 

73
de brevete europene 
validate în RM
   

european patents 
validated in RM

cereri de acordare 
a protecției OPI

applications for the grant 
of protection for IPOs 

OPI 

IPOs

Protecție acordată 
pentru  

Protection granted for 

ReALIZĂRILe PRInCIPALe ALe AnuLuI
MAIn AChIeVeMenTS OF The YeAR
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events
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de participanți
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de cereri de 
validare a brevetelor 
europene în RM

applications for validation 
of european patents in RM 

de brevete europene 
validate în RM

european patents 
validated in RM
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cereri de acordare 
a protecției OPI
   

applications for the grant 
of protection for IPOs 
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OPI 
   
IPOs
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 ACTIVITATeA De bReVeTARe/înReGISTRARe A OPI

IPO PATenTInG/ReGISTRATIOn ACTIVITY

Constatări generale General Findings

Mărci 
Trademarks

DMI 
IDs

Invenţii 
Inventions

Altele 

Other

1660 1553 331

ToTal: 2038

Depunerea online prin e-agepi.md
(cereri și documente conexe, procedura 

naţională)

Online filing via e-agepi.md
(applications and related documents, national 
procedure)
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Cereri de acordare a protecţiei Applications for the Grant of Protection 

OPI brevetate/înregistrate
(proceduri naţională + internaţională)

Patented/registered IPOs
(national + international procedures)

4915

4136

31

43

232

265

254

133

7

8

266

ToTal: 5705

256

Mărci 
Trademarks

Mărci 
Trademarks

Soiuri de plante 

Plant varieties

Soiuri de plante 

Plant varieties

DMI 
IDs

DMI 
IDs

Invenţii 
Inventions

Invenţii 
Inventions

IG, DO 

GIs, AOs

IG, DO 

GIs, AOs

DA și DC 

CR and RRs

DA și DC 

CR and RRs

ToTal: 4841
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Invenții / Inventions

DINAMICA ELIBERĂRII BREVETELOR
DYNAMICS OF ISSUING PATENTS

BREVETE ELIBERATE
ISSUED PATENTS

SOLICITANȚI NAȚIONALI 
NATIONAL APPLICANTS

universitatea de Stat din Moldova
State university of Moldova

Institutul de Chimie al MeCC
Institute of Chemistry of MeCR

Institutul Științifico-Practic 
de horticultură și Tehnologii Alimentare 
Scientific-Practical Institute 
of horticulture and Food Technologies

universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „n. Testemițanu”
State university of Medicine 
and Pharmacy “n. Testemitanu”

universitatea Tehnică a Moldovei
Technical university of Moldova

Institutul de Inginerie electronică 
și nanotehnologii „D.Ghițu”
Institute of electronic engineering 
and nanotechnologies “ D.Ghitu”

Prelungite
extended

Titulari naționali
national owners

Titulari străini
Foreign owners

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

brevete de invenție
Patents for invention

SECȚIUNI CIB*
IPC SECTIONS*TOP

CERERI DEPUSE
FILED APPLICATIONS

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

C

A

F

B

G

H

E

Chimie; Metalurgie
Chemistry; Metallurgy

necesităţi curente ale vieţii
human necessities

Mecanică; Iluminat; încălzire; etc. 
Mechanical engineering; Lighting; heating; etc.

Tehnici industriale diverse; transporturi 
Performing Operations; Transporting

Fizică
Physics

Electricitate

Electricity

Construcţii fixe
Fixed Constructions

* Informația privind secțiunile CIb reflectă domeniile de interes ale solicitanților pentru obținerea brevetelor pe teritoriul RM.
* IInformation on the IPC sections reflects the areas of interest of the applicants for obtaining patents on the territory of the RM.

Solicitanți naționali
national applicants Solicitanți străini

Foreign applicants

2018 2019 2020

113

122

112

141

96

158

32
28

12
7

6

C

A
F

B

E

98
18

13
7

2

A

C
G, H

B, F

E

85 152

11 6

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

brevete de invenție
Patents for invention
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Invenții / Inventions

DINAMICA ELIBERĂRII BREVETELOR
DYNAMICS OF ISSUING PATENTS

BREVETE ELIBERATE
ISSUED PATENTS

SOLICITANȚI NAȚIONALI 
NATIONAL APPLICANTSTOP

universitatea de Stat din Moldova
State university of Moldova

Institutul de Chimie al MeCC
Institute of Chemistry of MeCR

Institutul Științifico-Practic 
de horticultură și Tehnologii Alimentare 
Scientific-Practical Institute 
of horticulture and Food Technologies

10

16

2

universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „n. Testemițanu”
State university of Medicine 
and Pharmacy “n. Testemitanu”

universitatea Tehnică a Moldovei
Technical university of Moldova

Institutul de Inginerie electronică 
și nanotehnologii „D.Ghițu”
Institute of electronic engineering 
and nanotechnologies “ D.Ghitu”

29

41

13

Prelungite
extended6

Titulari naționali
national owners

Titulari străini
Foreign owners

33 88

11 1

2018 2019 2020

79

106

57

79

44

89

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

brevete de invenție
Patents for invention

SECȚIUNI CIB*
IPC SECTIONS*

CERERI DEPUSE
FILED APPLICATIONS

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

necesităţi curente ale vieţii
human necessities

Mecanică; Iluminat; încălzire; etc. 
Mechanical engineering; Lighting; heating; etc.

Tehnici industriale diverse; transporturi 
Performing Operations; Transporting

Fizică

Construcţii fixe
Fixed Constructions

* Informația privind secțiunile CIb reflectă domeniile de interes ale solicitanților pentru obținerea brevetelor pe teritoriul RM.
* IInformation on the IPC sections reflects the areas of interest of the applicants for obtaining patents on the territory of the RM.

Solicitanți naționali
national applicants Solicitanți străini

Foreign applicants

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

brevete de invenție
Patents for invention
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Invenții / Inventions

DURATA MEDIE DE MENȚINERE ÎN VIGOARE, ANI
AVERAGE DURATION OF MAINTENANCE, YEARS

VALABILITATEA BREVETELOR ÎN RM LA 31.12.2020
VALIDITY OF PATENTS IN THE RM ON 31.12.2020

BREVETE EURASIATICE
EURASIAN PATENTS

DINAMICA MENȚINERII ÎN VIGOARE
DYNAMICS OF MAINTENANCE IN FORCE

în baza cererilor depuse prin PCT și direct la AGePI

On the basis of applications filed under the PCT and directly with AGePI

brevete eurasiatice 
eurasian patents

brevete eliberate de AGePI
Patents issued by AGePI 

brevete europene validate 
Validated european patents 

Total

bI eurasiatice
eurasian PI 

bI, titulari străini* 
PI, foreign owners* 

bISD
STPI 

bI, titulari naționali 
PI, national owners  

8.5 4.7

VALIDAREA BREVETELOR EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
VALIDATION OF EUROPEAN PATENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

SECȚIUNI CIB, %
IPC SECTIONS, %TOP

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

C Chimie; Metalurgie
Chemistry; Metallurgy

A necesităţi curente ale vieţii
human necessities

F Mecanică; Iluminat; încălzire; etc. 
Mechanical engineering; Lighting; heating; etc.

B Tehnici industriale diverse; transporturi 
Performing Operations; Transporting

G Fizică
Physics

ȚĂRI, %
COUNTRIES, %TOP

4566 Total cereri
Total Applications

2016-2020

73 brevete europene validate
Validated european Patents

2020

51

US

7.2

De

6.7

IT

3.9

CH

2018 2019 2020

1263

1345

1236

42.8
36.6

7.1
6.5

2.5

A

C
G

B

F

4

GB



13 

Invenții / Inventions

DURATA MEDIE DE MENȚINERE ÎN VIGOARE, ANI
AVERAGE DURATION OF MAINTENANCE, YEARS

VALABILITATEA BREVETELOR ÎN RM LA 31.12.2020
VALIDITY OF PATENTS IN THE RM ON 31.12.2020

BREVETE EURASIATICE
EURASIAN PATENTS

DINAMICA MENȚINERII ÎN VIGOARE
DYNAMICS OF MAINTENANCE IN FORCE

* în baza cererilor depuse prin PCT și direct la AGePI

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

2018 2019 2020

2625

2195
1859

1859

709

2690

122

brevete eurasiatice 
eurasian patents

brevete eliberate de AGePI
Patents issued by AGePI 

brevete europene validate 
Validated european patents 

Total

bI eurasiatice
eurasian PI 

bI, titulari străini* 
PI, foreign owners* 

bISD
STPI 

13

bI, titulari naționali 
PI, national owners  

8.5 5 4.7

VALIDAREA BREVETELOR EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
VALIDATION OF EUROPEAN PATENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

SECȚIUNI CIB, %
IPC SECTIONS, %

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS

necesităţi curente ale vieţii
human necessities

Mecanică; Iluminat; încălzire; etc. 
Mechanical engineering; Lighting; heating; etc.

Tehnici industriale diverse; transporturi 
Performing Operations; Transporting

Fizică

ȚĂRI, %
COUNTRIES, %

Total cereri
Total Applications

2016-2020

brevete europene validate
Validated european Patents

7.2

De

6.7

IT

3.9

42.8
36.6

7.1
6.5

2.5
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SOLICITANȚI NAȚIONALI DINAMICA ELIBERĂRII BREVETELOR

VALABILITATEA BREVETELOR ÎN RM LA 31.12.2020
VALIDITY OF PATENTS IN THE RM ON 31.12.2020

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

Grădina botanică (Institut) a AȘM
botanical Garden (Institute) of ASM

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

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

Titulari străini
Foreign owners

Titulari naționali
national owners

Grâu Sorg
Sorghum Soybean

Viță-de-vie
Grapevine

Porumb
Maize

Soiuri de plante / Plant varieties

CERERI DEPUSE
FIlED aPPlICaTIoNS

1

3

3

4

8

12

Specii legumicole
Vegetable species

Plante tehnice și furajere 
Industrial and forage plants

Plante aromatice și medicinale
Aromatic and medicinal plants

Leguminoase
Legumes

Pomi, arbuști și viță-de-vie
Fruit trees, bushes and grapevine

Cereale pentru boabe
Grain cereals

DINaMICa DEPUNERII CERERIloR
DYNaMICS oF FIlING aPPlICaTIoNS

FINALITATEA EXAMINĂRII CERERILOR
FINalITY oF EXaMINaTIoN oF aPPlICaTIoNS

7

Solicitanţi străini
Foreign applicants

24

Solicitanţi naționali
National applicants

2018 2019 2020

37

16

31
hotărâri de acordare a brevetului
decisions of grant of patent 25

cereri publicate
published applications 7

hotărâri de retragere
decisions of withdrawal2

hotărâri de respingere
decisions of rejection2
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Soiuri de plante / Plant varieties

SOLICITANȚI NAȚIONALI 
NaTIoNal aPPlICaNTSTOP

CUlTURI 
CRoPSTOP

DINAMICA ELIBERĂRII BREVETELOR
DYNaMICS oF ISSUING PaTENTS

VALABILITATEA BREVETELOR ÎN RM LA 31.12.2020
VALIDITY OF PATENTS IN THE RM ON 31.12.2020

2018 2019 2020

32 29

43

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

Grădina botanică (Institut) a AȘM
botanical Garden (Institute) of ASM

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

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

14

4

2

2

235

Titulari străini
Foreign owners

33

Titulari naționali
national owners

268 Total 

Grâu
Wheat

5

Sorg
Sorghum

4

Soia

Soybean

3

Viță-de-vie
Grapevine

2

Porumb
Maize

2

Plante tehnice și furajere 
Industrial and forage plants

Plante aromatice și medicinale
Aromatic and medicinal plants

Pomi, arbuști și viță-de-vie
Fruit trees, bushes and grapevine

Cereale pentru boabe
Grain cereals

FINALITATEA EXAMINĂRII CERERILOR

Solicitanţi străini
Foreign applicants

Solicitanţi naționali

hotărâri de acordare a brevetului
decisions of grant of patent 

cereri publicate

hotărâri de retragere
decisions of withdrawal

hotărâri de respingere
decisions of rejection
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SOLICITANȚI

SîRbu Ludmila, MD

buCuRIA DuLCe S.R.L., MD

buSILA  Adrian, MD

CePOI Victor, MD

PuZuR Lilian, MD

Apple Inc., uS

euro Games Technology Ltd., bG

International Fruit Genetics, LLC, uS

SYnGenTA CROP PROTeCTIOn AG, Ch

Richter Gedeon nyrt., hu

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
national procedure

cl. 9

cl. 3

cl. 33

cl. 5

cl. 

cl. 

Aparate și instrumente științifice
Scientific apparatus and instruments

Produse cosmetice
Cosmetics

băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

Produse farmaceutice
Pharmaceuticals

Publicitate
Advertising

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

cl. 35
cl. 33

cl. 5
cl. 3

cl. 30

cl. 5
cl. 9

cl. 35
cl. 3

cl. 30

Mărci / Trademarks

DINaMICa DEPUNERII CERERIloR
DYNaMICS oF FIlING aPPlICaTIoNS

* Cereri de înregistrare internaţională conform sistemului de la Madrid
* Applications for international registration under the Madrid System

1297

50976 88204

139180

1994 - 2020

Chișinău
Chisinau

124

uTA Găgăuzia, bălţi, Ialoveni 
ATu Gagauzia, balti, Ialoveni 

229

Alte 33 de localităţi 
Other 33 localities 

ȚĂRI
CoUNTRIESTOP

1650

Solicitanţi naţionali
national applicants

3265

Solicitanţi străini
Foreign applicants

2018 2019 2020

1956

3151

1857

3226

2135

2780

1650

MD

469

RU

337

eM

316

uS

330

CN

Procedura internaţională*
International procedure*

Procedura naţională
national procedure
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Mărci / Trademarks

SOLICITANȚI
aPPlICaNTSTOP

SîRbu Ludmila, MD

32

39

buCuRIA DuLCe S.R.L., MD

32
buSILA  Adrian, MD

30
CePOI Victor, MD

26
PuZuR Lilian, MD

57
Apple Inc., uS

44
euro Games Technology Ltd., bG

33
International Fruit Genetics, LLC, uS

33
SYnGenTA CROP PROTeCTIOn AG, Ch

22
Richter Gedeon nyrt., hu

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
national procedure

23
22

19
14

ClaSE CIPS, %
ICGS ClaSSES, %TOP

cl. 9

cl. 3

cl. 33

cl. 5

cl. 35

cl. 30

Aparate și instrumente științifice
Scientific apparatus and instruments

Produse cosmetice
Cosmetics

băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

Produse farmaceutice
Pharmaceuticals

Publicitate
Advertising

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

37
13

13
12

11

cl. 35
cl. 33

cl. 5
cl. 3

cl. 30

11

cl. 5
cl. 9

cl. 35
cl. 3

cl. 30

* Cereri de înregistrare internaţională conform sistemului de la Madrid
* Applications for international registration under the Madrid System

Chișinău
Chisinau

uTA Găgăuzia, bălţi, Ialoveni 
ATu Gagauzia, balti, Ialoveni 

Alte 33 de localităţi 
Other 33 localities 

ȚĂRI

Solicitanţi naţionali
national applicants

Solicitanţi străini
Foreign applicants

MD

eM

uS

Procedura internaţională*
International procedure*

Procedura naţională
national procedure
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VALABILITATEA MĂRCILOR ÎN RM LA 31.12.2020
VALIDITY OF TRADEMARKS IN THE RM ON 31.12.2020

Titulari naționali
national owners

Titulari străini
Foreign owners

înregistrări naționale
national registrations

înregistrări internaționale
International registrations

Mărci reînnoite
Renewed trademarks 

Cereri de reînnoire
Renewal applications

Mărci / Trademarks

PROTECȚIE ACORDATĂ
GRaNTED PRoTECTIoN

ȚĂRI
CoUNTRIESTOP

2018 2019 2020

1475

2708

1337

3065

1406

2730

947

3189

4136

Titulari străini
Foreign owners

Total

Titulari naționali
national owners

946

MD

135

uS

43

Ch

23

Gb

36

UA

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
national procedure
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Mărci / Trademarks

REÎNNoIRI
RENEWalS

VALABILITATEA MĂRCILOR ÎN RM LA 31.12.2020
VALIDITY OF TRADEMARKS IN THE RM ON 31.12.2020

Titulari naționali
national owners

Titulari străini
Foreign owners

382 344

3353 3338

înregistrări naționale
national registrations

înregistrări internaționale
International registrations

20892 53096

Mărci reînnoite
Renewed trademarks 

Cereri de reînnoire
Renewal applications

PROTECȚIE ACORDATĂ

ȚĂRI

Titulari străini
Foreign owners

Total

Titulari naționali
national owners

MD

uS

Ch

Gb

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
national procedure
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* Cereri de înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la haga
* Applications for international registration under the hague Agreement

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

2018

80

109

2019

101

161

2020

66

166

2018

500

395

2019

466

588

2020

butelii
bottles

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

Mobilier
Furniture

etichete
Labels

Puzzleuri, jucării
Puzzles, toys51

31

28

18 Lămpi pentru vehicule
Luminous devices for vehicles

Cutii
boxes

Piese și accesorii pentru ceas
Parts and accessories for watches

Piese auto
Auto parts

bijuterii
jewellry109

94

69

29

Procedura internaţională*
International procedure*

Procedura naţională
national procedure

Mărci / Trademarks

DEPUNEREA CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD
FIlING oF INTERNaTIoNal aPPlICaTIoNS WITH THE MD oRIGIN

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD 
DYNaMICS oF FIlING INTERNaTIoNal  aPPlICaTIoNS WITH THE MD oRIGIN  

cl. 30

cl. 5

cl. 33

cl. 29

cl. 35

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

Produse farmaceutice
Pharmaceuticals

băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

Carne, pește, păsări, vânat
Meat, fish, poultry, game

Publicitate
Advertising

ClaSE CIPS, %
ICGS ClaSSES, %TOP

ȚĂRI DESEMNATE
DESIGNaTED CoUNTRIESTOP

Mărcile autohtone au fost înaintate spre  protecţie în 68 
de părţi contractante ale sistemului de la Madrid

Domestic trademarks were submitted for protection in 68 
Contracting Parties to the Madrid System

2018 2019 2020

66
83

114

60

UA

32

RO

32

RU

21

CN

23

bY

35
32

30
14

10

cl. 35
cl. 33

cl. 30
cl. 29

cl. 5
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Desene și modele industriale / Industrial Design

DINaMICa DEPUNERII CERERIloR
DYNaMICS oF FIlING aPPlICaTIoNS

DINaMICa DMI INClUSE ÎN CERERIlE DEPUSE**
DYNaMICS oF IDs INClUDED IN THE FIlED
aPPlICaTIoNS**

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

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

ClaSE, DMI
ClaSSES, IDsTOP

2018

80

109

2019

101

161

2020

66

166

2018

500

395

2019

466

588

2020

277

552

butelii
bottles

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

Mobilier
Furniture

etichete
Labels

Puzzleuri, jucării
Puzzles, toys51

37

31

28

18 Lămpi pentru vehicule
Luminous devices for vehicles

Cutii
boxes

Piese și accesorii pentru ceas
Parts and accessories for watches

Piese auto
Auto parts

bijuterii
jewellry109

94

69

32

29

Procedura internaţională*
International procedure*

Procedura naţională
national procedure

DEPUNEREA CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD

DINAMICA DEPUNERII CERERILOR INTERNAȚIONALE CU ORIGINEA MD 

cl. 30

cl. 5

cl. 33

cl. 29

cl. 

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

Produse farmaceutice
Pharmaceuticals

băuturi alcoolice
Alcoholic beverages

Carne, pește, păsări, vânat
Meat, fish, poultry, game

Publicitate
Advertising

ȚĂRI DESEMNATE

Mărcile autohtone au fost înaintate spre  protecţie în 68 
de părţi contractante ale sistemului de la Madrid

Domestic trademarks were submitted for protection in 68 
Contracting Parties to the Madrid System

bY

cl. 35
cl. 33

cl. 30
cl. 29

cl. 5
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înregistrări
Registrations

DMI cuprinse în înregistrări
IDs included in the registrations

PROTECȚIE ACORDATĂ

ȚĂRI

2018

41

177

2019

56

2020

67

198

2018

206

2019

346

2020

267

606

înregistrări
Registrations

DMI
IDs

71

Ch

FR

56

MD

21

IT

21

MD

179

Ch

115

FR

78

IT Ru

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
national procedure

Desene și modele industriale / Industrial Design

SOLICITANȚI, DMI 
aPPlICaNTS, IDsTOP

ȚĂRI
CoUNTRIESTOP

Cereri
Applications

DMI
IDs

beSChIeRu nichita, MD

TuTunARu Tudor, MD

bRuSnIC Victor, MD

CuRChI Mihail, MD

SPOLeM-IMPeX S.R.L., MD

GeeK TOYS S.R.L., MD
43

18

15

14

13

13

ASAȘ ALÜMInYuM SAnAYI 
Ve TICAReT AnOnIM ȘIRKeTI, TR

jAPAn TObACCO InC, jP

FeRRARI S.p.A., IT

RenAuLT s.a.s., FR

hARRY WInSTOn SA, Ch132

120

29

25

22

64

MD

43

Ch

22

FR

16

IT

13

De

274

MD

158

Ch

37

TR

123

FR

53

De

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
national procedure
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Desene și modele industriale / Industrial Design

înregistrări
Registrations

DMI cuprinse în înregistrări
IDs included in the registrations

PROTECȚIE ACORDATĂ
GRaNTED PRoTECTIoN

ȚĂRI
CoUNTRIESTOP

2018

41

177

2019

42
56

2020

67

198

2018

206

722

2019

346
225

2020

267

606

înregistrări
Registrations

DMI
IDs

71

Ch

27

FR

56

MD

21

IT

21

US

257

MD

179

Ch

115

FR

78

IT

54

Ru

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
national procedure

SOLICITANȚI, DMI 

ȚĂRI

Applications
DMI
IDs

beSChIeRu nichita, MD

TuTunARu Tudor, MD

bRuSnIC Victor, MD

CuRChI Mihail, MD

SPOLeM-IMPeX S.R.L., MD

GeeK TOYS S.R.L., MD

18

15

14

13

13

ASAȘ ALÜMInYuM SAnAYI 
Ve TICAReT AnOnIM ȘIRKeTI, TR

jAPAn TObACCO InC, jP

FeRRARI S.p.A., IT

RenAuLT s.a.s., FR

hARRY WInSTOn SA, Ch132

120

29

64

MD Ch

FR

16

IT

13

De

MD

158

Ch

TR

123

FR De

Procedura internaţională
International procedure

Procedura naţională
national procedure
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Procedura națională (IG, DO, STG)
national procedure (GIs, AOs, TSGs) 

Aranjamentul  de la Lisabona (DO)
Lisbon Agreement (AOs)

Aranjamentul de la Lisabona (DO)
Lisbon Agreement (AOs)

Procedura națională (IG)
national procedure (GIs)

PROCEDURA NAȚIONALĂ

DO
AOs

STG
TSGs

Desene și modele industriale / Industrial Design

REÎNNoIRI
RENEWalS

VALABILITATEA ÎNREGISTRĂRILOR DMI ÎN RM LA 31.12.2020
VALIDITY OF ID REGISTRATIONS IN THE RM ON 31.12.2020

Titulari naționali
national owners

Titulari străini
Foreign owners

56 349

512 1734

Procedura naţională
national procedure

Procedura internaţională
International procedure

472 2459

DMI
IDs

înregistrări
Registrations
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IG, DO, STG / GIs, AOs, TSGs

DINaMICa DEPUNERII CERERIloR  
DE ÎNREGISTRaRE a Do 
DYNaMICS oF FIlING aPPlICaTIoNS
FoR REGISTRaTIoN oF aos

CERERI DEPUSE
FIlED aPPlICaTIoNS

2018 2019 2020

58

12
6

IG, Do, STG PRoTEJaTE ÎN RM
GIs, aos, TSGs PRoTECTED IN THE RM

3739

25

1060

AA RM-UE (IG)

RM-EU AA (GIs)

Procedura națională (IG, DO, STG)
national procedure (GIs, AOs, TSGs) 

Aranjamentul  de la Lisabona (DO)
Lisbon Agreement (AOs)

Aranjamentul de la Lisabona (DO)
Lisbon Agreement (AOs) 6

Procedura națională (IG)
national procedure (GIs)

Kaurma de Bujeac
Kaurma of Bujeac

PROCEDURA NAȚIONALĂ
NaTIoNal PRoCEDURE

DO
AOs

IG
GIs

13

STG
TSGs

11 1

VALABILITATEA ÎNREGISTRĂRILOR DMI ÎN RM LA 31.12.2020
VALIDITY OF ID REGISTRATIONS IN THE RM ON 31.12.2020

Titulari naționali
national owners

Titulari străini
Foreign owners

56 349

512 1734

Procedura naţională
national procedure

Procedura internaţională
International procedure

2459

DMI
IDs

înregistrări
Registrations
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ȘI  ELIBERĂRII CERTIFICATELOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS 
AND ISSUING CERTIFICATES

MARCAJE DE CONTROL ELIBERATE (pentru CD/DVD)
ISSUED CONTROL MARKS (for CD/DVD)

OBIECTE ÎNREGISTRATE
REGISTERED OBJECTS

Opere științifice
Scientific works

Opere de artă plastică
Works of fine art

Fonograme
Phonograms

Programe pentru calculator
Computer programs

Opere muzicale
Musical works

Opere de artă aplicată

Certificate
CertificatesApplications

fonograme
phonograms

opere audiovizuale
audiovisual works

programe pentru calculator
computer programs

IG, DO, STG / GIs, AOs, TSGs

HaRTa IG, Do, STG aUToHToNE PRoTEJaTE
MaP oF PRoTECTED INDIGENoUS GIs, aos, TSGs

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

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

*** înaintate spre protecție în ue în baza AA RM-ue
*** Submitted for protection in the eu under the RM-eu AA 

STG „Prune umplute cu miez de nucă”
TSG ”Plums Stuffed with Walnut Kernel”

Valul lui Traian*
Valul lui Traian*

Ștefan Vodă*
Stefan Voda*

Codru*

Codru*

IGP pentru vinuri:
PGIs for wines:

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

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

Miere din Codrii Moldovei
honey from Codrii Moldovei

Calarasi

Sângerei

ChisinauChisinau

edinetedinet

IaloveniIaloveni

Straseni Criuleni

Rezina

TaracliaTaraclia

Agriș de Marinici 

Marinici Gooseberry 

brânză de Măgura

Magura Sheep Cheese

brînză de Popeasca***

Popeasca Sheep Cheese***

Dulceață din petale 
de trandafir Călărași* 

Calarasi 
Rose Petal jam*

CIuMAI* (vin)

CIuMAI* (wine)

ROMĂneȘTI** (vin)

ROMAneSTI** (wine)

Pistil de Valea Răutului

Fruit Paste of Valea Rautului

Prune deosebite de Lalova

Special Prunes of Lalova

Rachiu de caise 
de nimoreni*

nimoreni 
Apricot brandy*

ZĂbRICenI***
(plante/fructe uscate)

ZABRICENI***
(dried plants/fruits)

nisporeni

Stefan VodaStefan Voda
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Drept de autor și drepturi conexe / Copyright and Related Rights

DINaMICa DEPUNERII CERERIloR
ȘI  ELIBERĂRII CERTIFICATELOR
DYNAMICS OF FILING APPLICATIONS 
AND ISSUING CERTIFICATES

MARCAJE DE CONTROL ELIBERATE (pentru CD/DVD)
ISSUED CONTROL MARKS (for CD/DVD)

OBIECTE ÎNREGISTRATE
REGISTERED OBJECTSTOP

2018 2019 2020

417
452

272 272 266 256

Opere literare 

Literary works

Opere științifice
Scientific works

Opere de artă plastică
Works of fine art

Fonograme
Phonograms

Programe pentru calculator
Computer programs

Opere muzicale
Musical works

Opere de artă aplicată
Works of applied art

83

72

34

22

21

12

6

10562 Total

Certificate
Certificates

Cereri

Applications

fonograme
phonograms

opere audiovizuale
audiovisual works

programe pentru calculator
computer programs

* Protejate în baza AA RM-ue

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

*** înaintate spre protecție în ue în baza AA RM-ue
*** Submitted for protection in the eu under the RM-eu AA 

STG „Prune umplute cu miez de nucă”
TSG ”Plums Stuffed with Walnut Kernel”

Valul lui Traian*
Valul lui Traian*

Ștefan Vodă*
Stefan Voda*

IGP pentru vinuri:
PGIs for wines:

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

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

Miere din Codrii Moldovei
honey from Codrii Moldovei

Calarasi

Sângerei

ChisinaChisina

edineedine

IaloveniIaloveni

Straseni Criuleni

Rezina

TaracliTaracli

Agriș de Marinici 

Marinici Gooseberry

brânză de Măgura

Magura Sheep Cheese

brînză de Popeasca***

Popeasca Sheep Cheese***

Dulceață din petale 
de trandafir Călărași* 

Calarasi 
Rose Petal jam*

CIuMAI* (vin)

CIuMAI* (wine)

ROMĂneȘTI** (vin)

ROMAneSTI** (wine)

Pistil de Valea Răutului

Fruit Paste of Valea Rautului

Prune deosebite de Lalova

Special Prunes of Lalova

Rachiu de caise 
de nimoreni*

nimoreni 
Apricot brandy*

ZĂbRICenI***
(plante/fructe uscate)

(dried plants/fruits)

nisporeni

Stefan VodStefan Vod
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 ACTIVITATeA în DOMenIuL juRIDIC 

ACTIVITY In The LeGAL FIeLD

Omniprezenţa proprietăţii intelectuale în economie, 
știinţă, cultură și în viaţa socială determină un interes 
tot mai mare din partea solicitanţilor pentru obţinerea 
protecţiei juridice corespunzătoare a obiectelor de 
proprietate intelectuală, dar și din partea AGePI pen-
tru asigurarea unui nivel înalt de protecţie, atât în spi-
ritul rigorilor și standardelor internaţionale, cât și al 
tendinţelor de dezvoltare continuă a domeniilor din 
care face parte.

în prezent, drepturile de proprietate intelectua-
lă constituie valoroase instrumente juridice, iar 
protecţia acestora reprezintă o componentă vitală a 
activităţilor comerciale prin însuși faptul că acestea 
fortifică esenţial poziţia agenţilor economici pe piaţă, 
garantează beneficii echitabile pentru cei care creea-
ză și inovează, generând, totodată, premise pentru 
atragerea investiţiilor în cercetare și inovare.

Tocmai din aceste considerente, pentru a asigura 
dezvoltarea sistemului naţional de proprietate inte-
lectuală și eficientizarea mecanismelor de protecţie 
oferite solicitanţilor și titularilor drepturilor de propri-
etate intelectuală, în anul 2020, s-a acordat o atenţie 
sporită continuării eforturilor de consolidare a cadru-
lui normativ în domeniu. 

The omnipresence of intellectual property in eco-
nomics, science, culture and social life determines 
an increasingly growing interest from applicants 
to obtain adequate legal protection of intellectual 
property objects, and also from AGePI to ensure a 
high level of protection, both in the spirit of inter-
national rigors and standards, as well as tenden-
cies of continuous development of the fields to 
which it belongs.

At present, intellectual property rights are valu-
able legal instruments, and their protection is a vital 
component of commercial activities by the very fact 
that they essentially strengthen the position of eco-
nomic agents on the market, guarantee fair benefits 
for those who create and innovate, while generating 
premises for attracting investment in research and in-
novation.

Precisely for these reasons, in order to ensure the 
development of the national intellectual property 
system and the efficiency of protection mechanisms 
offered to applicants and holders of intellectual prop-
erty rights, in 2020, increased attention was paid to 
continuing efforts to strengthen the regulatory frame-
work in this area.

Activitatea normativă în domeniul  
protecţiei proprietăţii intelectuale

normative Activity in the Field  
of Intellectual Property Protection
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Astfel, pe parcursul perioadei de referinţă, perfec-
ţionarea legislaţiei proprietăţii intelectuale a vizat atât 
elaborarea unor noi iniţiative normative, dar și continu-
area promovării proiectelor actelor normative demara-
te, pentru a asigura realizarea cu succes a angajamen-
telor asumate în virtutea acordurilor internaţionale la 
care Republica Moldova este parte, dar și a documen-
telor de politici implementate la nivel naţional.

în această ordine de idei, printre cele mai importante 
realizări, poate fi remarcată adoptarea următoarelor 
acte normative:

» » hotărârea Guvernului nr. 721/2020 cu privire la 
Platforma informaţională în domeniul protecţiei 
drepturilor de proprietate intelectuală, prin care 
a fost instituită o platformă informaţională în do-
meniul proprietăţii intelectuale, formată din Sis-
temul informaţional în domeniul obiectelor de 
proprietate intelectuală (SI e-OPI) și Sistemul in-
formaţional „Registrul cererilor de intervenţie” (SI 
e-RCI), având drept scop îmbunătăţirea comunică-
rii și coordonării instituţionale prin automatizarea 
procesului de colectare și transmitere a datelor 
relevante procedurii de aplicare a mecanismelor 
de protecţie a drepturilor de PI de către autorităţi-
le implicate din Republica Moldova. 

» » hotărârea Guvernului nr. 149/2020 pentru modi-
ficarea hotărârii Guvernului nr. 291/2000 cu privi-
re la instituirea Premiului anual al Guvernului Re-
publicii Moldova pentru cel mai dotat inventator 
și abrogarea unei hotărâri de Guvern, elaborată 
în scopul actualizării mecanismului ce vizează se-
lectarea și desemnarea candidatului la Premiul 
Guvernului Republicii Moldova, precum și al celui 
de acordare a acestui premiu.

» » hotărârea Guvernului nr. 542/2020 pentru mo-
dificarea hotărârii Guvernului nr. 489/2008 cu 

Thus, during the reference period, the improvement 
of intellectual property legislation aimed both at de-
veloping new normative initiatives, and also at con-
tinuing to promote the started draft normative acts, 
to ensure the successful fulfillment of commitments 
assumed under international agreements to which 
the Republic of Moldova is a party, and also the policy 
documents implemented at national level.

In this order of ideas, among the most important 
achievements, the adoption of the following norma-
tive acts can be noted:

» » Government Decision no. 721/2020 on the Infor-
mation Platform in the Field of Protection of Intel-
lectual Property Rights, by which an information 
platform in the field of intellectual property was 
instituted, consisting of the Information System 
on Intellectual Property Objects (IS e-IPO) and the 
Information System “Register of Applications for 
Action” (IS e-RAA), aimed at improving commu-
nication and institutional coordination by auto-
mating the process of collecting and transmitting 
data relevant to the procedure for applying the 
intellectual property rights protection mecha-
nisms by the authorities involved of the Republic 
of Moldova.

» » Government Decision no. 149/2020 amending 
the Government Decision no. 291/2000 on insti-
tuting the Republic of Moldova’s Annual Govern-
ment Award for the Most Gifted Inventor and re-
pealing a Government decision, elaborated with a 
view to update the mechanism for selecting and 
nominating the candidate for the Government 
Award of the Republic of Moldova, as well as for 
awarding this award.

» » Government Decision no. 542/2020 on amending 
the Government Decision no. 489/2008 on the 
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privire la Comisia naţională pentru proprieta-
tea intelectuală, conform căreia a fost actua-
lizată componenţa Comisiei naţionale pentru 
proprietatea intelectuală, în contextul reformei 
administraţiei publice, nemijlocit cu referire la 
excluderea și instituirea unor funcţii, precum și la 
reorganizarea instituţională a Guvernului.

Totodată, în scopul dezvoltării sistemului de protecţie a 
proprietăţii intelectuale în perioada de referinţă au fost 
promovate următoarele proiecte de acte normative: 

» » Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 
139/2010 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe, elaborat în vederea realizării pct. 291 din 
Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova-uniunea 
europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin hG 
nr. 1472/2016. Amendamentele propuse vizează 
transpunerea mai multor reglementări cu relevanţă 
comunitară, inclusiv ale Directivei 2014/26/ue a Par-
lamentului european și a Consiliului din 26.02.2014 
privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și 
a drepturilor conexe și acordarea de licenţe multite-
ritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale 
pentru utilizare online pe piaţa internă și au drept 
scop stabilirea unor reguli clare privind gestiunea 
colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe 
și, nu în ultimul rând, reglementarea modului trans-
parent de colectare, repartizare și achitare efectivă 
a remuneraţiei de autor către titularii drepturilor de 
autor și drepturilor conexe. 

» » Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 
50/2008 privind protecţia invenţiilor, elaborat  în 
scopul consolidării cadrului juridic în domeniul 
protecţiei invenţiilor, în special prin  punerea în 
aplicare eficientă în cadrul legislaţiei naţionale a 
flexibilităţilor oferite prin Acordul TRIPs, una din-
tre acestea fiind acordarea licenţelor obligatorii 

national Commission on Intellectual Property, ac-
cording to which the composition of the national 
Commission on Intellectual Property was updat-
ed, in the context of public administration reform, 
directly with reference to the exclusion and estab-
lishment of functions, as well as the institutional 
reorganization of the Government.

At the same time, in order to develop the intellectual 
property protection system in the reference period, 
the following draft normative acts were promoted:

» » Draft Law amending the Law no. 139/2010 on 
Copyright and Related Rights, elaborated with a 
view to implement point 291 in the national Ac-
tion Plan for the implementation of the Republic 
of Moldova - european union Association Agree-
ment during the period 2017-2019, approved by 
Government Decision no. 1472/2016. The pro-
posed amendments aim to transpose several 
regulations of Community relevance, including 
those of the Directive 2014/26/eu of the euro-
pean Parliament and of the Council of 26 Febru-
ary 2014 on collective management of copyright 
and related rights and multi-territorial licensing of 
rights in musical works for online use in the inter-
nal market and have the aim of laying down clear 
rules on collective management of copyright and 
related rights and, last but not least, of regulating 
the collection, distribution and effective payment 
of author’s remuneration to rightholders under 
transparent conditions.

» » Draft Law amending the Law no. 50/2008 on the 
Protection of Inventions, elaborated with a view 
to strengthen the legal framework in the inven-
tion protection field, in particular by effectively 
implementing in the national legislation the flex-
ibilities offered by the TRIPs Agreement, one of 
them being the grant of compulsory licenses by 
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de către instanţa de judecată la cererea persoa-
nelor vizate sau de către ministerele care asigură 
realizarea politicii guvernamentale în domeniile 
de activitate care le sunt încredinţate: în cazul 
survenirii unei situaţii excepţionale naţionale; în 
alte circumstanţe de urgenţă naţională (în speci-
al, în interesul apărării naţionale sau al securităţii 
și siguranţei naţionale); în caz de utilizare publică 
în scopuri necomerciale. Totodată, în sensul per-
fecţionării și ajustării procedurilor de examinare 
a cererilor de brevet depuse la AGePI, proiectul 
stabilește reducerea termenului de examinare de 
fond a cererii de la 18 luni până la 12 luni, cores-
punzător 9 luni (în cazul în care solicitantul depu-
ne un raport de documentare sau un raport de 
examinare preliminară efectuat de una dintre Ad-
ministraţiile de documentare internaţională sau 
de examinare preliminară internaţională).

» » Proiectul hotărârii Guvernului pentru modifi-
carea și completarea hotărârii Guvernului nr. 
1425/2003, elaborat în scopul reglementării efici-
ente a mecanismului de acordare a permisiunii de 
folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului 
atât în marca de produs și/sau de serviciu, cât și în 
desene sau modele industriale, precum și în sco-
pul monitorizării mai eficiente a utilizării denumi-
rii oficiale sau istorice a statului în marcă/desenul 
sau modelul industrial. 

Importanţa domeniului indicaţiilor geografice, denu-
mirilor de origine și a specialităţilor tradiţionale ga-
rantate a determinat acordarea unei atenţii sporite 
consolidării cadrului normativ care reglementează sis-
temul naţional de protecţie. în acest context, pornind 
de la necesităţile stringente determinate de carenţele 
instituţionale în domeniu și lipsa unor autorităţi cu 
competenţe privind realizarea controalelor oficiale 
garantate de legislaţie, în perioada de bilanţ a fost 
demarat procesul de elaborare a proiectului de Lege 

the court at the request of the persons concerned 
or by the ministries that ensure the implementa-
tion of the governmental policy in the areas of 
activity entrusted to them: in case of an excep-
tional national situation; in other circumstances 
of national emergency (in particular, in the inter-
est of national defense or national security and 
safety); in case of public use for non-commercial 
purposes. At the same time, within the mean-
ing of improving and adjusting the procedures 
for examination of patent applications filed with 
AGePI, the draft establishes the reduction of the 
time limit for substantive examination of the ap-
plication from 18 to 12 months, corresponding to 
9 months (if the applicant submits a search report 
or a preliminary examination report drawn up by 
one of the International Searching or Internation-
al Preliminary examining Administrations).

» » Draft Government Decision amending and 
supplementing the Government Decision no. 
1425/2003, elaborated with a view to efficiently 
regulate the mechanism for granting permission 
to use the official or historical name of the State 
both in the product and/or service trademark 
and in industrial designs, as well as to more ef-
ficiently monitor the use of the official or histori-
cal name of the State in the trademark/industrial 
design.

The importance of the field of geographical indica-
tions, appellations of origin and traditional special-
ties guaranteed has led to increased attention be-
ing paid to strengthening the regulatory framework 
governing the national protection system. In this 
context, starting from the urgent needs determined 
by the institutional deficiencies in the field and the 
lack of competent authorities to carry out official 
controls guaranteed by law, the process of elabo-
rating the Draft Law amending Law no. 66/2008 on 
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pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protec-
ţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine și 
specialităţilor tradiţionale garantate. Proiectul în ca-
uză are drept scop prioritar înlăturarea deficienţelor 
sistemului de protecţie, pentru a oferi producătorilor 
din Republica Moldova posibilitatea de a beneficia de 
avantajele desemnării cu indicaţii geografice, denu-
miri de origine sau specialităţi tradiţionale garantate 
a produselor ce se disting prin anumite calităţi deose-
bite, specifice, reputaţie sau tradiţie. Printre cele mai 
importante avantaje urmează de menţionat: distinge-
rea produselor proprii din multitudinea și diversitatea 
produselor oferite pe piaţă, determinarea alegerii 
consumatorilor în favoarea acestor produse, posibi-
litatea de a cere interzicerea utilizării denumirii sau 
indicaţiei protejate de către persoanele ce nu deţin 
acest drept conform legislaţiei în domeniu, în cazul în 
care aceasta se realizează contrar drepturilor lor și în 
prejudiciul lor direct sau indirect. De asemenea, acest 
proiect își propune să asigure implementarea Actului 
de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind 
denumirile de origine și indicaţiile geografice, semnat 
de Republica Moldova la data de 11 aprilie 2016.

în această ordine de idei este important de menţionat 
faptul iniţierii perfectării setului de acte necesare ra-
tificării de către Republica Moldova a Actului de la 
Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind de-
numirile de origine și indicaţiile geografice, adoptat în 
cadrul Conferinţei Diplomatice pentru revizuirea siste-
mului internaţional de înregistrare a denumirilor care 
identifică originea geografică a produselor, organizate 
în perioada 11-21 mai 2015, la Geneva, elveţia. Scopul 
acestui tratat este determinat de noile  realităţi geo-
politice și economice la nivel mondial și constă în lăr-
girea ariei de acoperire a aranjamentului în vigoare 
prin crearea unui mecanism atractiv pentru protecţia 
indicaţiilor geografice, similar celui de protecţie a de-
numirilor de origine, dar și oferirea posibilităţii de 
aderare a organizaţiilor interguvernamentale. 

the Protection of Geographical Indications, Appella-
tions of Origin and Traditional Specialties Guaranteed 
was started. The draft in question has as a priority 
the elimination of the deficiencies of the protection 
system, in order to offer to producers from the Re-
public of Moldova the possibility to benefit from the 
advantages of designating with geographical indica-
tions, appellations of origin or traditional specialties 
guaranteed products which are distinguished by cer-
tain special, specific  qualities, reputation or tradition. 
Among the most important advantages are: distin-
guishing own products from the multitude and di-
versity of products offered on the market, determin-
ing consumer choice in favor of these products, the 
possibility of requesting the prohibition of the use of 
the protected appellation or indication by persons 
not having this right under the relevant legislation, if 
this is done contrary to their rights and to their direct 
or indirect detriment. This draft also aims to ensure 
the implementation of the Geneva Act of the Lisbon 
Agreement on Appellations of Origin and Geographi-
cal Indications, signed by the Republic of Moldova on 
April 11, 2016.

In this regard, it is important to mention the fact of ini-
tiating the completion of the set of acts necessary for 
the ratification by the Republic of Moldova of the Ge-
neva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of 
Origin and Geographical Indications, adopted at the 
Diplomatic Conference for the revision of the interna-
tional registration system for the names that identify 
the geographical origin of products, held from 11 to 
21 May 2015 in Geneva, Switzerland. The purpose of 
this treaty is determined by the new geopolitical and 
economic realities worldwide and consists in widen-
ing the coverage of the agreement in force by creating 
an attractive mechanism for the protection of geo-
graphical indications, similar to that for the protection 
of appellations of origin, and also offering possibility 
of accession to intergovernmental organizations. 
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La capitolul stabilirii relaţiilor de colaborare la nivel 
internaţional menţionăm, de asemenea, perfectarea 
setului de acte necesare iniţierii negocierilor asupra 
proiectului Acordului de colaborare dintre statele 
membre ale CSI pentru prevenirea și combaterea 
utilizării mărcilor și indicaţiilor geografice false și co-
ordonarea acestora cu autorităţile de resort. Acest 
acord are scopul de a crea condiţiile necesare, care 
să permită părţilor să coopereze în domeniul preve-
nirii, constatării și combaterii cazurilor de producere 
și distribuire a produselor cu mărci și indicaţii geo-
grafice false, precum și a circulaţiei acestor produ-
se peste frontierele vamale ale statelor membre ale 
Comunităţii Statelor Independente, iar odată cu intra-
rea sa în vigoare, va substitui, pentru statele mem-
bre, Acordul privind măsurile de prevenire și comba-
tere a utilizării mărcilor și indicaţiilor geografice false, 
semnat la Minsk la data de 4 iunie 1999.

Regarding the establishment of international cooper-
ation relations, it should also be mentioned the com-
pletion of the set of acts necessary to initiate negotia-
tions on the Draft Cooperation Agreement between 
CIS Member States on the Prevention and Repression 
of the use of False Trademarks and Geographical Indi-
cations and their coordination with relevant authori-
ties. The purpose of this Agreement is to create the 
necessary conditions for the Parties to cooperate in 
preventing, detecting and repressing cases of produc-
tion and distribution of products with false markings 
and geographical indications, as well as the move-
ment of such products across the customs borders of 
the CIS Member States, and with its entry into force, 
will replace, for the Member States, the Agreement 
on Measures for the Prevention and Repression of 
the use of False Trademarks and Geographical Indica-
tions signed in Minsk on 4 june 1999.



34 

ACTIVITATEA COMISIEI DE CONTESTAȚII
ACTIVITY OF THE APPEALS BOARD

REPARTIZAREA DUPĂ PROVENIENȚĂ
DISTRIBUTION BY ORIGIN

HOTĂRÂRI/ÎNCHEIERI*
DECISIONS/CONCLUSIONS*

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

Ședinţe
hearings

Solicitanți naționali
national applicants

Persoane terțe naționale
national third persons

Persoane terțe străine
Foreign third persons

Solicitanți străini
Foreign applicants

Invenţii
InventionsIDs

Mărci
Trademarks

naţionale
national

internaţionale
international

Cereri pendinte
Pending applications

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

Cereri privind examinarea contestațiilor
Requests for examination of appeals

Contestații soluționate, total
Appeals settled, total 

Acceptate
Accepted 

Respinse
Rejected

încetarea procedurii de examinare
Termination of the examination procedure 

Contestații de soluționat
Appeals to be settled 

TRaNSMITEREa DREPTURIloR aSUPRa oPI
TRaNSFER oF RIGHTS IN IPos

Mărci
Trademarks

Invenţii
Inventions

DMI

IDs

Soiuri de plante
Plant varieties

REPARTIȚIA CONTRACTELOR PE OPI
DISTRIBUTION OF CONTRACTS BY IPOs

CONTRACTE ÎNREGISTRATE
REGISTERED CONTRACTS

Contracte de licenţă
License contracts

Contracte de cesiune
Assignment contracts

TOTAL OPI CONTRACTATE
TOTAL CONTRACTED IPOs

14

104 2

1 1

173

177
2

1

1

Cesiune
Assignment

Licenţă
License 

Total

108 14

122

3434 1994-2020
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ACTIVITATEA COMISIEI DE CONTESTAȚII
ACTIVITY OF THE APPEALS BOARD

REPARTIZAREA DUPĂ PROVENIENȚĂ
DISTRIBUTION BY ORIGIN

HOTĂRÂRI/ÎNCHEIERI*
DECISIONS/CONCLUSIONS*

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

Ședinţe
hearings15

34
Solicitanți naționali
national applicants

9
Persoane terțe naționale
national third persons

9
Persoane terțe străine
Foreign third persons

41
Solicitanți străini
Foreign applicants

Invenţii
Inventions

2

DMI
IDs

1

Mărci
Trademarks

90
naţionale

national

internaţionale
international

58

32

Cereri pendinte
Pending applications

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

Cereri privind examinarea contestațiilor
Requests for examination of appeals87

6

72

Contestații soluționate, total
Appeals settled, total 

Acceptate
Accepted 77

Respinse
Rejected32

încetarea procedurii de examinare
Termination of the examination procedure 2

Contestații de soluționat
Appeals to be settled 50

111

Mărci
Trademarks

Invenţii
Inventions

IDs

Soiuri de plante
Plant varieties

REPARTIȚIA CONTRACTELOR PE OPI
DISTRIBUTION OF CONTRACTS BY IPOs

CONTRACTE ÎNREGISTRATE
REGISTERED CONTRACTS

Contracte de licenţă
License contracts

Contracte de cesiune
Assignment contracts

TOTAL OPI CONTRACTATE
TOTAL CONTRACTED IPOs

esiu e
Assignment

Licenţă
License 

Total
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ASISTENŢĂ JURIDICĂ
LEGAL ASSISTANCE

ŞEDINŢE DE JUDECaTĂ 
COURT HEARINGS

FINALITATEA EXAMINĂRII DOSARELOR
COMPLETENESS OF EXAMINATION OF CASES

53 19

Proprietatea industrială
Industrial Property

DA și DC
CR and RRs

Curtea de Apel Chișinău
Chisinau Court of Appeal

Judecătoriile de sector
District Courts

218

151

26

67

192

Total

38 8

hotărâri/decizii definitive/irevocabile
Final/irrevocable judgements/decisions

13 9

2

încheieri
Conclusions

2

Remise la rejudecare
Remitted to rejudication

hotărâri/decizii 
publicate pe site-ul AGePI

judgements/decisions 
published on the AGePI website

44

HOTĂRÂRI/DECIZII/ÎNCHEIERI EMISE DE
JUDGEMENTS/DECISIONS/CONCLUSIONS 
ISSUED BY

judecătoriile de sector
District Courts

Curtea Supremă de justiţie
Supreme Court of justice

Curtea de Apel Chișinău
Chisinau Court of Appeal

29

13

11

11

2

6

DA și DC
CR and RRs

Proprietatea industrială
Industrial Property



ASISTENŢĂ JURIDICĂ
LEGAL ASSISTANCE

Ş Ţ J C Ă 
COURT HEARINGS

FINALITATEA EXAMINĂRII DOSARELOR
COMPLETENESS OF EXAMINATION OF CASES

roprietatea i dustrială
Industrial Property

 și DC
CR and RRs

urtea de Apel hiși ău
Chisinau Court of Appeal

udecătoriile de sector
District Courts

Total

hotărâri/decizii definitive/irevocabile
Final/irrevocable judgements/decisions

încheieri
Conclusions

Remise la rejudecare
Remitted to rejudication

hotărâri/decizii 
publicate pe site-ul AGePI

judgements/decisions 
published on the AGePI website

HOTĂRÂRI/DECIZII/ÎNCHEIERI EMISE DE
JUDGEMENTS/DECISIONS/CONCLUSIONS 
ISSUED BY

judecătoriile de sector
District Courts

Curtea Supremă de justiţie
Supreme Court of justice

Curtea de Apel Chișinău
Chisinau Court of Appeal

DA și DC
CR and RRs

Proprietatea industrială
Industrial Property

PI și IMM-urile: Сomercializați-vă ideile
IP & SMEs: Taking your ideas to market

26 aprilie 2021
26 April 2021

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale

World Intellectual Property Day
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 PROMOVARe ȘI ReLAțII InTeRnAțIOnALe 

PROMOTIOn AnD InTeRnATIOnAL ReLATIOnS

Dezvoltarea unei culturi avansate în materie de PI, sen-
sibilizarea și conștientizarea publicului din republică cu 
privire la avantajele protecţiei și necesitatea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, aprofundarea 
cooperării interinstituţionale atât pe plan intern, cât 
și la nivel internaţional, regional și bilateral constituie 
priorităţi majore ale AGePI, pentru atingerea obiective-
lor generale ale Strategiei naţionale în domeniul pro-
prietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobate prin 
hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012. 

în anul 2020, care a fost marcat de nenumărate 
restricţii impuse de pandemia de COVID-2019, AGePI 
a depus eforturi susţinute pentru asigurarea imple-
mentării  continue a obiectivelor prevăzute de SnPI 
2020 prin realizarea activităţilor de promovare a siste-
mului naţional de proprietate intelectuală, de formare 
profesională, de prestare a serviciilor aferente dome-
niului de PI, de comunicare și difuzare a cunoștinţe-
lor și de diseminare a informaţiilor relevante, punând 
accent pe subiectele de interes pentru solicitanţi, titu-
larii de drepturi și alte categorii de beneficiari ai sis-
temului, insistând, totodată, să diversifice formele și 
căile de acces la informaţie.

în domeniul cooperării internaţionale AGePI s-a axat 
în continuare pe modernizarea și ralierea sistemului 
de protecţie și asigurare a respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală la cerinţele și standardele 
internaţionale, realizarea priorităţilor Acordului de 

Developing an advanced Intellectual Property culture, 
sensitizing and raising awareness of the public in the 
republic of the benefits of protection and the need to 
respect intellectual property rights, deepening inter-
institutional cooperation both internally and interna-
tionally, regionally and bilaterally are major priorities 
of AGePI, in order to achieve the general objectives 
of the national Intellectual Property Strategy until 
2020, approved by Government Decision no. 880 of 
22.11.2012.

In 2020, which was marked by countless restrictions 
imposed by the COVID-2019 pandemic, AGePI made 
sustained efforts to ensure the continuous implemen-
tation of the objectives set by nIPS 2020 by carrying 
out activities for the promotion of the national intel-
lectual property system, professional training, provi-
sion of services related to the field of IP, communica-
tion and spreading of knowledge and dissemination 
of relevant information, focusing on topics of inter-
est to applicants, rightholders and other categories 
of beneficiaries of the system, insisting, at the same 
time, on diversifying the forms and ways of accessing 
information.

In the field of international cooperation AGePI contin-
ued to focus on modernizing and rallying the system 
of protection and enforcement of intellectual prop-
erty rights to international requirements and stand-
ards, achieving the priorities of the RM-eu Associa-
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Asociere RM-ue, a prevederilor Planului naţional de 
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
RM-ue cu privire la DPI prin preluarea și aplicarea ce-
lor mai bune practici europene și internaţionale.

Promovarea proprietăţii intelectuale

Activităţile de promovare a sistemului naţional de 
proprietate intelectuală din anul 2020 au avut meni-
rea de a evidenţia importanţa protecţiei și respectării 
DPI, dar și de a menţine interesul pentru valorificarea 
creaţiilor intelectuale și încadrarea acestora în circui-
tul economic, ţinta acestora fiind un vast public din re-
publică, printre care se regăsesc cercetători, studenţi 
și elevi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, în speci-
al din sectorul IMM, mandatari autorizaţi, judecători, 
procurori, asistenţi judiciari, grefieri, vameși, bibliote-
cari, oameni de creaţie, profesori universitari și profe-
sori de liceu etc.

Pe parcursul perioadei de bilanţ, AGePI a organizat și 
a participat în calitate de partener la 67 de evenimen-
te (10 și, respectiv, 57): webinare, seminare tematice 
de informare și instruire, ateliere de lucru, expoziţii 
naţionale și internaţionale, cursuri de instruire în mate-
rie de PI, concursuri în domeniul inovării și creativităţii 
etc., la care au luat parte circa 1400 de persoane, 
fiind distribuite peste 6900 de materiale informativ-
promoţionale. evenimentele derulate în cursul anului 
au avut drept grupuri-ţintă reprezentanţii instituţiilor 
publice (22), ai instituţiilor de învăţământ (20), mediul 
de afaceri (9), bibliotecile (1). De asemenea, printre 
activităţile la care a participat agenţia se numără 7 
concursuri naţionale și 7 expoziţii (5 – în tară și 2 – pes-
te hotare) în cadrul cărora s-au diseminat informaţii 
relevante din domeniu pentru agenţii economici și alţi 
beneficiari ai sistemului naţional de PI.

Printre cele mai importante evenimente organizate 

de AGEPI pot fi menționate:

tion Agreement, the provisions of the national Action 
Plan for the implementation of the RM-eu Association 
Agreement on IPRs by taking over and applying euro-
pean and international best practices.

Promoting Intellectual Property

The activities of promoting the national intellectual 
property system from 2019 were intended to high-
light the importance of IPR protection and enforce-
ment, and also to maintain the interest for the exploi-
tation of intellectual creations and their inclusion in 
the economic circuit, their target being a large pub-
lic from the republic, among which are researchers, 
students and pupils, representatives of the business 
environment, especially from the SMe sector, author-
ized attorneys, judges, prosecutors, judicial assistants, 
clerks, customs officers, librarians, creative people, 
university professors and lyceum teachers, etc.

During the period under review, AGePI organized 
and participated as a partner in 67 events (10 and 
57, respectively): webinars, thematic information and 
training seminars, workshops, national and inter-
national exhibitions, training courses in the field of 
IP, contests in the field of innovation and creativity, 
etc., attended by about 1,400 persons, being distrib-
uted over 6,900 informative-promotional materials. 
The events carried out during the year had as target 
groups representatives of public institutions (22), ed-
ucational institutions (20), business environment (9), 
and libraries (1). Also, among the activities in which 
the agency participated are 7 national contests and 7 
exhibitions (5 - in the country and 2 - abroad) in which 
relevant information in the field was disseminated to 
economic agents and other beneficiaries of the na-
tional IP system.

among the most important events organized by 

aGEPI can be mentioned:



ediția a IV-a a Concursului în domeniul proprietății intelec-
tuale pentru tineri  organizat  de către AGePI în parteneriat 
cu MeCC, OSIM și ORDA sub genericul „Inovează pentru un 
viitor verde”

4th edition of the Contest in the Field of Intellectual 
Property for Young People organized by AGePI in partner-
ship with MeCR, OSIM and ORDA with the main title 
“Innovate for a Green Future”

A X-a ședință a Consiliului Interstatal pentru prob-
lemele protecției juridice și apărării proprietății 
intelectuale, convocată sub președinția Republicii 
Moldova 

10th Meeting of the Interstate Council on Legal 
Protection and Defense of Intellectual Property, 
convened under the presidency of the Republic of 
Moldova

A VI-a reuniune a Subcomitetului ue-RM pentru indicații geografice, 
organizată în format de videoconferință, în cadrul căreia au fost 
prezentate cele mai recente evoluții în domeniul protecției IG la nivelul 
Republicii Moldova și uniunii europene

6th Meeting of the eu-RM Geographical Indications Sub-Committee, 
organized in videoconference format, during which the latest develop-
ments in the field of GI protection at the level of the Republic of 
Moldova and the european union were presented

Semnarea Acordului de colaborare în domeniul proprietății 
intelectuale între AGePI și proiectul jean Monnet Chair „euro-
pean union for Intellectual Property Rights”/euPROIn, proiect 
implementat sub egida ue și a Asociației de cultură juridică 
henri Capitant Moldova 

Signing of the Cooperation Agreement in the Field of Intellec-
tual Property between AGePI and the jean Monnet Chair 
Project “european union for Intellectual Property 
Rights”/euPROIn, a project implemented under the aegis of 
the eu and the Association of Legal Culture henri Capitant 
Moldova

Semnarea Memorandumului de 
cooperare dintre AGePI și OMPI 
referitor la comunicarea electronica în 
cadrul sistemului de la Madrid

Signing of the Memorandum of 
Cooperation between AGePI and WIPO 
on electronic Communication under 
the Madrid System

Reuniunea la nivel înalt dintre 
AGePI și  euIPO și agrearea 
planului comun de activitate

high-Level Meeting between AGePI 
and euIPO and approval of the 
joint activity plan

Webinarul regional cu genericul „Protecția denumirilor de origine și a indicațiilor 
geografice”, organizat de OMPI în cooperare cu AGePI, având drept scop promo-
varea cunoștințelor în materie de IG și instituirea unui dialog constructiv între 
autoritățile cu responsabilități în domeniul IG din statele europei Centrale și 
țările baltice

Regional Webinar entitled “Protection of Appellations of Origin and Geographical 
Indications”, organized by WIPO in cooperation with AGePI, with the aim of 
promoting knowledge in the field of GIs and establishing a constructive dialogue 
between the authorities with responsibilities in the field of GIs from the coun-
tries of Central europe and the baltic States

întâlnirea la nivel de conducere AGePI-Oeb și semnarea Planului  de 
acțiuni pentru anii 2020-2021 care vizează implementarea unor 
activități comune în domeniul de interes sporit pentru AGePI, 
inclusiv instruirea specialiștilor, consolidarea capacităților 
instituționale de asigurare a regimului de validare a brevetelor 
europene

Meeting at AGePI-ePO Management Level and signing of the Action 
Plan for 2020-2021 aimed at implementing joint activities in the field 
of increased interest for AGePI, including training of specialists, 
strengthening institutional capacities to ensure the european patent 
validation regime

eVenIMenTeLe PRInCIPALe ALe AnuLuI
MAIn eVenTS OF The YeAR
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eVenIMenTeLe PRInCIPALe ALe AnuLuI
MAIn eVenTS OF The YeAR
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» � Ianuarie

Seminarul cu genericul „Dreptul de autor și dreptu-
rile conexe. brevetul de invenţie”, organizat în cadrul 
uASM. evenimentul a avut drept scop consolidarea 
cunoștinţelor în domeniul protecţiei proprietăţii in-
telectuale în rândul profesorilor și doctoranzilor 
universităţii.

Prelegeri tematice organizate în domeniul proprietăţii 
intelectuale pentru reprezentanţii Școlii de design 
DCC, organizate în temeiul Acordului de colaborare 
dintre AGePI și Școala de design DCC, reprezentată 
de Asociaţia Obștească pentru Dezvoltare Durabilă și 
bunăstare Socială. Scopul acestor prelegeri a fost pro-
movarea sistemului naţional de PI în rândul tinerilor 
designeri, dezvoltarea abilităţilor acestora în dome-
niul industriilor creative și al PI.

» � Februarie

Conferinţa de presă privind lansarea Concursurilor 
„Marca comercială a anului” și „Premiul pentru re-
alizări în domeniul calităţii”, în cadrul căreia au fost 
anunţate condiţiile de participare, termenele de depu-
nere a cererilor și dosarelor de participare, nominali-
zările și categoriile ediţiei 2019, criteriile de apreciere, 
premiile oferite.

Vizita de informare a studenţilor din cadrul facultăţii 
de business și Administrarea Afacerilor, anul III, dis-
ciplina „Managementul Inovaţiilor” a ASeM la AGePI, 
unde reprezentanţii oficiului naţional de PI au orga-
nizat o ora interactivă despre importanţa înregistră-
rii obiectelor de proprietate intelectuală, procedu-
ra de brevetare/înregistrare a invenţiilor, mărcilor, 
indicaţiilor geografice, taxele aferente acestei proce-
duri, cât și despre legislaţia în domeniu, serviciile ofe-
rite de AGePI etc. Scopul vizitei a fost familiarizarea 
tinerilor cu sistemul naţional de protecţie, respectare 

» � january

Seminar entitled “Copyright and Related Rights. The 
Patent for Invention”, organized within the State 
Agrarian university of Moldova. The event aimed to 
strengthen knowledge in the field of intellectual prop-
erty protection among university professors and doc-
toral students.

Thematic university lectures in the field of intellec-
tual property for representatives of the DCC Design 
School, organized under the Cooperation Agreement 
between AGePI and the DCC Design School, repre-
sented by the Public Association for Sustainable De-
velopment and Social Welfare. The purpose of these 
university lectures was to promote the national IP sys-
tem among young designers, to develop their skills in 
the field of creative industries and IP.

» � February

Press Conference on the launch of the Contests 
“Trademark of the Year” and “Quality Achievement 
Award”, during which the conditions for participation, 
the deadlines for submitting applications and files for 
participation, the nominations and categories of the 
2019 edition, the evaluation criteria, the prizes offered 
were announced.

Information visit of students from the business and 
business Administration Department, III-year, disci-
pline “Innovation Management” of the AeSM to AGePI, 
during which representatives of the national IP office 
organized an interactive hour on the importance of 
registering intellectual property objects, procedure 
for patenting/registration of inventions, trademarks, 
geographical indications, fees related to this pro-
cedure, as well as on the legislation in the field, the 
services offered by AGePI, etc. The purpose of the visit 
was to familiarize young people with the national sys-
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și valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală 
și managementul inovaţiilor.

Seminarul tematic în domeniul proprietăţii intelectua-
le pentru profesorii-coordonatori ai concurenţilor din 
cadrul Concursului de Știinţe și Inginerie „Mold SeF”, 
organizat de MeCC. Acesta a avut drept scop pro-
movarea și diseminarea informaţiei privind sistemul 
naţional de protecţie a PI în rândul cadrelor didactice.

Lecţie în domeniul proprietăţii intelectuale, realiza-
tă pentru participanţii Competiţiei inginerești ebeC 
2020, în cadrul căreia studenţii au fost informaţi des-
pre rolul protecţiei și asigurării respectării DPI, impac-
tul negativ al fenomenelor contrafacerii și pirateriei, 
dar și despre alte aspecte ale PI.

Lecţie pilot în domeniul proprietăţii intelectuale pentru 
elevii claselor a I-IV-a de la Liceul Teoretic „universul” 
din or. Chișinău, în cadrul căreia specialiștii AGePI au 
prezentat în manieră interactivă informaţii utile des-
pre diverse obiecte de PI, fenomene precum pirateria 
și contrafacerea, provocându-i pe elevi să se implice 
în jocuri intelectuale, au diseminat broșuri cu benzi 
desenate, în care tematica proprietăţii intelectuale 
este expusă într-un limbaj simplu și accesibil. Scopul 
lecţiei a fost de a familiariza copiii cu conceptul de PI, 
de a promova respectul pentru proprietatea intelec-
tuală creată de către alţii și de a-i motiva să genereze 
propriile creaţii. De menţionat că această lecţie a fost 
elaborată în cadrul proiectului „Intellectual Property 
Rights Awareness Raising Campaign for Youth”, reali-
zat cu suportul incubatorului „eu Association Lab”, în 
cadrul programului ImpAcT finanţat de către Agenţia 
de Cooperare Internaţională a Germaniei.

» � Aprilie

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale cu genericul 
„Inovează pentru un viitor verde”, care în anul 2020 a 

tem of protection, enforcement and use of intellectual 
property rights and innovation management.

Thematic seminar in the field of intellectual property 
for professors-coordinators of competitors within the 
framework of the Science and engineering Contest 
“Mold SeF”, organized by MeCR. It aimed to promote 
and disseminate information on the national IP pro-
tection system among teachers.

Lesson in the field of intellectual property, conducted 
for participants in the engineering Competition ebeC 
2020, in which students were informed about the role 
of protection and enforcement of IPRs, the negative 
impact of counterfeiting and piracy phenomena, and 
also other aspects of IP.

Pilot lesson in the field of intellectual property for 
1st-4th grade pupils from the Theoretical Lyceum 
“universe” from Chisinau, in which AGePI specialists 
presented in an interactive way useful information 
about various IP objects, phenomena such as piracy 
and counterfeiting, challenging pupils to get involved 
in intellectual games, disseminated comic booklets, in 
which the topic of intellectual property is exposed in 
a simple and accessible language. The purpose of the 
lesson was to familiarize children with the concept of 
IP, to promote respect for intellectual property cre-
ated by others and to motivate them to generate their 
own creations. It should be noted that this lesson was 
elaborated within the project “Intellectual Property 
Rights Awareness Raising Campaign for Youth”, real-
ized with the support of the incubator “eu Association 
La”, within the ImpAcT Program funded by the Ger-
man Agency for International Cooperation.

» � April

World Intellectual Property Day entitled “Innovate for a 
Green Future”, which in 2020 was marked by the coro-
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fost marcată sub semnul pandemiei de coronavirus. 
în legătură cu instituirea în perioada 17 martie – 15 
mai a stării de urgenţă, au fost anulate o serie de ma-
nifestări organizate în mod  tradiţional cu prilejul Zilei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, printre care se 
numără ședinţa festivă dedicată acestei sărbători im-
portante, Simpozionul anual știinţifico-practic „Lecturi 
AGePI”. Totuși, în pofida impedimentelor și restricţiilor 
impuse în legătură cu situaţia epidemiologică, de pe 
agenda Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale nu au 
lipsit evenimentele de promovare și valorificare a PI, 
acestea fiind transferate în mediul online, inclusiv: 

Lansarea la 26 aprilie 2020, sub genericul „Inovează 
pentru un viitor verde”, în pofida dificultăţilor cauzate 
de pandemia COVID-19, a Concursului în domeniul PI 
pentru tineri, organizat în parteneriat cu MeCC, OSIM 
și ORDA. Concursul, ajuns la cea de-a IV-a ediţie, are 
drept scop promovarea sistemului de proprietate in-
telectuală, sensibilizarea tinerilor asupra fenomenelor 
de contrafacere și piraterie, dezvoltarea de aptitudini 
și spirit competitiv, formarea unui mediu de comuni-
care între tinerii pasionaţi de domeniul PI și favoriza-
rea schimbului de opinii și experienţă. 

Webinarul „Inovaţii și Proprietate Intelectuală în timp 
de pandemie”, organizat în cooperare cu proiectul 
jean Monnet Chair „european union for Intellectual 
Property Rights” / euPROIn, în contextul celebrării Zi-
lei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.

» � Iunie

Ședinţa de lucru a reprezentanţilor AGePI și ai compa-
niei „bucuria” SA, cea mai mare întreprindere speciali-
zată în fabricarea producţiei de cofetărie și unul dintre 
titularii cu cele mai multe obiecte de PI înregistrate în 
Republica Moldova. în cadrul reuniunii s-au discutat 
anumite subiecte privind protecţia, valorificarea și asi-
gurarea respectării drepturilor de proprietate intelec-

navirus pandemic. In connection with the institution 
from March 17 to May 15 of the state of emergency, 
a series of manifestations traditionally organized on 
the occasion of World Intellectual Property Day were 
canceled, including the festive meeting dedicated to 
this important holiday, the Annual Scientific-Practical 
Symposium “AGePI Readings”. however, despite the 
impediments and restrictions imposed in connection 
with the epidemiological situation, on the agenda of 
the World Intellectual Property Day were not missing 
the events for the promotion and use of IP, which were 
transferred to the online environment, including:

Launch on April 26, 2020, under the title “Innovate for 
a Green Future” and, despite the difficulties caused by 
the COVID-19 pandemic, of the Contest in the Field of 
IP for Young People, organized in partnership with the 
MeCR, OSIM and ORDA. The contest, now in its fourth 
edition, aims to promote the intellectual property sys-
tem, raise awareness of young people on counterfeit-
ing and piracy, develop skills and competitive spirit, 
and create a communication environment among 
young people passionate about the field of IP and pro-
mote the exchange of opinions and experience.

Webinar “Innovations and Intellectual Property in 
Pandemic Times”, organized in cooperation with the 
jean Monnet Chair Project “european union for Intel-
lectual Property Rights” / euPROIn, in the context of 
the celebration of World Intellectual Property Day.

» � june

Working meeting of the representatives of AGePI and 
of the company “bucuria” jSC, the largest enterprise 
specialized in the manufacture of confectionery pro-
duction and one of the holders with the most IP ob-
jects registered in the Republic of Moldova. Certain 
topics on the protection, use and enforcement of in-
tellectual property rights were discussed during the 
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tuală, în special fiind pus accentul pe anumite aspecte 
ce ţin de procedura de înregistrare și criteriile privind 
acordarea protecţiei mărcilor, strategiile ce urmează a 
fi implementate de companiile deţinătoare de portofo-
lii vaste de OPI în vederea asigurării unui nivel mai înalt 
de protecţie a acestora. Reprezentanţii AGePI au oferit 
informaţii privind transparenţa decizională din cadrul 
AGePI, prezentând site-ul instituţiei, inclusiv ghidul de 
examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor.

» � Decembrie

Seminarul online în domeniul proprietăţii intelectuale 
pentru studenţii anului IV din cadrul programelor de 
studii „Design vestimentar industrial”, „Design și tehno-
logii poligrafice” și „Tehnologia și designul confecţiilor 
textile”, Facultatea Textile și Poligrafie a uTM. evenimen-
tul cu genericul „Proprietatea intelectuală în contextul 
activităţii curente și de viitor” a avut drept scop famili-
arizarea studenţilor cu sistemul naţional de protecţie 
a proprietăţii intelectuale, dar și cu oportunităţile de 
valorificare a acestuia.

De asemenea, aGEPI a participat în calitate de 

partener la următoarele evenimente:

» � Ianuarie 

hackathon-ul „*ReClama”, organizat de către Cen-
trul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, în 
cadrul căruia reprezentanţii AGePI au fost implicaţi 
în jurizarea lucrărilor realizate și prezentate de către 
participanţii la eveniment, și au diseminat informaţii 
în domeniul proprietăţii intelectuale.

Cupa Liceelor la „Ce? unde? Când?”, organizată de 
către Clubul Moldovenesc de jocuri Intelectuale, în 
cadrul căreia AGePI a participat cu diseminare de 
informaţii din domeniul proprietăţii intelectuale în 
scopul promovării rolului proprietăţii intelectuale în 

meeting, with particular emphasis on certain aspects 
related to the registration procedure and the criteria 
for granting trademark protection, the strategies to 
be implemented by companies-holders of large port-
folios of IPOs in order to ensure a higher level of their 
protection. AGePI representatives provided informa-
tion on decision-making transparency within AGePI, 
presenting the institution’s website, including the 
trademark application examination guide.

» � December

Online seminar in the field of intellectual property for 
fourth-year students in the study programs “Industrial 
Clothing Design”, “Design and Printing Technologies” 
and “Technology and Design of Textile Garments”, 
Faculty of Textiles and Printing of the Technical uni-
versity of Moldova. The event entitled “Intellectual 
Property in the Context of Current and Future Activity” 
aimed to familiarize students with the national intel-
lectual property protection system, and also with the 
opportunities of using it.

also, aGEPI participated as a partner in the following 

events:

» � january

hackathon “*ReClama”, organized by the Republican 
Center for Children and Youth “ARTICO”, in which 
AGePI representatives were involved in judging the 
works done and presented by participants in the 
event, and disseminated information in the field of 
intellectual property .

Lyceum Cup in “What? Where? When?”, organized by 
the Moldovan Club of Intellectual Games, in which 
AGePI participated with dissemination of information 
in the field of intellectual property in order to promote 
the role of intellectual property among the young gen-
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rândul tinerei generaţii, stimulării individualităţii în 
creaţia și exprimarea artistică.

expoziţia naţională „Fabricat în Moldova”, organizată 
de către Camera de Comerţ și Industrie a Republicii 
Moldova sub patronajul Guvernului Republicii Moldo-
va, în parteneriat cu Agenţia de Investiţii și Organizaţia 
pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici și 
Mijlocii, cu scopul susţinerii producătorilor autohtoni, 
promovării produselor competitive pe piaţa internă 
și externă, atragerii de investiţii, intensificării dialo-
gului public-privat. AGePI a fost prezentă cu un stand 
informaţional, specialiștii agenţiei oferind consultaţii 
gratuite privind înregistrarea obiectelor de proprieta-
te intelectuală și distribuind materiale promoţionale 
în domeniu, atât expozanţilor, cât și vizitatorilor. O 
delegaţie a AGePI condusă de Directorul general a 
participat  la ceremonia de inaugurare a acestui eve-
niment de anvergură care a întrunit membri ai Gu-
vernului Republicii Moldova, oficiali de rang înalt din 
cadrul instituţiilor publice din ţară și de peste hotare, 
reprezentanţi ai corpului diplomatic, cercurilor acade-
mice și de afaceri, peste 150 de membri ai delegaţiilor 
din 15 ţări. De asemenea, reprezentanţii agenţiei au 
participat la Forul Internaţional de Afaceri organizat 
de CCI, la atelierul de lucru cu genericul „Conecta-
rea afacerilor: instrumente și beneficii”, organizat de 
ODIMM și la alte evenimente incluse în programul de 
afaceri al expoziţiei.

» � Februarie 

ediţia a VIII-a a Concursului naţional de Știinţe și In-
ginerie pentru elevi „Mold SeF”, organizat de către 
Agenţia naţională pentru Curriculum și evaluare din 
cadrul MeCC în colaborare cu Asociaţia Companiilor 
din domeniul TIC și alţi parteneri, la care au fost în-
registrate 74 de proiecte la trei categorii tematice: 
știinţe și matematică; știinţe aplicate și tehnologia 
informaţiei. urmărind scopul de a susţine și promo-

eration, stimulate individuality in artistic creation and 
expression.

national exhibition “Made in Moldova”, organized 
by the Chamber of Commerce and Industry of the 
Republic of Moldova under the auspices of the Gov-
ernment of the Republic of Moldova, in partnership 
with the Investment Agency and the Organization for 
Small and Medium enterprises Sector Development, 
in order to support local producers, promote com-
petitive products on the internal and external market, 
attract investments, intensify the public-private dia-
logue. AGePI was present with an information stand, 
the agency’s specialists offering free consultations on 
the registration of intellectual property objects and 
distributing promotional materials in the field, both 
to exhibitors and visitors. A delegation of AGePI led 
by the Director General participated in the inaugura-
tion ceremony of this large event which brought to-
gether members of the Government of the Republic 
of Moldova, senior officials from public institutions 
from the country and abroad, representatives of the 
diplomatic corps, academic and business circles, over 
150 members of delegations from 15 countries. Also, 
the agency’s representatives participated in the In-
ternational business Forum organized by CCI, in the 
workshop entitled “business Connection: Tools and 
benefits”, organized by ODIMM and in other events 
included in the business program of the exhibition.

» � February

8th edition of the national Science and engineering 
Contest for Pupils “Mold SeF”, organized by the na-
tional Agency for Curriculum and evaluation under 
the MeCR in cooperation with the Associations of ICT 
Companies and other partners, in which were regis-
tered 74 projects in three thematic categories: science 
and mathematics; applied sciences and information 
technology. Pursuing its object of supporting and pro-
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va creativitatea și inovarea în rândul tinerei generaţii, 
AGePI a participat cu diseminare de informaţii din 
domeniul proprietăţii intelectuale și cu o lecţie in-
formativă pentru cadrele didactice din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din 17 raioane și municipii 
din ţară (124 de elevi, 58 de profesori, 1270 de materi-
ale informative diseminate).

etapa locală a Competiţiei europene inginerești „ebeC-
2020”, organizată de către Asociaţia Obștească „Gru-
pul Local beST Chișinău” pentru studenţii universităţii 
Tehnice a Moldovei, la care reprezentanţii AGePI au 
participat la jurizarea lucrărilor realizate de către 
studenţi, precum și cu prezentarea unei comunicări 
interactive în domeniul proprietăţii intelectuale pen-
tru participanţii la eveniment.

Masa rotundă, organizată de către filiala bălţi a Ca-
merei de Comerţ și Industrie în cadrul expo-târgurilor 
specializate „Alimentar expo” și „Agroteh”, unde re-
prezentantul AGePI a prezentat o comunicare privind 
rolul proprietăţii intelectuale în sectorul agrar, adresa-
tă agenţilor economici din Republica Moldova, inclusiv 
din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, specialiști-
lor de profil.

» � Mai 

Ședinţa Comisiei naţionale pentru Proprietatea In-
telectuală, în format on-line, la care au participat 
reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate 
ale administraţiei publice, ai organelor de drept și 
de control, responsabile pentru protecţia drepturilor 
de proprietate intelectuală, membri ai CnPI. în ca-
drul ședinţei a fost examinat și aprobat Raportul de 
monitorizare consolidat referitor la realizarea Planu-
lui de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind imple-
mentarea SnPI 2020 (perioada de raportare 2019). 
Reprezentanţii autorităţilor au apreciat eforturile și 
contribuţia importantă a AGePI în dezvoltarea și con-

moting creativity and innovation among the young 
generation, AGePI participated with the dissemination 
of information in the field of intellectual property and 
an information lesson for teachers from pre-university 
education institutions in 17 districts and municipalities 
of the country (124 pupils, 58 professors, and 1,270 in-
formation materials disseminated).

Local stage of the european engineering Competi-
tion “ebeC-2020”, organized by the Public Associa-
tion “beST Local Group Chisinau” for students of the 
Technical university of Moldova, in which AGePI rep-
resentatives participated in judging the works done 
by students, as well as with the presentation of an 
interactive communication in the field of intellectual 
property for participants in the event.

Round table, organized by the balti branch of the 
Chamber of Commerce and Industry within the special-
ized expo-fairs “Alimentar expo” and “Agroteh”, during 
which the AGePI representative presented a communi-
cation on the role of intellectual property in the agricul-
tural sector, addressed to economic agents from the 
Republic of Moldova, including in the sector of small 
and medium-sized enterprises, core specialists.

» � May

Meeting of the national Commission on Intellectual 
Property, in online format, attended by representa-
tives of the central specialized bodies of public ad-
ministration, law-enforcement and control authorities 
responsible for the protection of intellectual property 
rights, members of nCIP. The Consolidated Monitor-
ing Report on the implementation of the Action Plan 
for 2018-2020 on the implementation of nIPS 2020 
(reporting period 2019) was examined and approved 
during the meeting. The representatives of the au-
thorities appreciated the efforts and important con-
tribution of AGePI in the development and consoli-
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solidarea sistemului naţional de proprietate intelectu-
ală, au remarcat colaborarea eficientă dintre instituţii 
pe segmentul proprietăţii intelectuale, atât la nivel 
naţional, cât și internaţional, mizând pe realizări re-
marcabile și în continuare.

» � Iulie

Prima dezbatere online axată pe concurenţa nelo-
ială și proprietatea intelectuală, organizată de PRIA-
events și Consiliul Concurenţei al Republicii Moldo-
va, în parteneriat cu AGePI și Casa de avocatură ACI 
Partners. La dezbateri au participat experţi cu vastă 
experienţă în domeniile de referinţă, atât din sectorul 
public, cât și cel privat, care au abordat unele aspec-
te privind concurenţa neloială și rolul protecţiei îm-
potriva concurenţei neloiale în apărarea drepturilor 
de proprietate intelectuală, modalităţile de evaluare 
a drepturilor exclusive, evaluare și reducere a bari-
erelor anticoncurenţiale, obiectele litigiilor legate de 
concurenţă cel mai frecvent aflate pe rol în instanţele 
de judecată etc. Persoanele interesate, reprezentanţi ai 
mediului de business, prezenţi la acest eveniment onli-
ne, au obţinut informaţii complexe privind obligaţiile și 
drepturile lor, reieșind din legea concurenţei, precum și 
care sunt procedurile și detaliile specifice de depunere 
a unor plângeri de încălcare a drepturilor în domeniul 
concurenţei și modul de soluţionare a acestora.

Webinarul cu tematica axată pe PI, organizat de 
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelec-
tronică, uTM în cadrul proiectului uTeach, la care 
reprezentanţii AGePI au abordat aspecte ce ţin de re-
zultatele activităţii IT ca obiect de proprietate intelec-
tuală și modalităţile de protecţie a acestora.

» � August

Webinarul „Indicaţii geografice și probleme legate de 
proprietatea intelectuală”, organizat de Camera de 

dation of the national intellectual property system, 
noted the efficient collaboration between institutions 
on the intellectual property segment, both nationally 
and internationally, continuing to rely on outstanding 
achievements.

» � july

First Online Debate focused on unfair Competition 
and Intellectual Property, organized by PRIAevents 
and the Competition Council of the Republic of Moldo-
va, in partnership with the State Agency on Intellec-
tual Property and ACI Partners Law Firm. The debates 
were attended by experts with vast experience in the 
reference fields from both the public and private sec-
tors, who addressed some issues of unfair competi-
tion and the role of protection against unfair competi-
tion in the defense of intellectual property rights, how 
to assess exclusive rights, assess and reduce anti-
competitive barriers, objects of competition-related 
disputes most frequently pending in the courts, etc. 
Interested persons, representatives of the business 
environment, present at this online event, received 
complex information on their obligations and rights, 
based on competition law, as well as what are the spe-
cific procedures and details for lodging right infringe-
ment complaints in the field of competition and how 
to solve them.

IP-focused Webinar, organized by the Faculty of Com-
puters, Informatics and Microelectronics, TuM within 
the uTeach project, in which AGePI representatives 
addressed issues related to the results of the IT activ-
ity as an intellectual property object and the ways of 
their protection.

» � August

Webinar “Geographical Indications and Intellectual 
Property Issues”, organized by the Chamber of Com-
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Comerţ și Industrie a Republicii Moldova, în cadrul Aca-
demiei exportatorilor cu suportul proiectului PnuD 
„Dezvoltarea capacităţilor de export pe malurile nis-
trului”, al cărui scop a fost de a permite întreprinderilor 
micro, mici și mijlocii să beneficieze de oportunităţile 
digitalizării afacerii, comerţului electronic și să-și spo-
rească competitivitatea pe piaţa internaţională. eve-
nimentul s-a concentrat pe aspecte practice, idei de 
creștere a eficienţei în afaceri și a oportunităţilor de 
export pentru IMM de pe ambele maluri ale râului nis-
tru, subiecte actuale în contextul COVID-19. în cadrul 
seminarului au fost prezentate studii de caz și istorii de 
succes ale întreprinderilor locale, fiind abordate și su-
biecte privind protecţia proprietăţii intelectuale și asi-
gurarea respectării drepturilor de PI, în special asupra 
mărcilor, designului industrial și indicaţiilor geografice, 
mecanismele de protecţie a acestora pe piaţa internă 
și pieţele de export, rolul obiectelor de PI în dezvolta-
rea unor afaceri de succes, promovarea produselor de 
calitate și fidelizarea consumatorilor.

Gala businessului Moldovenesc, un eveniment im-
portant al businessului autohton, organizat în premi-
eră în format online de CCI în parteneriat cu AGePI 
și implicarea CnA, care a reunit oficialităţi de rang 
înalt din Republica Moldova și din străinătate, mem-
bri ai Guvernului, reprezentanţi ai administraţiei pu-
blice centrale și locale, oameni de afaceri, manageri 
și administratori ai companiilor autohtone care au o 
contribuţie semnificativă la dezvoltarea economiei 
naţionale. Prin intermediul evenimentului transmis 
live pe paginile de facebook ale AGePI, CCI și CnA, au 
fost nominalizaţi participanţii și anunţate rezultate-
le concursurilor „Marca comercială a anului 2019” și 
„Premiul pentru realizări în domeniul calităţii”. 

Conferinţa jean Monnet „Dezvoltarea proprietăţii in-
telectuale în ue și Republica Moldova: provocări și 
perspective”, organizată de Asociaţia de cultură juridi-
că henri Capitant Moldova, în cadrul proiectului jean 

merce and Industry of the Republic of Moldova, with-
in the Academy of exporters with the support of the 
unDP project “Development of export Capacities on 
the banks of the Dniester”, which aimed to enable 
micro, small and medium-sized enterprises to take 
advantage of the opportunities to digitize business, 
e-commerce and increase their competitiveness in 
the international market. The event focused on prac-
tical aspects, ideas for increasing business efficiency 
and export opportunities for SMes on both banks of 
the Dniester River, current topics in the context of 
COVID-19. Case studies and success stories of local 
enterprises were presented within the framework of 
the seminar, being addressed topics on intellectual 
property protection and IP rights enforcement, in 
particular on trademarks, industrial design and geo-
graphical indications, mechanisms of their protection 
on internal market and export markets, the role of IP 
objects in developing successful businesses, promo-
tion of quality products and consumer loyalty.

Moldovan business Gala, an important event of lo-
cal business, organized for the first time in online 
format by the CCI in partnership with the AGePI and 
the involvement of the nAC, which brought together 
high-ranking officials from the Republic Moldova and 
abroad, members of the government, representa-
tives of the central and local public administration, 
businessmen, managers and administrators of local 
companies that have a significant contribution to the 
development of the national economy. Through the 
event broadcast live on the Facebook pages of AGePI, 
CCI and CnA, were nominated the winners and an-
nounced the results of the contests “Trademark of the 
Year 2019” and “Quality Achievement Award”.

jean Monnet Conference “Development of Intellectual 
Property in the eu and Moldova: Challenges and Per-
spectives”, organized by the henri Capitant Moldova 
Legal Culture Association, within the jean Monnet 
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Monnet Chair „european union for Intellectual Pro-
perty Rights” / euPROIn, în parteneriat cu AGePI. Sco-
pul evenimentului a fost de a consolida înţelegerea și 
conștientizarea cercetătorilor din Republica Moldova 
cu privire la dezvoltarea proprietăţii intelectuale în ue 
și Moldova, de a informa și sensibiliza reprezentanţii 
OnG și funcţionarii publici din ţara noastră cu privi-
re la importanţa dezvoltării PI pentru integrarea și 
creșterea economică a Moldovei, de a analiza realiză-
rile și problemele dezvoltării PI în ue și Moldova, de a 
crește vizibilitatea cercetării Republicii Moldova cu pri-
vire la problemele legate de protecţia PI etc. în cadrul 
conferinţei online, participanţii au avut oportunitatea 
de a se conecta la un mediu interactiv și de a pune în-
trebări raportorilor, printre care specialiști din cadrul 
AGePI cu o vastă experienţă pe domeniile abordate, 
și au obţinut informaţii complexe privind dezvoltarea 
proprietăţii intelectuale în ue și Republica Moldova.

Webinarul cu tema „Proprietatea intelectuală pe 
înţelesul tinerilor”, organizat de către Asociaţia 
Obștească Centrul de Informare și Resurse „Pro 
bono”, în parteneriat cu AGePI, platforma Youth.md, 
în cadrul căreia au fost puse în discuţie diverse su-
biecte referitoare la dreptul la proprietate intelectu-
ală, procesul de protecţie, respectare și valorificare a 
PI, oferindu-le tinerilor posibilitatea de a obţine noi 
cunoștinţe și de a-și forma abilităţile necesare pentru 
o gestiune corectă a activelor intelectuale. Totodată, 
discuţia a avut scopul de a îmbunătăţi cultura civică și 
juridică necesară oricărui tânăr în domeniul protecţiei 
proprietăţii intelectuale.

» � Septembrie

Conferinţa de presă dedicată Concursului naţional al 
celor mai recunoscute mărci comerciale din Republica 
Moldova „nOTORIuM TRADeMARK AWARDS”, ediţia a 
V-a, organizată în comun cu Compania de Proprietate 
Intelectuală „InTeLSTART”, în cadrul căreia s-a anunţat 

Chair project “european union for Intellectual Prop-
erty Rights” / euPROIn, in partnership with AGePI. 
The purpose of the event was to strengthen the un-
derstanding and awareness of Moldovan researchers 
on the development of intellectual property in the eu 
and Moldova, to inform and raise awareness of nGO 
representatives and civil servants in our country on 
the importance of IP development for the integra-
tion and economic growth of Moldova, to analyze the 
achievements and problems of IP development in the 
eu and Moldova, to increase the visibility of Moldova’s 
research on issues related to IP protection, etc. During 
the online conference, participants had the opportu-
nity to connect to an interactive environment and ask 
questions to the speakers, including AGePI specialists 
with great experience in the fields covered, and ob-
tained complex information on the development of in-
tellectual property in the eu and Republic of Moldova.

Webinar with the theme “Intellectual Property as 
understood by Young People”, organized by the Pro 
bono Information and Resources Center, in partner-
ship with AGePI, Youth.md platform, in which various 
topics related to the right to intellectual property, 
the process of protection, enforcement and use of 
intellectual property were addressed, giving young 
people the opportunity to gain new knowledge and 
train their skills for proper management of intellec-
tual assets. At the same time, the discussion aimed 
to improve the civic and legal culture necessary for 
any young person in the field of intellectual property 
protection.

» � September

Press Conference dedicated to the national Contest 
of the Most Recognized Trademarks of Moldova “nO-
TORIuM TRADeMARK AWARDS”, 5th edition, organ-
ized jointly with the Intellectual Property Company 
“InTeLSTART”, during which it was announced about 
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despre cele 4500 de mărci comerciale prezente pe 
piaţa autohtonă, care vor concura la 45 de categorii 
și 150 de subcategorii de produse și servicii, și des-
pre distincţiile aniversare cu care vor fi premiaţi învin-
gătorii. Concursul s-a încheiat cu Gala de premiere, 
care a avut loc în noiembrie, printre cei prezenţi fiind 
și Directorul general adjunct al AGePI care a venit cu 
un mesaj de salut și o prezentare pentru participanţi 
despre importanţa și rolul mărcilor comerciale în eco-
nomia de piaţă.

» � Septembrie-octombrie

Cursuri de instruire online „Dreptul proprietăţii inte-
lectuale”, organizate de Școala doctorală Știinţe ale 
educaţiei a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ 
superior universitatea de Stat din Tiraspol, universi-
tatea de Stat ,,b.P. hașdeu” din Cahul și Institutul de 
Știinţe ale educaţiei, și realizate de AGePI în scopul 
promovării cunoștinţelor privind proprietatea intelec-
tuală în rândul doctoranzilor și tinerilor cercetători din 
Republica Moldova. 

» � Octombrie

Cursul de instruire în domeniul proprietăţii intelectu-
ale pentru judecători și procurori, organizat în comun 
cu Institutul naţional al justiţiei, în format online, în 
cadrul programului de formare continuă. Scopul cur-
sului a fost sporirea cunoștinţelor reprezentanţilor 
sectorului justiţiei din Republica Moldova privind 
drepturile de proprietate intelectuală, particularită-
ţile juridice ale obiectelor de proprietate intelectuală 
și procedurile de înregistrare a acestora, precum și 
aspectele procedurale ale mecanismelor asigurării 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în 
contextul examinării litigiilor din acest domeniu.

Ședinţa deschisă a Comitetelor pentru Antreprenoriat 
Sectoriale de pe lângă CCI cu genericul „încurajarea 

the 4500 trademarks present on the domestic mar-
ket, which will compete in 45 categories and 150 sub-
categories of products and services, and about the 
anniversary awards with which the winners will be 
awarded. The contest ended with the Awards Pres-
entation Gala, which took place in november, among 
those present also being the Deputy Director General 
of AGePI who came with a welcoming message and 
a presentation to participants about the importance 
and role of trademarks in the market economy. 

» � September-October

Online training courses “Intellectual Property Law”, 
organized by the Doctoral School of educational Sci-
ences of the Partnership of higher education Institu-
tions Tiraspol State university, State university “b.P. 
hasdeu” from Cahul and Institute of educational Sci-
ences, and conducted by AGePI in order to promote 
knowledge on intellectual property among doctoral 
students and young researchers of the Republic of 
Moldova.

» � October

Training course in the field of intellectual property 
for judges and prosecutors, organized jointly with the 
national Institute of justice in online format within 
the continuous education program. The aim of the 
course was to increase the knowledge of representa-
tives of the justice sector in the Republic of Moldova 
on intellectual property rights, the legal specific fea-
tures of intellectual property objects and the proce-
dures for their registration, as well as the procedural 
aspects of the intellectual property rights enforce-
ment mechanisms in the context of examining dis-
putes in this area. 

Open Meeting of Sectoral entrepreneurship Commit-
tees under the CCI entitled “encouraging Innovation 



52 

procesului de inovare: protecţia invenţiilor brevetate 
și a altor soluţii tehnologice”, organizată în comun cu 
Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova. 
La dialog au participat specialiști din cadrul AGePI, 
care au oferit informaţii pe subiecte concrete și au 
răspuns la întrebările participanţilor. în cadrul re-
uniunii desfășurate în format online au fost puse în 
discuţie cele mai actuale aspecte din domeniu, inclu-
siv raportul dintre inovaţie și activitatea antreprenori-
ală prin prisma valorificării insuficiente a potenţialului 
inovaţional de către sectorul real; consolidarea 
capacităţilor inovaţionale ale întreprinderilor: instru-
mente, riscuri si avantaje, inclusiv protecţia invenţiilor; 
instrumente de asistenţă și suport pentru protecţia 
și valorificarea invenţiilor; oportunitatea creării unor 
parteneriate business-știinţă pe domenii prioritare 
pentru economia naţională. 

» � noiembrie

Atelierul de lucru online „Rolul proprietăţii intelectua-
le în dezvoltarea unei afaceri de succes”, organizat în 
parteneriat cu Asociaţia de cultură juridică henri Capi-
tant Moldova, ODIMM și Alianţa Franceză din Moldo-
va în cadrul proiectului jean Monnet Chair „european 
union for Intellectual Property Rights” / euPROIn, 
implementat cu suportul programului erasmus+ al 
uniunii europene. La atelierul de lucru au participat 
reprezentanţi ai autorităţilor publice și ai mediului de 
afaceri, care au avut oportunitatea de a se conecta la 
un mediu interactiv și de a pune întrebări raportori-
lor, printre care specialiști din cadrul AGePI și OMPI 
cu o vastă experienţă în domeniile abordate. Atelierul 
de lucru a avut drept scop consolidarea, înţelegerea 
și conștientizarea rolului dezvoltării proprietăţii inte-
lectuale în uniunea europeană și Republica Moldo-
va; informarea și sensibilizarea mediului de afaceri 
și a funcţionarilor publici din Moldova cu privire la 
importanţa dezvoltării proprietăţii intelectuale pen-
tru integrarea și creșterea economică a Moldovei în 

Process: Protecting Patented Inventions and Other 
Technological Solutions”, organized jointly with the 
Chamber of Commerce and Industry of the Republic 
of Moldova. The dialogue was attended by specialists 
from AGePI, who provided information on concrete 
topics and answered questions from participants. 
The most current issues in the field were discussed 
during the online meeting, including the relationship 
between innovation and the entrepreneurial sector in 
terms of insufficient exploitation of the innovation po-
tential by the real sector; strengthening the innovative 
capacities of enterprises: tools, risks and advantages, 
including the protection of inventions; assistance and 
support tools for the protection and use of inventions; 
the opportunity to create business-science partner-
ships in priority areas for the national economy.

» � november

Online Workshop “The Role of Intellectual Property in 
Developing a Successful business”, organized in part-
nership with the henri Capitant Moldova Legal Culture 
Association, ODIMM and the French Alliance of Moldo-
va within the jean Monnet Chair project “european 
union for Intellectual Property Rights” / euPROIn, 
implemented with the support of the erasmus+ Pro-
gramme of the european union. The workshop was 
attended by representatives of public authorities and 
the business environment, which had the opportunity 
to connect to an interactive environment and to ask 
questions to the speakers, including specialists from 
AGePI and WIPO with vast experience in the fields ad-
dressed. The workshop aimed to strengthen, under-
stand and raise awareness of the role of intellectual 
property development in the european union and the 
Republic of Moldova; inform and sensitize the busi-
ness environment and civil servants in Moldova on 
the importance of developing intellectual property 
for the integration and economic growth of Moldova 
in general, and also the need to integrate intellectual 
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general, dar și necesitatea integrării obiectelor de 
proprietate intelectuală în strategiile de dezvoltare 
ale întreprinderilor, în particular; analiza realizărilor și 
provocărilor dezvoltării proprietăţii intelectuale în ue 
și Republica Moldova etc.

Seminarul online „Mărci, desene, modele industriale 
și sporirea capacităţii de concurenţă”, organizat pen-
tru reprezentanţii Incubatorului de Afaceri din Soro-
ca, în cadrul unui proiect implementat de ProenTran-
se, finanţat de uniunea europeană prin intermediul 
Fundaţiei est-europene, co-finanţat de Guvernul Sue-
diei, beneficiari fiind membrii asociaţiei de întreprin-
deri SORInTeX. evenimentul a fost dedicat mediului de 
afaceri din regiune, participanţii fiind agenţi economici 
din industria ușoară (textile, confecţii etc.), având drept 
scop sporirea atenţiei acestora asupra necesităţii și 
importanţei protecţiei mărcilor comerciale, desenelor 
și modelelor industriale în activitatea economică.

» � Decembrie

Conferinţa naţională cu genericul „Proprietatea inte-
lectuală și asigurarea pacienţilor cu medicamente în 
contextul pandemiei COVID-19: concluzii și perspec-
tive pentru Republica Moldova”, organizat în parte-
neriat cu Asociaţia obștească „Iniţiativa pozitivă”, 
sub egida Parlamentului Republicii Moldova, care a 
reunit deputaţi, experţi internaţionali, reprezentanţi 
ai organismelor internaţionale, autorităţilor publice 
centrale și societăţii civile. în cadrul evenimentului 
au fost abordate următoarele subiecte de actuali-
tate: proprietatea intelectuală și sănătatea publică: 
protecţia prin brevet și accesul la medicamente, ca-
drul regulator existent și perspective de dezvoltare; 
proprietatea intelectuală și tratamentul pacienţilor 
în Moldova: progres, probleme, perspective; accesul 
la tehnologiile medicale pentru tratarea COVID-19 și 
a altor boli: tendinţe globale în abordarea provocări-
lor din domeniul proprietăţii intelectuale; PI și acce-

property objects into the development strategies of 
enterprises, in particular; analyzing achievements and 
challenges of intellectual property development in the 
eu and the Republic of Moldova, etc.

Online Seminar “Trademarks, Industrial Designs and 
Increasing Competition Capacity”, organized for rep-
resentatives at the business Incubator in Soroca, 
within a project implemented by ProenTranse, fund-
ed by the european union through the east europe 
Foundation, co-financed by the Government of Swe-
den, the beneficiaries being members of the associa-
tion of enterprises SORInTeX. The event was dedi-
cated to the business environment in the region, the 
participants being economic agents from the light 
industry (textiles, clothing, etc.), aiming to increase 
their attention to the need and importance of pro-
tecting trademarks, industrial designs in economic 
activity.

» � December

national Conference entitled “Intellectual Property 
and Providing Patients with Medicines in the Context 
of the COVID-19 Pandemic: Conclusions and Per-
spectives for the Republic of Moldova”, organized in 
partnership with the Public Association “Positive Ini-
tiative”, under the auspices of the Parliament of the 
Republic of Moldova, which brought together depu-
ties, international experts, representatives of inter-
national organizations, central public authorities and 
civil society. During the event were addressed the fol-
lowing current issues: intellectual property and pub-
lic health: patent protection and access to medicines, 
the existing regulatory framework and development 
perspectives; intellectual property and patient treat-
ment in Moldova: progress, problems, perspectives; 
access to medical technologies for the treatment of  
COVID-19 and other diseases: global trends in ad-
dressing intellectual property challenges; IP and ac-
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sul la tratament în ţările care au semnat Acordul de 
Asociere cu ue (Moldova, Georgia și ucraina); propri-
etatea intelectuală și asigurarea pacienţilor în con-
textul pandemiei COVID-19 în ţările parteneriatului 
estic: exemplul ucrainei; analiza cadrului naţional al 
Republicii Moldova în lumina flexibilităţilor Acordului 
TRIPs.

Competiţia „beST hackathon 2020”, organizată de că-
tre Organizaţia neguvernamentală „beST Chișinău” în 
format online, care a întrunit studenţi ai uTM care își 
fac studiile în domeniul tehnologiilor informaţionale. 

Pentru a eficientiza procesul de prestare a serviciilor 
aferente proprietăţii intelectuale, în 2020 s-au făcut 
demersuri pentru actualizarea cadrului regulator in-
tern, fiind aprobate o serie de instrucţiuni și regula-
mente interne. Printre acestea se numără Regula-
mentul privind funcţionarea Call-centrului Agenţiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin 
Ordinul Directorului general al AGePI nr. 107/2020, 
Instrucţiunile privind prestarea serviciilor de selecta-
re și furnizare, la cerere, a informaţiilor analitice și/
sau de sinteză pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală, aprobat prin Ordinul Directorului general al 
AGePI nr.98/2020, Regulamentul cu privire la orga-
nizarea formării profesionale continue în domeniul 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin Ordinul Direc-
torului general al AGePI nr. 140/2020, Regulamentele 
cu privire la organizarea și administrarea paginii web 
oficiale a AGePI și paginii web a eIS „Infoinvent” (or-
dinele Directorului general al AGePI nr. 139/2020 și 
124/2020).

AGePI cooperează cu diverse autorităţi administrati-
ve, instituţii și organizaţii din sfera știinţei și inovării, 
asociaţii obștești, cu care au fost semnate acorduri 
de cooperare bilaterală în domeniul proprietăţii in-
telectuale. Astfel, pentru a eficientiza procesul de 
promovare a sistemului naţional de protecţie și res-

cess to treatment in the countries that have signed 
the Association Agreement with the eu (Moldova, 
Georgia and ukraine); IP and patient insurance in the 
context of the COVID-19 pandemic in the eastern Part-
nership countries: the example of ukraine; analysis of 
the national framework of the Republic of Moldova in 
the light of the TRIPS Agreement flexibilities.

Competition “beST hackathon 2020”, organized by the 
nonprofit Organization “beST Chisinau” in online for-
mat, which brought together TuM students studying 
in the field of information technology.

In order to streamline the process of providing intel-
lectual property services, in 2020 steps were taken 
to update the internal regulatory framework, being 
approved a number of internal instructions and reg-
ulations. These include the Regulations on the Func-
tioning of the Call Center of the State Agency on Intel-
lectual Property, approved by Order of the Director 
General of AGePI no. 107/2020, Instructions on the 
Provision of Services for the Selection and Furnish-
ing, upon Request, of Analytical and/or Synthesis In-
formation for Intellectual Property Objects, approved 
by Order of the Director General of AGePI no.98/ 
2020, Regulations on the Organization of Continuous 
Professional Development in the Field of Intellectual 
Property, approved by Order of the Director General 
of AGePI no. 140/2020, Regulations on the Organi-
zation and Administration of the Official Website of 
AGePI and the Website of ISe “Infoinvent” (orders 
of the Director General of AGePI no. 139/2020 and 
124/2020).

AGePI cooperates with various administrative authori-
ties, institutions and organizations in the field of sci-
ence and innovation, public associations, with which 
bilateral cooperation agreements in the field of intel-
lectual property have been signed. Thus, in order to 
streamline the process of promoting the national IPR 
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pectare a DPI, în anul 2020, asemenea relaţii au fost 
stabilite cu proiectul jean Monnet Chair „european 
union for Intellectual Property Rights” / euPROIn, 
implementat cu suportul programului erasmus+ al 
uniunii europene. 

un instrument eficient de comunicare în domeniul 
proprietăţii intelectuale este presa scrisă și cea online, 
inclusiv reţelele de socializare. Astfel, pentru a spori 
vizibilitatea activităţii sale și a serviciilor pe care le ofe-
ră, AGePI a continuat și în anul 2020 să întreprindă 
măsuri necesare în acest sens, elaborând și difuzând 
193 de știri și comunicate de presă pe pagina sa ofici-
ală www.agepi.gov.md, care a înregistrat 60985 de ac-
cesări, 100774 de vizitatori și 86667 de vizitatori unici.

Prin intermediul reţelelor de socializare au fost di-
seminate 187 de informaţii din domeniul PI, inclusiv 
despre evenimentele naţionale și internaţionale orga-
nizate de AGePI sau cu participarea reprezentanţilor 
Agenţiei, bazele de date publice cu referire la OPI, cu-
riozităţi din domeniul PI etc.

un suport consistent în activitatea de promovare a sis-
temului de PI îl constituie publicaţiile oficiale și de pro-
movare ale AGePI. Astfel, în 2020 s-a asigurat editarea 
publicaţiilor periodice oficiale în domeniu, prevăzute 
de Legea nr. 114/2014 cu privire la AGePI, care pot fi 
abonate, consultate la bibli oteca AGePI sau accesate pe 
pagina web oficială www.agepi.gov.md. Printre acestea 
se numără: buletinul Oficial de Proprie tate Intelectuală 
(cu apariţie lunară), revista de proprietate intelectuală 
„Intellectus” (cu apariţie semestrială, câte două numere 
reunite), Raportul anual AGePI, 2019, Raportul naţional 
privind respectarea drepturilor de proprietate intelec-
tuală în Republica Mol dova, 2019 și altele.

protection and enforcement system, in 2020, such re-
lations were established with the jean Monnet Chair 
project “european union for Intellectual Property 
Rights” / euPROIn, implemented with the support of 
the erasmus+ Programme of the european union.

An effective communication tool in the field of intel-
lectual property is the written and online press, in-
cluding social networks. Thus, in order to increase the 
visibility of its activity and the services it offers, AGePI 
continued in 2020 as well to take the necessary meas-
ures in this regard, elaborating and disseminating 193 
news and press releases on its official website www.
agepi.gov.md, which registered 60985 visits, 100774 
visitors and 86667 unique visitors.

Through social networks, 187 information materials 
in the field of IP were disseminated, including about 
national and international events organized by AGePI 
or with the participation of Agency representatives, 
public databases with reference to IPOs, curiosities in 
the field of IP, etc.

A consistent support in the activity of promoting the 
intellectual property system is the official and pro-
motional publications of AGePI. Thus, the official pe-
riodicals in the field, provided by Law no. 114/2014 
on AGePI, were published in 2020, which can be sub-
scribed, consulted in the AGePI Library or accessed on 
the official website www.agepi.gov.md. These include: 
Official bulletin of Intellectual Property (published 
monthly), journal of intellectual property “Intellectus” 
(with half-yearly appearance, two issues each), AGePI 
Annual Report, 2019, national Report on the enforce-
ment of Intellectual Property Rights in the Republic of 
Moldova, 2019 and others.
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Relaţii internaţionale  
și integrare europeană

extinderea cooperării internaţionale, regionale și bila-
terale în domeniul proprietăţii intelectuale constituie 
în continuare o preocupare majoră a AGePI, având 
drept scop asigurarea integrării Republicii Moldova în 
spaţiul intelectual internaţional și european și realiza-
rea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de 
Asociere RM-ue referitoare la PI.

Pe parcursul perioadei de raportare, AGePI a depus 
eforturi pentru a menţine și consolida colaborarea sa 
cu organismele internaţionale și regionale în dome-
niul proprietăţii intelectuale, dar și cu oficiile de PI din 
diferite ţări, prin asigurarea unui dialog constructiv și 
eficient cu partenerii externi. Obiectivul principal al 
activităţii pe dimensiunea externă al AGePI în an de 
pandemie a fost să asigure interesele Republicii Mol-
dova în cadrului forurilor internaţionale și să răspun-
dă necesităţilor beneficiarilor de protecţie a OPI, atât 
celor naţionali, cât și celor străini. 

Astfel, în anul de referinţă, comunicarea pe plan ex-
tern a avut loc preponderent în format online, fiind 
create toate condiţiile pentru asigurarea participării 
reprezentanţilor AGePI la reuniunile internaţionale, 
regionale și bilaterale organizate de OMPI, Oeb, euI-
PO etc.

AGePI, în calitate de autoritate administrativă centra-
lă responsabilă să reprezinte Republica Moldova în 
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, par-
ticipă activ la evenimentele și iniţiativele lansate de 
OMPI. 

în acest context, AGePI a asigurat și în anul 2020 re-
prezentarea intereselor ţării la reuniunile Comitete-

International Relations  
and eropean Integration

The development of international, regional and bilat-
eral cooperation in the field of intellectual property is 
still a major concern of AGePI, aiming to ensure the 
integration of the Republic of Moldova into the inter-
national and european intellectual space and to fulfill 
the commitments assumed under the RM-eu Associa-
tion Agreement regarding IP.

During the period under review, AGePI made efforts 
to maintain and strengthen its cooperation with in-
ternational and regional organizations in the field 
of intellectual property, and also with IP offices in 
different countries, by ensuring a constructive and 
effective dialogue with external partners. The main 
objective of the external dimension of AGePI in the 
pandemic year was to ensure the interests of the Re-
public of Moldova in international fora and to meet 
the needs of IPO protection beneficiaries, both na-
tional and foreign. 

Thus, in the reference year, the external communica-
tion took place mainly in online format, being cre-
ated all the conditions to ensure the participation of 
AGePI representatives in international, regional and 
bilateral meetings organized by WIPO, ePO, euIPO, 
etc. 

AGePI, as the central administrative authority respon-
sible for representing the Republic of Moldova in the 
World Intellectual Property Organization, actively 
participates in the events and initiatives launched by 
WIPO.

In this context, AGePI provided in 2020 as well the rep-
resentation of the country’s interests in the meetings 
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lor permanente și ale Grupurilor de lucru ale statelor 
membre ale OMPI, participând la dezbaterea subiec-
telor de actualitate și promovând priorităţile naţionale 
în domeniul consolidării sistemului naţional de pro-
tecţie și asigurare a respectării drepturilor de proprie-
tate intelectuală, susţinând, totodată, declaraţiile Gru-
pului Regional al Ţărilor europei Centrale și Statelor 
baltice, din care face parte. 

De menţionat că din cauza restricţiilor impuse de 
pandemia de COVID-19, o mare parte dintre reu-
niunile OMPI au fost anulate sau amânate, iar cele 
desfășurate au fost organizate fie în format online, fie 
în format hibrid (cu participare online și în persoană), 
ceea ce a permis participarea reprezentanţilor AGePI 
la marea majoritate a reuniunilor, inclusiv: 

» » Comitetul de experţi al uniunii Clasificării 
Internaţionale a brevetelor, sesiunea a 52-a (19-
20 februarie);

» » Comitetul de coordonare pentru desemnarea 
candidatului pentru numirea în funcţia de Direc-
tor general al OMPI (5-6 martie);

» » Comitetul permanent al OMPI pentru program și 
buget, sesiunea a 32-a (7-11 septembrie); 

» » Adunările anuale ale statelor membre ale OMPI, 
runda a 61-a (21-25 septembrie); 

» » Grupul de lucru privind dezvoltarea sistemului de 
la Lisabona, sesiunea a 3-a (2-3 noiembrie); 

» » Comitetul permanent al OMPI privind dreptul 
mărcilor, desenelor industriale și indicaţiilor geo-
grafice, sesiunea a 43-a (23-26 noiembrie);

» » Comitetul coordonator al OMPI, sesiunea a 28-a 
(3 decembrie);

of the Standing Committees and Working Groups of 
the WIPO Member States, actively participating in the 
debate on current issues and promoting national pri-
orities in the field of strengthening the national IPR 
protection and enforcement system, supporting, at 
the same time, the statements of the Central euro-
pean and baltic States Regional Group of which it is 
a party.

It should be noted that due to the restrictions im-
posed by the COVID-19 pandemic, a large part of the 
WIPO meetings were canceled or postponed, and 
those held were organized either in online format or 
in hybrid format (with online and in-person participa-
tion), which allowed the participation of AGePI repre-
sentatives in the vast majority of meetings, including:

» » Committee of experts of the International Patent 
Classification union, 52nd Session (February 19-
20);

» » Coordination Committee to nominate a candidate 
for appointment to the post of Director General of 
WIPO (March 5-6);

» » WIPO Standing Committee on Program and budg-
et, 32nd Session (September 7-11);

» » Annual Meetings of the Assemblies of the Mem-
ber States of WIPO, 61st Series (September 21-25);

» » Working Group on the Development of the Lisbon 
System, 3rd Session (november 2-3);

» » WIPO Standing Committee on the Law of Trade-
marks, Industrial Designs and Geographical Indi-
cations, 43rd Session (november 23-26);

» » WIPO Coordination Committee, 28th Session (De-
cember 3);
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» » Comitetul permanent privind dreptul brevetelor, 
sesiunea a 32-a (7-10 decembrie).

OMPI a continuat să contribuie la consolidarea siste-
mului de proprietate intelectuală din Moldova, prin 
acordarea suportului la organizarea evenimentelor de 
promovare și informare privind protecţia și valorifica-
rea proprietăţii intelectuale, la consultarea și instru-
irea specialiștilor în domeniul PI, dar și la realizarea 
unor proiecte comune de aderare a sistemului de PI 
din RM la instrumentele globale gestionate de OMPI, 
inclusiv e-PCT și e-Madrid. 

Astfel, în 2020, a fost asigurată implementarea siste-
mului „Madrid e-Filing” și a „Dosarului electronic” în 
procedurile de înregistrare internaţională a mărcilor. 

A continuat suportul OMPI pentru consolidarea sis-
temului indicaţiilor geografice din Republica Moldo-
va, prin organizarea de evenimente axate pe temati-
ca respectivă, în cadrul cărora experţi internaţionali 
și europeni au informat participanţii despre ultimele 
evoluţii ale sistemului internaţional de înregistrare a 
indicaţiilor geografice și au prezentat cele mai bune 
practici naţionale și regionale în domeniul contro-
lului și certificării produselor cu indicaţii geografice 
protejate. 

în cadrul suportului acordat de OMPI statelor mem-
bre în domeniul instruirii, specialiștii AGePI au bene-
ficiat în continuare de cursuri de perfecţionare în do-
meniul PI oferite gratuit de către Academia OMPI, care 
în 2020 au fost organizate în format online. 

Prin programul „Depozitarul bibliotecii OMPI” au fost 
transmise cu titlu gratuit bibliotecii AGePI 14 titluri de 
carte editate de către OMPI.

Tradiţional, specialiștii AGePI și ai Comisiei de Stat 
pentru Testarea Soiurilor de Plante au asigurat repre-

» » Standing Committee on the Law of Patents, 32nd 
Session (December 7-10).

WIPO continued to contribute to the strengthening of 
the intellectual property system in Moldova, by pro-
viding support to the organization of events for the 
promotion and information on the protection and use 
of intellectual property, to the consultation and train-
ing of IP specialists, and also to the realization of joint 
projects for the accession of the IP system of the Re-
public of Moldova to the global instruments managed 
by WIPO, including e-PCT and e-Madrid. 

Thus, in 2020, the implementation of the “Madrid e-Fil-
ing” System and the “electronic File” in the internation-
al trademark registration procedures was provided.

WIPO’s support for consolidating the geographical 
indications system of the Republic of Moldova con-
tinued, by organizing events focused on the respec-
tive topic, during which international and european 
experts informed the participants about the latest 
developments of the international geographical indi-
cations registration system and presented national 
and regional best practices in the field of control and 
certification of products with protected geographical 
indications.

As part of WIPO’s support to Member States in the 
field of training, AGePI specialists continued to benefit 
from advanced training courses in the field of IP of-
fered free of charge by the WIPO Academy, which in 
2020 were organized in online format.

Through the WIPO Depository Library Program, 14 
book titles published by WIPO were transmitted free 
of charge to the AGePI Library. 

Traditionally, specialists of AGePI and of the State 
Commission for Variety Testing have ensured the rep-
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zentarea intereselor Republicii Moldova în cadrul uni-
unii Internaţionale pentru Protecţia noilor Soiuri de 
Plante și au fost implicaţi în implementarea sistemului 
uPOV-Prisma, un instrument online pentru depune-
rea cererilor de brevet pentru soi de plantă deschis 
spre participare statelor membre ale uPOV. în luna 
noiembrie specialiștii AGePI au participat la ședinţa 
Grupului de lucru privind dezvoltarea formularului de 
cerere electronic uPOV-Prisma. 

AGePI, în cooperare cu alte instituţii cu responsabilităţi 
în domeniul proprietăţii intelectuale, a acordat o 
atenţie sporită realizării angajamentelor asumate de 
către Republica Moldova în virtutea Acordului de Aso-
ciere Republica Moldova – uniunea europeană, pe do-
meniul de competenţă al instituţiei. 

în anul 2020, reprezentanţii AGePI au continuat să 
participe la activităţile comune RM-ue realizate în 
contextul implementării  DCFTA, inclusiv la lucrările 
Comitetului de Asociere în Configuraţia Comerţ, con-
vocat în format de videoconferinţă în perioada 20-22 
octombrie.

în calitate de autoritate responsabilă în numele Repu-
blicii Moldova pentru activitatea Subcomitetului RM-
ue pentru indicaţii geografice, AGePI a asigurat activi-
tatea de secretariat a Subcomitetului și a contribuit la 
organizarea  celei de-a VI-a reuniuni a acestuia.

în perioada de raportare, a fost intensificată colabora-
rea AGePI cu Oficiul uniunii europene pentru Propri-
etate Intelectuală, fiind realizate mai multe activităţi 
bilaterale în conformitate cu Planul de acţiuni comu-
ne agreat pentru anii 2020-2021. în anul 2020 a fost 
iniţiat procesul de aderare a Republicii Moldova la 
practicile comune elaborate în cadrul Programului de 
convergenţă al euIPO. Programul de convergenţă are 
rolul de conectare a euIPO cu oficiile naţionale de PI și 
Asociaţiile de utilizatori, în cadrul așa-numitei Reţele 

resentation of the Republic of Moldova’s interests in 
the International union for the Protection of new Va-
rieties of Plants and were involved in the implementa-
tion of the uPOV-Prisma System, an online tool for fil-
ing variety patent applications open for participation 
to the member states of uPOV. In november, AGePI 
specialists participated in the meeting of the Working 
Group on the Development of a uPOV-Prisma elec-
tronic Application Form.

AGePI, in cooperation with other institutions with re-
sponsibilities in the field of IP, paid increased atten-
tion to the implementation of the commitments as-
sumed by the Republic of Moldova under the Republic 
of Moldova - european union Association Agreement, 
on the area of competence of the institution.

In 2020, AGePI representatives continued to partici-
pate in joint RM-eu activities carried out in the con-
text of implementation of DCFTA, including the work 
of the Association Committee in Trade Configuration, 
convened in videoconference format in the period 20-
22 October.

As the authority responsible on behalf of the Republic 
of Moldova for the activity of the RM-eu Geographical 
Indications Sub-Committee, AGePI provided the sec-
retariat of the Sub-Committee and contributed to the 
organization of its 6th meeting.

During the period under review, the cooperation of 
AGePI with the european union Intellectual Property 
Office was intensified, being carried out several bilat-
eral activities in accordance with the joint Action Plan 
agreed for the years 2020-2021. In 2020, the process 
of accession of the Republic of Moldova to the com-
mon practices developed within the euIPO Conver-
gence Programme was initiated. The Convergence 
Programme has the role of connecting euIPO with 
national IP offices and user Associations, within the 
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europene de proprietate intelectuală, în efortul de a 
ajunge la o practică comună acolo unde oficiile de PI 
ale satelor membre ale ue au practici diferite. euIPn 
a elaborat o serie de practici comune, care garantează 
o abordare uniformă în procedurile de examinare a 
cererilor de înregistrare a mărcilor și desenelor sau 
modelelor industriale de către oficiile naţionale și re-
gionale pentru proprietate intelectuală. 

Stadiul relaţiilor bilaterale AGePI-euIPO, precum și 
direcţiile prioritare de dezvoltare a colaborării între 
cele două oficii au fost discutate în cadrul întrevederii 
la nivel de conducere a AGePI și a euIPO, desfășurate 
online, la 16 septembrie. De menţionat că, din momen-
tul semnării Memorandumului în iulie 2017, AGePI și 
euIPO au decis să extindă colaborarea în domeniul 
PI în vederea consolidării sistemelor și serviciilor de 
proprietate intelectuală prin organizarea de acţiuni 
comune, schimburi de experienţă și implementarea 
unor proiecte și practici comune.

A continuat colaborarea AGePI cu Oficiul european 
de brevete care, în pofida restricţiilor și a dificultăţilor 
impuse de pandemie, a înregistrat progrese în im-
plementarea Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Organizaţia europeană de brevete pri-
vind validarea brevetelor europene (2013) și realiza-
rea proiectelor și activităţilor comune prevăzute de 
Planul de acţiuni AGePI-Oeb pentru anii 2020-2021. 
Astfel, în 2020 au fost realizate mai multe activităţi 
comune care au vizat preluarea celor mai eficiente 
practici europene de protecţie a invenţiilor, instruirea 
specialiștilor AGePI în cadrul seminarelor organizate 
de către Academia Internaţională a Oeb, consolidarea 
capacităţilor instituţionale ale AGePI de asigurare a re-
gimului de validare a brevetelor europene. 

în perioada de bilanţ, AGePI a continuat implemen-
tarea programelor și acordurilor de cooperare bila-
terală semnate cu oficiile de proprietate intelectuală 

so-called european Intellectual Property network, in 
an effort to reach a common practice where the in-
dustrial property offices of eu member countries 
have different practices. euIPn has developed a set 
of common practices designed to ensure a uniform 
approach in the procedures for examining trademark 
and design registration applications by national and 
regional intellectual property offices.

The state of AGePI-euIPO bilateral relations and the 
priority directions for developing the cooperation 
between the two offices were discussed during the 
meeting at AGePI and euIPO management level, held 
online, on 16 September. It should be noted that, 
since the signing of the Memorandum in july 2017, 
AGePI and euIPO have decided to expand coopera-
tion in the field of intellectual property in order to 
strengthen intellectual property systems and services 
by organizing joint actions, exchanges of experience 
and implementing common projects and practices.

AGePI’s cooperation with the european Patent Office 
continued, which, despite the restrictions and difficul-
ties imposed by the pandemic, made progress in im-
plementing the Agreement between the Government 
of the Republic of Moldova and the european Pat-
ent Organization on Validation of european Patents 
(2013) and in carrying out joint projects and activi-
ties provided for in the AGePI-ePO Action Plan for the 
years 2020-2021. Thus, in 2020 several joint activities 
were carried out aimed at taking over the most effec-
tive european practices for the protection of inven-
tions, training AGePI specialists in seminars organized 
by the ePO International Academy, strengthening the 
institutional capacities of AGePI to ensure the euro-
pean patents validation regime. 

During the period under review, AGePI continued to 
implement the bilateral cooperation programs and 
agreements signed with the IP offices of other coun-
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din alte state, în special cu statele uniunii europene, 
dar și cu alte state de interes sporit pentru Republica 
Moldova, precum China, Statele unite ale Americii, 
japonia etc. 

în baza Memorandumului de cooperare dintre AGePI 
și Autoritatea de Proprietate Intelectuală a Chinei, trei 
reprezentanţi ai AGePI au beneficiat de un curs de in-
struire în domeniul proprietăţii intelectuale „2020 belt 
and Road Online Training on IP”, organizat online, în-
tre 23 și 28 noiembrie. 

în cadrul colaborării regionale pe direcţia estică, în 
perioada de referinţă a continuat activitatea AGePI 
în Consiliul Interstatal pentru problemele protecţiei 
juridice și apărării proprietăţii intelectuale. Consiliul 
Interstatal a fost creat în baza Acordului privind co-
laborarea în domeniul respectiv și crearea Consiliului 
Interstatal pentru problemele protecţiei juridice și 
apărării proprietăţii intelectuale, semnat la 19 noiem-
brie 2010, în or. Sankt Petersburg. Din componenţa 
Consiliului Interstatal fac parte reprezentanţi ai 9 sta-
te semnatare ale Acordului: Republica Armenia, Repu-
blica belarus, Federaţia Rusia, Republica Kazahstan, 
Republica Kîrgîzstan, Republica Moldova, Republica 
Tadjikistan, ucraina, Republica uzbekistan. Acordul 
are drept scop primordial coordonarea activităţii co-
mune de perfecţionare a sistemului interstatal pentru 
protecţia și apărarea proprietăţii intelectuale și de 
contracarare a infracţiunilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale. 

Conform principiului rotaţiei, în anul 2020, Republica 
Moldova prin intermediul AGePI a deţinut președinţia 
Consiliului Interstatal, a asigurat activitatea de secre-
tariat a organizaţiei și a organizat cea de-a X-a ședinţă 
a Consiliului Interstatal care în condiţii de pandemie 
cu coronavirus a fost organizată online. De menţionat 
că în cadrul ședinţei Consiliului din 25 august 2020, 
statele membre au decis unanim prelungirea man-

tries, in particular with the european union states, 
and also with other states of increased interest for the 
Republic of Moldova, such as China, united States of 
America, japan, etc.

based on the Memorandum of Cooperation between 
AGePI and the China Intellectual Property Authority, 
three representatives of AGePI benefited from a train-
ing course in the field of intellectual property “2020 
belt and Road Online Training on IP”, organized online 
from 23 to 28 november.

In the regional cooperation on the eastern direction, 
during the reference period the AGePI activity con-
tinued in the Interstate Council on Legal Protection 
and Defense of Intellectual Property. The Interstate 
Council was created on the basis of the Cooperation 
Agreement in this field and the creation of the In-
terstate Council on Legal Protection and Defense of 
Intellectual Property, signed on november 19, 2010, 
in St. Petersburg. The Interstate Council includes rep-
resentatives of 9 signatory states to the Agreement: 
the Republic of Armenia, the Republic of belarus, the 
Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the 
Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the 
Republic of Tajikistan, ukraine, and the Republic of 
uzbekistan. The main purpose of the Agreement is to 
coordinate the joint work of improving the interstate 
system for the protection and defense of intellectual 
property and to counteract intellectual property in-
fringements.

According to the principle of rotation, in 2020, the Re-
public of Moldova through AGePI held the presidency 
of the Interstate Council, provided the secretariat of 
the organization and organized the 10th meeting of 
the Interstate Council which in coronavirus pandemic 
conditions was organized online. It should be men-
tioned that during the Council meeting of August 25, 
2020, the Member States unanimously decided to ex-



62 

datului Republicii Moldova la conducerea Consiliului 
Interstatal cu încă un an.

Lista celor mai importante evenimente internaţionale 
și bilaterale la care a participat AGePI se prezintă în 
ordine cronologică. 

» � Februarie 

Semnarea Acordului de colaborare în domeniul 
proprietăţii intelectuale între Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și pro-
iectul jean Monnet Chair „european union for Intellec-
tual Property Rights”/euPROIn, proiect implementat 
sub egida uniunii europene și a Asociaţiei de cultură 
juridică henri Capitant Moldova (28 februarie). Prin 
semnarea Acordului părţile s-au angajat să promo-
veze importanţa și rolul fundamental al proprietăţii 
intelectuale pentru dezvoltarea economică, culturală 
și socială a statului, precum și personală a fiecărui 
membru al societăţii. unul dintre obiectivele de bază 
ale colaborării dintre cele două entităţi este crearea 
unui climat pentru tineri și reprezentanţi ai mediului 
de afaceri, favorabil inovării, creativităţii și liberei con-
curenţe, pentru dezvoltarea unor afaceri profitabile.

» � Martie

Sesiunea extraordinară a Comitetului de coordona-
re al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
convocată pentru desemnarea candidaturii Directoru-
lui general al OMPI. Republica Moldova a participat, 
cu drept de vot, alături de alte 83 de state la lucrările 
Comitetului de coordonare, în cadrul cărora a fost de-
semnat Daren Tang din Singapore pentru funcţia de 
Director general al organizaţiei.

Aderarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală a Republicii Moldova la serviciul online de de-
punere a cererilor Madrid e-Filing. Astfel, Republica 

tend the mandate of the Republic of Moldova to lead 
the Interstate Council for another year. 

The list of the most important international and bilat-
eral events attended by AGePI is presented in chrono-
logical order.

» � February

Signing of the Cooperation Agreement in the Field 
of Intellectual Property between AGePI and the jean 
Monnet Chair Project “european union for Intellectual 
Property Rights”/euPROIn, a project implemented 
under the aegis of the eu and the Association of Le-
gal Culture henri Capitant Moldova (February 28).  by 
signing the Agreement the parties undertook to pro-
mote the importance and fundamental role of intel-
lectual property for the economic, cultural and social 
development of the state, as well as personal devel-
opment of each member of the society. One of the 
basic objectives of the cooperation between the two 
entities is to create a climate for young people and 
representatives of the business environment, favora-
ble to innovation, creativity and free competition, for 
the development of profitable businesses.

» � March

extraordinary session of the Coordination Committee 
of the WIPO convened to nominate a candidate for 
appointment to the post of Director General of WIPO. 
The Republic of Moldova participated, with the right to 
vote, together with 83 other states in the work of the 
Coordination Committee, during which Daren Tang of 
Singapore was appointed to the post of Director Gen-
eral of the organization. 

State Agency on Intellectual Property of the Republic 
of Moldova joins the online applications filing service 
Madrid e-Filing, the Republic of Moldova becoming 
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Moldova a devenit prima ţară din sud-estul europei 
care oferă serviciul de depunere online a cererilor 
pentru utilizatorii sistemului de la Madrid privind în-
registrarea internaţională a mărcilor. în contextul im-
plementării platformei menţionate de către AGePI, ti-
tularii sau solicitanţii de mărci care sunt rezidenţi, sau 
au domiciliul, sau sediul principal, sau o întreprindere 
industrială ori comercială efectivă și funcţională în Re-
publica Moldova vor avea posibilitatea de a depune 
cereri internaţionale în format electronic.

Videoconferinţa AGePI-euIPO, în cadrul căreia re-
prezentantul euIPO a prezentat instrumentele De-
signclass, Quality, Cesto și instrumentul de sondaj 
privind satisfacţia utilizatorilor, cu scopul examinării 
posibilităţii de a integra aceste instrumente în platfor-
mele tehnologice ale AGePI. Videoconferinţa a avut 
loc în contextul pregătirii AGePI pentru aderarea la 
instrumentul Designclass (22 martie).

» � Aprilie 

Seminarul online „Proiectarea experienţei utilizatoru-
lui sau uXD”, organizat la 23 aprilie, în cadrul proiectu-
lui „Fostering Innovation in the Danube Region thro-
ugh Knowledge engineering and IPR Management 
– KnowInG IPR”. 

» � Mai 

Conferinţa internaţională „Proprietate intelectuală 
– viziune fără iluzie”, organizată la 21 mai, cu ocazia 
aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Oficiului de 
brevete din Letonia. Reprezentanţii Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 
au participat la Conferinţa organizată de LPO în format 
online, susţinând eforturile colegilor din Letonia de a 
marca această importantă dată pentru oficiul leton în 
contextul pandemiei de COVID-19 și al restricţiilor ge-
nerate de aceasta. 

the first country in south-east europe to offer the on-
line application filing service for users of the Madrid 
System Concerning the International Registration of 
Marks. In the context of the implementation of the 
aforementioned platform by AGePI, trademark own-
ers or applicants who are residents, or have their 
domicile, or head office, or an effective and functional 
industrial or commercial enterprise in the Republic of 
Moldova will have the opportunity to submit interna-
tional applications in electronic format.

AGePI-euIPO Videoconference, during which the 
euIPO representative presented the DesignClass, 
Quality, Cesto tools and the user satisfaction survey 
tool, in order to examine the possibility of integrat-
ing these tools into AGePI technology platforms. The 
videoconference took place in the context of AGePI’s 
preparation for joining the DesignClass tool (March 
22).

» � April

Online seminar “user experience Design or uXD”, 
organized on April 23, within the project “Fostering 
Innovation in the Danube Region through Knowl-
edge engineering and IPR Management - KnowInG 
IPR”.

» � May

International Conference “Intellectual Property - Vi-
sion Without Illusion”, held on 21 May, on the occa-
sion of 100th anniversary of the establishment of the 
Latvian Patent Office. Representatives of the State 
Agency for Intellectual Property of the Republic of 
Moldova participated in the LPO Conference in online 
format, supporting the efforts of colleagues in Latvia 
to mark this important date for the Latvian office in 
the context of the COVID-19 pandemic and the restric-
tions generated by it. 
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» � Iunie

Videoconferinţa AGePI-euIPO, în cadrul căreia 
reprezentanţii Oficiului uniunii europene pentru 
Proprietate Intelectuală le-au prezentat specialiștilor 
Agenţiei Programul de convergenţă implementat de 
către euIPO în comun cu oficiile de proprietate inte-
lectuală ale statelor membre (10 iunie). 

Seminarul online „Cum transformăm informaţia de 
brevet în avantaj competitiv”, organizat la 30 iunie, 
de către AGePI în cadrul proiectului „Consolidarea 
inovaţiilor în regiunea Dunării prin cunoștinţele de 
inginerie și managementul drepturilor de proprieta-
te intelectuală / KnowInG IPR”, proiect la care AGePI 
este partener. Scopul seminarului a fost informarea 
și promovarea proprietăţii intelectuale, în special re-
feritor la utilitatea informaţiei de brevet și, respectiv, 
a platformei Knowing IPR hub, dezvoltate în cadrul 
proiectului pentru cercurile academice, sectorul C&D 
și mediul de afaceri.

Videoconferinţa în domeniul proprietăţii intelectua-
le organizată pe data de 24 iunie, de Civic School for 
Sound eu Practice cu suportul reprezentanţilor AGePI. 
Scopul evenimentului online a fost de a familiariza 
reprezentanţii autorităţilor publice și reprezentanţii 
societăţii civile din ucraina cu experienţa Republicii 
Moldova privind implementarea capitolului Drepturi 
de proprietate intelectuală din Acordul de Asociere 
dintre uniunea europeană și Comunitatea europeană 
a energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe 
de o parte, și Republica Moldova, din cealaltă parte, 
semnat la 27 iunie 2014 la bruxelles, belgia.

» � Iulie

Participarea reprezentanţilor AGePI la Conferinţa onli-
ne despre una dintre cele mai dinamice tehnologii, ale 
celei de-a treia revoluţii industriale: fabricarea aditivă 

» � june

AGePI-euIPO Videoconference, during which the rep-
resentatives of the european union Intellectual Prop-
erty Office presented to the Agency’s specialists the 
Convergence Programme implemented by euIPO 
jointly with the intellectual property offices of the 
Member States (10 june). 

Online seminar “Turning Patent Information into a 
Competitive Advantage”, organized on june 30, by the 
State Agency on Intellectual Property of the Republic 
of Moldova within the project “Fostering Innovation 
in the Danube Region through Knowledge engineer-
ing and IPR Management / KnowInG IPR”, a project in 
which AGePI is a partner. The purpose of the seminar 
was to inform and promote intellectual property, in 
particular regarding the usefulness of patent informa-
tion and, respectively, the Knowing IPR hub platform, 
developed within the project for academic circles, the 
R&D sector and the business environment. 

Videoconference in the field of intellectual property or-
ganized on june 24, by the Civic School for Sound eu 
Practice with the support of AGePI representatives. 
The purpose of the online event was to familiarize rep-
resentatives of public authorities and civil society in 
ukraine with the experience of the Republic of Moldo-
va on the implementation of the chapter Intellectual 
Property Rights in the Association Agreement between 
the european union and the european Atomic energy 
Community and their Member States, of the one part, 
and the Republic of Moldova, of the other part, signed 
on 27 june 2014 in brussels, belgium. 

» � july

Participation of AGePI representatives in the Online 
Conference on one of the most dynamic technologies 
of the Third Industrial Revolution: Additive Manufac-
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(Additive Manufacturing - AM). Conferinţa a fost orga-
nizată online în perioada 13-16 iulie de către Oficiul 
european de brevete și Oficiul uniunii europene pen-
tru Proprietate Intelectuală. 

» � August

Ședinţa Consiliului Interstatal pentru problemele 
protecţiei juridice și apărării proprietăţii intelec-
tuale, sesiunea a X-a, convocată pe data de 25 au-
gust, în format online, de către AGePI în calitate 
de președinte al Consiliului Interstatal. La eveni-
ment au participat reprezentanţi plenipotenţiari și 
reprezentanţi ai oficiilor de proprietate intelectuală, 
precum și ai altor autorităţi cu responsabilităţi în do-
meniul PI din Republica Armenia, Republica belarus, 
Republica Kazahstan, Republica Kîrgîzstan, Federaţia 
Rusă, Republica Moldova, Republica uzbekistan și 
Republica Tadjikistan, dar și reprezentanţi ai Comi-
tetului executiv al CSI și al Comisiei economice a CSI. 
De asemenea, în calitate de observatori, la reuniune 
au fost prezenţi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondi-
ale a Proprietăţii Intelectuale și Organizaţiei eurasia-
tice de brevete. La ședinţa Consiliului Interstatal au 
fost abordate mai multe subiecte ce ţin de domeniul 
protecţiei și respectării drepturilor de proprietate in-
telectuală, inclusiv o serie de aspecte importante ce 
vizează colaborarea regională în domeniul protecţiei 
și respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 
măsurile realizate de către acestea întru combate-
rea încălcărilor drepturilor de proprietate intelec-
tuală, inclusiv în mediul digital, precum și cu privire 
la punerea în aplicare a Planului de acţiuni pentru 
implementarea celei de-a treia etape (2016-2020) 
a Strategiei de dezvoltare economică a Comunităţii 
Statelor Independente până în anul 2020. Statele 
participante au realizat și un schimb de informaţii 
și opinii referitor la măsurile întreprinse în vederea 
depășirii consecinţelor negative ale pandemiei de 
COVID-19. 

turing (AM). The Conference was organized online 
from 13 to 16 july by the european Patent Office 
and the european union Intellectual Property Office.  

» � August

Meeting of the Interstate Council on Legal Protec-
tion and Defense of Intellectual Property, 10th ses-
sion, convened on August 25, in online format, by 
AGePI as president of the Interstate Council. The 
event was attended by plenipotentiary representa-
tives and representatives of intellectual property 
offices, as well as other authorities with responsi-
bilities in the field of IP from the Republic of Ar-
menia, the Republic of belarus, the Republic of Ka-
zakhstan, the Republic of Kyrgyzstan, the Russian 
Federation, the Republic of Moldova, the Republic 
of uzbekistan and the Republic of Tajikistan, and 
also representatives of the CIS executive Commit-
tee and the CIS economic Commission. Representa-
tives of the World Intellectual Property Organiza-
tion and the eurasian Patent Organization were 
also present at the meeting as observers. During 
the meeting of the Interstate Council were ad-
dressed several topics related to the protection 
and enforcement of intellectual property rights, 
including a number of important aspects concern-
ing regional cooperation in the field of protection 
and enforcement of intellectual property rights, the 
measures taken by them to combat infringements 
of intellectual property rights, including in the dig-
ital environment, as well as on the implementation 
of the Action Plan for the implementation of the 
third stage (2016-2020) of the economic Develop-
ment Strategy of the Commonwealth of Independ-
ent States until 2020. The participating States have 
also made an exchange of information and views 
on measures taken to overcome the negative con-
sequences of the COVID-19 pandemic. 
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» � Septembrie

Reuniunea online dintre delegaţia Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală, condusă de Directo-
rul general Viorel Iustin, și Directorul executiv al Ofi-
ciului uniunii europene pentru Proprietate Intelectu-
ală, Christian Archambeau (16 septembrie), în cadrul 
căreia au fost abordate subiecte de interes pentru 
cele două oficii, dar și ultimele evoluţii în domeniul 
proprietăţii intelectuale. De asemenea, a fost evaluat 
stadiul de implementare al Planului de acţiuni comu-
ne euIPO – AGePI pentru bienala 2020-2021 și trasate 
priorităţile de colaborare pentru următoarea perioa-
dă. Delegaţiile celor două oficii au realizat un schimb 
de opinii și idei privind priorităţile oficiilor de proprie-
tate intelectuală în condiţiile crizei actuale cauzate de 
noul coronavirus și și-au arătat disponibilitatea de a-și 
consolida eforturile pentru depășirea dificultăţilor ge-
nerate de COVID-19 și implementarea în continuare 
a proiectelor comune, prioritare fiind preluarea prac-
ticilor comune elaborate în cadrul Programului de 
convergenţă al euIPO, integrarea și utilizarea în cadrul 
procedurilor AGePI a instrumentelor euIPO, precum 
DesignView, e-serach Plus.

Participarea delegaţiei Republicii Moldova la lucrările 
celei de-a 61-a runde de Adunări ale statelor membre 
ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, 
convocate în perioada 21-25 septembrie 2020, care în 
condiţiile generate de pandemia de COVID-19, a fost 
organizată în format hibrid cu participarea delegaţiilor 
în persoană, cât și de la distanţă, prin intermediul 
platformei Interprefy create special pentru a oferi po-
sibilitate de a participa la ședinţele Adunărilor OMPI. 
în conformitate cu agenda reuniunii, statele membre 
au dezbătut cele mai stringente subiecte ce ţin de ac-
tivitatea organizaţiei și au apreciat contribuţia OMPI 
la dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală, 
inclusiv contribuţia personală a Directorului general 
Francis Gurry, al cărui mandat s-a finalizat la 30 sep-

» � September

Online meeting between the delegation of the State 
Agency on Intellectual Property, headed by the Di-
rector General, Viorel Iustin, and the executive Di-
rector of the european union Intellectual Property 
Office, Christian Archambeau (16 September), dur-
ing which topics of interest to the two offices and 
also the latest developments in the field of intellec-
tual property were addressed. The implementation 
stage of the euIPO - AGePI joint Action Plan for the 
2020-2021 biennium was also assessed and the co-
operation priorities for the next period were out-
lined. The delegations of the two offices exchanged 
views and ideas on the priorities of the intellectual 
property offices in the current crisis caused by the 
new coronavirus and expressed their readiness to 
strengthen their efforts to overcome the difficulties 
posed by COVID-19 and further implement the joint 
projects, with priority given to taking over common 
practices developed under the euIPO Convergence 
Programme, integrating and using euIPO tools, 
such as DesignView, e-Search Plus, in the AGePI 
procedures. 

Participation of the delegation of the Republic of 
Moldova in the works of the 61st Series of Meetings of 
the Assemblies of the Member States of the World In-
tellectual Property Organization, convened from 21 to 
25 September 2020, which in the conditions generated 
by the COVID-19 pandemic was organized in hybrid for-
mat with physical and remote participation of delega-
tions, via the Interprefy platform specially created to 
provide the opportunity to participate in the sessions 
of the WIPO Assemblies. In line with the agenda of the 
meeting, Member States discussed the most pressing 
issues related to the organization’s work and appreciat-
ed WIPO’s contribution to the development of the intel-
lectual property system, including the personal contri-
bution of Director General Francis Gurry, whose term 
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tembrie 2020. Delegaţia Republicii Moldova s-a aliniat 
declaraţiei Grupului regional al Ţărilor europei Cen-
trale și Statelor baltice, din care face parte, apreciind 
pozitiv activitatea desfășurată de Secretariatul OMPI 
și statele membre întru asigurarea organizării Adu-
nărilor în condiţii de pandemie. în declaraţia de ţară, 
Ambasadorul Tatiana Molcean, Reprezentant Perma-
nent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul Onu de la 
Geneva și alte organizaţii internaţionale cu sediul la 
Geneva a menţionat eforturile depuse de către Guver-
nul de la Chișinău întru asigurarea controlului asupra 
răspândirii COVID-19 și stabilizarea economiei prin 
implementarea unor mecanisme care să contribuie 
la soluţionarea crizei actuale și să faciliteze accesul 
utilizatorilor sistemului de proprietate intelectuală la 
servicii de înaltă calitate. 

» � Octombrie

Aderarea AGePI la serviciul „PCT Paperless Service”. în-
cepând cu data de 1 octombrie 2020, Agenţia a trecut 
exclusiv la transmiterea electronică a documentelor 
dintre AGePI, în calitate de oficiu receptor pentru ce-
rerile internaţionale de brevet de invenţie depuse prin 
sistemul Tratatului de cooperare în domeniul breve-
telor, și Oficiul european de brevete, în calitatea sa de 
Autoritate Internaţională de documentare PCT. Acest 
serviciu, care la Oeb este cunoscut sub denumirea de 
„PCT Paperless Service”, iar în cadrul OMPI sub denu-
mirea „eSearchCopy”, oferă posibilitatea utilizării ex-
clusive a comunicării electronice pentru transmiterea 
documentelor prin intermediul biroului Internaţional 
al OMPI, pe direcţia AGePI-Oeb. Prin aplicarea servi-
ciului menţionat se exclude pierderea, întârzierea sau 
returul documentelor expediate pe hârtie prin servi-
ciul poștal și se asigură termenele de procedură.

Webinarul cu genericul „Patent analytics and IPR 
management training”, organizat la 12 octombrie ca 
parte a unui seminar de instruire în cadrul proiectu-

ended on 30 September 2020. The Delegation of the 
Republic of Moldova aligned itself with the statement 
of the Central european and baltic States Regional 
Group, of which it is a part, appreciating the activity of 
the WIPO Secretariat and the Member States in ensur-
ing the organization of Assemblies in pandemic condi-
tions. In her country statement, Ambassador Tatiana 
Molcean, Permanent Representative of the Republic of 
Moldova to the un Office in Geneva and other interna-
tional organizations based in Geneva, mentioned the 
efforts made by the Government of Chisinau to ensure 
control over the spread of COVID-19 and stabilize the 
economy by implementing mechanisms that will con-
tribute to solving the current crisis and facilitating the 
access of users of the intellectual property system to 
high-quality services.

» � October

AGePI joins the “PCT Paperless Service”. As of Octo-
ber 1, 2020, the Agency proceeded exclusively to the 
electronic transmittal of documents between AGePI, 
as the receiving office for international patent applica-
tions filed under the Patent Cooperation Treaty sys-
tem, and the european Patent Office, in its capacity 
as PCT International Searching Authority. This serv-
ice, which at the ePO is known as the “PCT Paperless 
Service” and within the World Intellectual Property 
Organization as “eSearchCopy”, offers the possibility 
of using exclusively the electronic communication for 
the transmittal of documents through the Internation-
al bureau of WIPO, in the AGePI-ePO direction. The 
application of the said service shall exclude the loss, 
delay or return of documents sent on paper by the 
postal service and shall ensure the time limits for the 
procedure.

Webinar entitled “Patent Analytics and IPR Manage-
ment Training”, organized on October 12 as part of 
a training seminar within the KnowInG IPR project. 
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lui KnowInG IPR. Webinarul a avut drept scop fami-
liarizarea participanţilor cu platforma Knowing IPR, 
elaborată în cadrul proiectului și instruirea practică 
a acestora cu privire la utilizarea instrumentelor ofe-
rite de platformă. A avut loc și un schimb de opinii 
privind rolul managementului de PI în crearea parte-
neriatelor cercetare-antreprenoriat. La evenimentul 
organizat de către AGePI au participat reprezentanţi 
ai universităţilor din Republica Moldova, Camerei de 
Comerţ și Industrie și mandatari autorizaţi.

A VI-a reuniune a Subcomitetului ue-RM pentru 
indicaţii geografice, organizat pe data de 19 octom-
brie în format de videoconferinţă, în cadrul căreia au 
fost prezentate cele mai recente evoluţii în domeniul 
protecţiei indicaţiilor geografice la nivelul Republicii 
Moldova și uniunii europene, inclusiv a fost realizat 
un schimb de opinii referitor la indicaţiilor geografice 
ale ambelor părţi, protejate în RM și ue. De asemenea, 
au fost abordate o serie de subiecte practice ce ţin de 
implementarea Acordului de Asociere pe domeniul de 
competenţă al Subcomitetului. Rezultatele Subcomi-
tetului au fost raportate Comitetului de Asociere în 
Configuraţia Comerţ care a apreciat înalt activitatea 
Subcomitetului.

Participarea reprezentanţilor AGePI la cea de-a VII-a 
reuniune a Comitetului de Asociere Republica Moldo-
va – uniunea europeană reunit în Configuraţia Comerţ. 
evenimentul a avut loc în regim de videoconferinţă în 
perioada 20-21 octombrie. în cadrul reuniunilor anua-
le ale Comitetului de Asociere în Configuraţia Comerţ 
sunt abordate cele mai importante progrese, precum 
și provocări în implementarea componentei DCFTA din 
cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova 
și uniunea europeană. Sesiunea din acest an a inclus 
subiecte ce vizează principalele realizări în implemen-
tarea angajamentelor ce derivă din Acordul de Aso-
ciere pe dimensiunea comerţului exterior, achiziţiilor 
publice, infrastructurii calităţii, proprietăţii intelectua-

The webinar aimed to familiarize participants with the 
Knowing IPR platform, developed within the project 
and their practical training on the use of tools pro-
vided by the platform. There was also an exchange 
of views on the role of IP management in creating 
research-entrepreneurship partnerships. The event 
organized by AGePI was attended by representatives 
of the universities of the Republic of Moldova, the 
Chamber of Commerce and Industry and authorized 
attorneys.

6th Meeting of the eu-RM Geographical Indications 
Sub-Committee, organized on 19 October in vide-
oconference format, during which the latest develop-
ments in the field of GI protection at the level of the 
Republic of Moldova and the european union were 
presented, including an exchange of views on the 
geographical indications of both parties, protected in 
the Republic of Moldova and the eu was made. Also, 
a series of practical topics related to the implemen-
tation of the Association Agreement on the field of 
Sub-Committee’s competence were addressed. The 
results of the Sub-Committee were reported to the 
Association Committee in Trade Configuration which 
highly appreciated the activity of the Sub-Committee. 
 

Participation of AGePI representatives in the 7th 
meeting of the Republic of Moldova - european 
union Association Committee reunited in Trade 
Configuration. The event was held in videoconfer-
ence regime on October 20-21. The most important 
progress and challenges in implementing the DCFTA 
component of the Association Agreement between 
the Republic of Moldova and the european union are 
addressed in the annual meetings of the Association 
Committee in Trade Configuration. This year’s ses-
sion included topics aimed at the main achievements 
in implementing the commitments deriving from 
the Association Agreement on foreign trade, pub-
lic procurement, quality infrastructure, intellectual 
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le, dar și aspectele energetice, comerţul cu servicii și 
concurenţa. Referitor la domeniul proprietăţii intelec-
tuale, reprezentanţii Comisiei europene au informat 
autorităţile de la Chișinău, că urmare a unor consul-
tări purtate de către Comisie cu subiecţii interesaţi din 
uniunea europeană, regimul de protecţie al drepturi-
lor de PI din Republica Moldova a fost apreciat la un 
nivel destul de înalt, fiind conform celui din uniune. 
Printre domeniile menţionate de către partenerii de 
la brussels în care se impune continuarea reformelor, 
se numără sistemul de gestiune colectivă a drepturi-
lor de autor și drepturilor conexe, domeniu apreciat 
drept unul sensibil în multe state europene. în aceas-
tă ordine de idei, delegaţia europeană și-a arătat în-
treaga disponibilitate de a susţine în continuare efor-
turile AGePI de consolidare a sistemului de gestiune. 
în cadrul întrevederii au fost trecute în revistă cele mai 
importante evoluţii în domeniul PI la nivel legislativ și 
instituţional înregistrate de la ultima ședinţă, partene-
rii europeni fiind informaţi despre iniţiativele Agenţiei 
pentru următoarea perioadă, în special cele ce vizează 
identificarea unor soluţii pentru minimizarea impac-
tului pandemiei de COVID-19 asupra sistemului de 
proprietate intelectuală. 

întrevederea online la nivel de conducere a Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală și a Oficiului euro-
pean de brevete (15 octombrie), având drept scop re-
alizarea unui schimb de informaţii referitor la ultimele 
evoluţii în domeniul PI, în special în materie de brevete, 
precum și de a revizui stadiul activităţilor de cooperare 
bilaterală. în cadrul reuniunii s-a discutat despre stadiul 
de colaborare bilaterală între AGePI și Oeb. Părţile au 
discutat și despre implementarea în Republica Moldova 
a sistemului de validare a brevetelor europene la cinci 
ani de la intrarea în vigoare a regimului de validare. De 
asemenea, au fost identificate direcţiile prioritare de co-
laborare bilaterală dintre oficii pentru următoarea pe-
rioadă, în vederea promovării activităţii inovaţionale și 
dezvoltării sistemului naţional de protecţie a invenţiilor.

property, and also energy issues, trade in services 
and competition. Regarding the field of intellectual 
property, the representatives of the european Com-
mission informed the Chisinau authorities that fol-
lowing consultations conducted by the Commission 
with interested parties from the european union, the 
intellectual property rights protection regime of the 
Republic of Moldova was appreciated at a fairly high 
level, being in line with that of the union. Among 
the areas that were identified as needing further re-
forms, the brussels partners mentioned the system 
of collective management of copyright and related 
rights, an area that is considered sensitive in many 
european countries. In the same vein, the european 
delegation expressed its full willingness to continue 
supporting AGePI’s efforts to strengthen the man-
agement system. During the meeting were reviewed 
the most important developments in the field of 
intellectual property at legislative and institutional 
level since the last meeting, the european partners 
being informed about the Agency’s initiatives for the 
next period, especially those aimed at identifying 
solutions to minimize the impact of COVID-19 pan-
demic on the intellectual property system.

Online meeting at the State Agency on Intellectual Prop-
erty and the european Patent Office (15 October) man-
agement level, aimed at exchanging information on the 
latest developments in the field of IP, in particular in 
the field of patents, and also at reviewing the status of 
bilateral cooperation activities. The state of bilateral co-
operation between AGePI and the ePO was discussed 
during the meeting. The parties also discussed about 
the implementation in the Republic of Moldova of the 
european patent validation system five years after the 
entry into force of the validation regime. Also, the pri-
ority directions of bilateral cooperation between the 
offices for the next period were identified, in order to 
promote the innovation activity and to develop the na-
tional inventions protection system.
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Pe 26 octombrie, reprezentanţii Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală și ai biroului 
Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale s-au întrunit online într-o ședinţă de lu-
cru în care au abordat unele aspecte practice privind 
implementarea prevederilor Actului de la Geneva al 
Aranjamentului de la Lisabona privind Denumirile de 
Origine și Indicaţiile Geografice. în cadrul ședinţei au 
fost discutate aspecte ce ţin de acţiunile premergătoa-
rea necesare de a fi efectuate de Republica Moldova 
pentru a ratifica Actul de la Geneva, dar și perioada 
de tranziţie oferită ţării, sustenabilitatea financiară a 
sistemului instituit prin Actul de la Geneva, precum și 
planurile de viitor ale biroului Internaţional cu privi-
re la automatizarea unor procese ce ţin de manage-
mentul înregistrărilor internaţionale. Reprezentanţii 
AGePI au subliniat importanţa sistemului indicaţiilor 
geografice și implicit a Actului de la Geneva pentru Re-
publica Moldova, menţionând contribuţia semnificati-
vă a Actului la facilitarea procedurilor de înregistrare 
internaţională a indicaţiilor geografice, totodată, re-
confirmând interesul Republicii Moldova în ratificarea 
Actului.

» � noiembrie

Lansarea Programului de mentorat în domeniul 
proprietăţii intelectuale, desfășurat online, în perioa-
da noiembrie 2020 – martie 2021, în cadrul proiectu-
lui „Consolidarea inovaţiilor în regiunea Dunării prin 
cunoștinţele de inginerie și managementul drepturilor 
de proprietate intelectuală / KnowInG IPR”. în cadrul 
programului, participanţii beneficiază de consultaţii 
gratuite în domeniul PI, precum și de accesul la eve-
nimentele organizate în cadrul proiectului KnowInG 
IPR. Activităţile de învăţare și mentorat vor fi susţinute 
de KnowInG IPR hub, o platformă unică dezvoltată în 
cadrul proiectului KnowInG IPR, care va fi principalul 
instrument utilizat de participanţi. Programul de men-
torat lansat de proiectul KnowInG IPR susţine compa-

Representatives of the State Agency on Intellectual 
Property and the International bureau of the World In-
tellectual Property Organization met online, on 26 Oc-
tober, in a working meeting in which they addressed 
some practical issues regarding the implementation 
of the provisions of the Geneva Act of the Lisbon 
Agreement on Appellations of Origin and Geographi-
cal Indications. Aspects related to the preliminary ac-
tions needed to be taken by the Republic of Moldova 
to ratify the Geneva Act, as well as the transition pe-
riod offered to the country, the financial sustainability 
of the system established by the Geneva Act, and the 
future plans of the International bureau regarding the 
automation of processes related to the management 
of international registrations were discussed during 
the meeting. AGePI representatives underlined the 
importance of the geographical indications system 
and implicitly of the Geneva Act for the Republic of 
Moldova, mentioning the significant contribution of 
the Act to facilitating the procedures for international 
registration of geographical indications, while recon-
firming the interest of the Republic of Moldova in rati-
fying this Act.

» � november

Launch of the Mentoring Programme in the field of 
intellectual property, carried out online, between no-
vember 2020 - March 2021, within the project “Foster-
ing Innovation in the Danube Region through Knowl-
edge engineering and IPR Management / KnowInG 
IPR”. During the program, participants benefit from 
free consultations in the field of intellectual property, 
as well as access to events organized within the Know-
InG IPR project. The learning and mentoring activities 
will be supported by the KnowInG IPR hub, a unique 
platform developed within the KnowInG IPR project, 
which will be the main tool used by the participants. 
The mentoring program launched by the KnowInG 
IPR project supports companies and higher education 
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nii și instituţii de învăţământ superior sau centre de 
transfer tehnologic din ţările din regiunea Dunării. 

Participarea reprezentanţilor AGePI la Conferinţă on-
line cu genericul „Consolidarea sistemului de indicaţii 
geografice”, organizată în perioada 25-26 noiembrie 
de către Oficiul uniunii europene pentru Proprietate 
Intelectuală în cooperare cu Direcţia Generală Agricul-
tură și Dezvoltare Rurală a Comisiei europene. Acest 
eveniment s-a încadrat în momentul optim al unui pro-
ces major de reformă al Comisiei europene și a avut 
drept scop să dezbată o gama largă de aspecte ale 
procesului de reformă, de la problematica protecţiei și 
sustenabilităţii IG la provocarea asigurării respectării 
drepturilor legate de indicaţiile geografice pe internet. 

Participarea Directorului general al AGePI la deschi-
derea celei de-a XVIII-a ediţii a Salonului Internaţional 
al Cercetării Știinţifice, Inovării și Inventicii „PRO 
InVenT” de la Cluj-napoca, România, care s-a 
desfășurat în perioada 18-20 noiembrie, în format 
online. Colaborarea dintre AGePI și Salonul „PRO In-
VenT” s-a consolidat în timp, devenind deja tradiţie 
participarea reciprocă a reprezentanţilor din Româ-
nia și Republica Moldova la expoziţia Internaţională 
Specializată „InFOInVenT”, organizată de AGePI și 
Salonul „PRO InVenT”, al cărui organizator este uni-
versitatea Tehnică din Cluj-napoca. 

» � Decembrie

Webinarul regional cu genericul „Protecţia denumiri-
lor de origine și a indicaţiilor geografice”, organizat la 
8 decembrie de OMPI în cooperare cu AGePI, având 
drept scop promovarea cunoștinţelor în domeniul 
indicaţiilor geografice și instituirea unui dialog con-
structiv între autorităţile cu responsabilităţi în dome-
niu din statele europei Centrale și Ţările baltice. eveni-
mentul a reprezentat o oportunitate pentru realizarea 
unor schimburi de experienţă și stabilirea de relaţii de 

institutions or technology transfer centers from the 
Danube region countries.

Participation of AGePI representatives in the online 
Conference entitled “Strengthening Geographical In-
dications System”, organized on 25-26 november by 
the european union Intellectual Property Office in co-
operation with the european Commission’s Directo-
rate General for Agriculture and Rural Development. 
This event fitted in the optimum moment of a major 
european Commission reform process and aimed to 
discuss a wide range of aspects of the reform process, 
from the problems of GIs protection and sustainabil-
ity to challenging the enforcement of rights related to 
geographical indications on the Internet.

Participation of AGePI Director General in the opening 
of the 18th edition of the International exhibition of 
Research, Innovation and Inventions “PRO InVenT” in 
Cluj-napoca, Romania, which took place on novem-
ber 18-20, in online format . The cooperation between 
AGePI and the exhibition “PRO InVenT” has been con-
solidated over time, becoming already a tradition the 
mutual participation of representatives from Romania 
and the Republic of Moldova in the International Spe-
cialized exhibition “InFOInVenT”, organized by AGePI 
and the exhibition “PRO InVenT”, whose organizer is 
the Technical university of Cluj-napoca.

» � December

Regional Webinar entitled “Protection of Appellations 
of Origin and Geographical Indications”, organized on 8 
December by WIPO in cooperation with AGePI, with the 
aim of promoting knowledge in the field of geographi-
cal indications and establishing a constructive dialogue 
between the authorities with responsibilities in the 
field from the countries of Central europe and the bal-
tic States. The event was an opportunity to exchange 
experiences and establish mutually beneficial coopera-
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colaborare reciproc avantajoase cu reprezentanţi ai 
statelor din regiune, iar, în final, participanţii au apre-
ciat utilitatea seminarului și și-au arătat interesul și 
disponibilitatea de a continua discuţiile în cadrul unor 
evenimente ulterioare pentru a fi abordate și alte as-
pecte ce ţin de protecţia indicaţiilor geografice și de-
numirilor de origine. A fost prezentată și experienţa 
Republicii Moldova în domeniul protecţiei indicaţiilor 
geografice și denumirilor de origine.

Pe 15 și 17 decembrie au avut loc, în format onli-
ne, două Reuniuni de lucru axate pe armonizarea 
legislaţiei în domeniul dreptului de autor și dreptu-
rilor conexe din Republica Moldova, cu standardele 
internaţionale și europene în domeniu. evenimentele 
au fost organizate în cadrul proiectului uniunii europe-
ne „Suport pentru dialogul structurat în domeniul po-
liticilor, coordonarea punerii în aplicare a Acordului de 
Asociere și îmbunătăţirea procesului de aproximare 
legală”. La prima ședinţă au participat reprezentanţii 
organizaţiilor de gestiune colectivă, iar cea de-a doua 
a fost dedicată utilizatorilor sistemului drepturilor de 
autor și drepturilor conexe. Scopul întrunirilor a fost 
identificarea deficienţelor sistemului de protecţie a 
drepturilor de autor și drepturilor conexe și identifi-
carea unor soluţii optime de depășire a acestora prin 
prisma celor mai bune practici europene.

tion relationships with representatives of the states in 
the region, and finally, the participants appreciated the 
usefulness of the seminar and showed their interest 
and willingness to continue discussions within subse-
quent events to address other aspects related to the 
protection of geographical indications and appellations 
of origin. The experience of the Republic of Moldova in 
the field of protection of geographical indications and 
appellations of origin was also presented.

Two Working Meetings took place on December 15 
and 17, in online format, focused on the harmoniza-
tion of legislation in the field of copyright and related 
rights of the Republic of Moldova to international and 
european standards in the field. The events were or-
ganized within the framework of the european union 
project “Support for Structured Policy Dialogue, Co-
ordination of the Implementation of the Association 
Agreement, and enhancement of the Legal Approxi-
mation Process”. The first meeting was attended by 
representatives of collective management organiza-
tions, and the second one was dedicated to users of 
the copyright and related rights system. The purpose 
of the meetings was to identify the shortcomings of 
the copyright and related rights protection system 
and to identify optimal solutions to overcome them in 
the light of european best practices.
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 MAnAGeMenT InSTITuțIOnAL 
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efectivul AGePI la 31.12.2020
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FORMARE PROFESIONALĂ
PRoFESSIoNal TRaINING
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Alte activități Drept de autor și  drepturi conexe
Copyright and related rights

Alte servicii prestate conform
tarifelor comune de procedură
Other services provided under

common procedural tariffs

Contracte de transmitere 
a drepturilor, contestații

Rights transfer contracts, appeals

Mărci
Trademarks

n nții n
Inventions, plant varieties
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FORMARE PROFESIONALĂ

Serviciul audit intern
Internal Audit Service

Direcția brevete
Patents Department

Direcția comunicare și relații internaționale
Communication and International Relations 

Department

Conducerea
Management

Direcția juridică
Department

Direcția mărci și design industrial
Trademarks and Industrial Design Department

Direcția management instituțional
Institutional Management Department

Funcționari instruiți
Trained civil servants

nr. de instruiri 
number of trainings

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

Alte activități
Other activities

0.3

Drept de autor și  drepturi conexe
Copyright and related rights

0.1

Alte servicii prestate conform
tarifelor comune de procedură
Other services provided under

common procedural tariffs

0.8

Contracte de transmitere 
a drepturilor, contestații

Rights transfer contracts, appeals

2

Mărci
Trademarks

64.4

Invenții, soiuri de plante
Inventions, plant varieties

29.4

DMI
IDs

3
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Cereri de acordare a protecției 
applications for the Grant of Protection

2018 2019 2020

Cereri de brevet de invenție 113 112 96 Patent applications

Cereri de brevet de invenție 
de scurtă durată

122 141 158 Short-term patent applications

Cereri de validare a brevetelor 
europene

1263 1345 1236
Applications for validation of 
european patents

Cereri de brevet  
pentru soi de plantă

37 16 31 Variety patent applications

Cereri de înregistrare a mărcii 5107 5083 4915
Trademark  
registration applications

Cereri de reînnoire a  
înregistrării mărcii

4130 3448 3735
Trademark registration renewal 
applications

Cereri de înregistrare a DMI 189 262 232 ID registration applications

Cereri de reînnoire a certifica-
tului de înregistrare a DMI

461 420 578
ID registration certificate 
renewal applications

Cereri de înregistrare a DO 58 12 6 AO registration applications

Cereri de înregistrare a IG 3 1 GI registration applications

Cereri de înregistrare a STG 1 TSG registration applications

Cereri de înregistrare a 
obiectelor dreptului de autor 
și drepturilor conexe

417 272 266
Applications for the  
registration of objects of  
copyright and related rights

ToTal 11897 11115 11254 ToTal

 STATISTICA OPI

IPO STATISTICS
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Acordarea protecției obiectelor de proprietate intelectuală 
Grant of Protection to Intellectual Property objects

2018 2019 2020

brevete de invenție 79 57 44 Patents for invention

brevete de invenție de scurtă 
durată

106 79 89
Short-term patents for inven-
tion

brevete europene validate 10 40 73 Validated european patents

brevete pentru soi de plantă 32 29 43 Plant variety patents

Mărci 4183 4402 4136 Trademarks

Mărci reînnoite 4128 3491 3682 Renewed trademarks

Desene și modele  
industriale

218 98 265 Industrial designs

Desene și modele  
industriale reînnoite

449 413 568 Renewed industrial designs

Denumiri de origine 38 33 7 Appellations of origin

Indicații geografice 1 2 1 Geographical indications

Specialități tradiționale garan-
tate

1
Traditional  
specialties quaranteed

Obiecte ale dreptului de autor 
și drepturilor conexe

452 272 256
Objects of copyright and re-
lated rights

ToTal 9696 8917 9164 ToTal
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Cereri de brevet de invenție 
Patent applications

2018 2019 2020

Solicitanţi naţionali 92 97 85 national applicants

Solicitanţi străini, inclusiv: 21 15 11 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 1 8 3 – national procedure

– faza naţională PCT 20 7 8 – PCT national phase

ToTal 113 112 96 ToTal

Brevete de invenție eliberate 
Issued Patents for Invention

Titulari naţionali 47 29 33 national owners

Titulari străini, inclusiv: 32 28 11 Foreign owners, including

– procedura naţională 4 3 – national procedure

– faza naţională PCT 28 25 11 – PCT national phase

ToTal 79 57 44 ToTal

Cereri de brevet de invenție de scurtă durată 
Short-Term Patent applications

2018 2019 2020

Solicitanţi naţionali 117 140 152 national applicants

Solicitanţi străini, inclusiv: 5 1 6 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 4 1 6 – national procedure

– faza naţională PCT 1 – PCT national phase

ToTal 122 141 158 ToTal

Brevete de invenție de scurtă durată eliberate 
Issued Short-Term Patents for Invention

Titulari naţionali 105 78 88 national owners

Titulari străini, inclusiv: 1 1 1 Foreign owners, including

– procedura naţională 1 1 – national procedure

– faza naţională PCT 1 – PCT national phase

ToTal 106 79 89 ToTal
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Brevete valabile pe teritoriul Republicii Moldova 
Patents valid in the Republic of Moldova

2018 2019 2020

brevete eliberate de AGePI 775 740 709 Patents issued by AGePI

brevete eurasiatice 2625 2195 1859 eurasian patents

brevete europene validate 14 49 122 Validated european patents

ToTal 3414 2984 2690 ToTal

Cereri de brevet pentru soi de plantă 
Variety Patent applications

2018 2019 2020

Solicitanţi naţionali 28 11 24 national applicants

Solicitanţi străini 9 5 7 Foreign applicants

ToTal 37 16 31 ToTal

Brevete pentru soi de plantă eliberate 
Issued Plant Variety Patents

Titulari naţionali 30 23 37 national owners

Titulari străini 2 6 6 Foreign owners

ToTal 32 29 43 ToTal
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Cereri de acordare a protecției mărcilor 
applications for the Grant of Trademark Protection

2018 2019 2020

Solicitanţi naţionali 1384 1320 1650 national applicants

Solicitanţi străini, inclusiv: 3723 3763 3265 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 572 537 485 – national procedure

– procedura internaţională 3151 3226 2780 – international procedure

ToTal 5107 5083 4915 ToTal

Cereri de reînnoire a mărcilor 
Trademark Renewal applications

Titulari naţionali 292 338 382 national owners

Titulari străini, inclusiv: 3838 3110 3353 Foreign owners, including:

– procedura naţională 563 454 478 – national procedure

– procedura internaţională 3275 2656 2875 – international procedure

ToTal 4130 3448 3735 ToTal

Certificate eliberate / Protecție acordată 
Issued Certificates / Granted Protection

Titulari naţionali 903 849 947 national owners

Titulari străini, inclusiv: 3280 3553 3189 Foreign owners, including:

– procedura naţională 572 488 459 – national procedure

– procedura internaţională 2708 3065 2730 – international procedure

ToTal 4183 4402 4136 ToTal

Mărci reînnoite 
Renewed Trademarks

Titulari naţionali 301 352 344 national owners

Titulari străini, inclusiv: 3827 3139 3338 Foreign owners, including:

– procedura naţională 552 483 463 – national procedure

– procedura internaţională 3275 2656 2875 – international procedure

ToTal 4128 3491 3682 ToTal
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Cereri de acordare a protecției DMI 
applications for the Grant of ID Protection

2018 2019 2020

Solicitanţi naţionali 70 432 81 442 64 274 national applicants

Solicitanţi străini, inclusiv: 119 463 181 612 168 555 Foreign applicants, including:

– procedura naţională 10 68 20 24 5 11 – national procedure

– procedura internaţională 109 395 161 588 163 544 – international procedure

ToTal 189 895 262 1054 232 829 ToTal

Cereri de reînnoire a DMI 
ID Renewal applications

Titulari naţionali 49 272 44 278 57 439 national owners

Titulari străini, inclusiv: 412 1256 376 1026 521 1755 Foreign owners, including:

– procedura naţională 5 11 19 32 14 42 – national procedure

– procedura internaţională 407 1245 357 994 507 1713 – international procedure

ToTal 461 1528 420 1304 578 2194 ToTal

Certificate eliberate / Protecție acordată 
Issued Certificates / Granted Protection

Titulari naţionali 36 197 33 284 55 253 national owners

Titulari străini, inclusiv: 182 731 65 287 210 620 Foreign owners, including:

– procedura naţională 5 9 9 62 12 14 – national procedure

– procedura internaţională 177 722 56 225 198 606 – international procedure

ToTal 218 928 98 571 265 873 ToTal

DMI reînnoite 
Renewed IDs

Titulari naţionali 43 255 39 245 56 349 national owners

Titulari străini, inclusiv: 406 1243 374 1021 512 1734 Foreign owners, including:

– procedura naţională 4 13 19 28 12 26 – national procedure

– procedura internaţională 402 1230 355 993 500 1708 – international procedure

ToTal 449 1498 413 1266 568 2083 ToTal

Cereri / înregistrări DMI 
ID applications / registrations

DMI incluse în cereri/înregistrări 
ID included in applications/registrations
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Cereri de înregistrare a denumirilor de origine 
appellation of origin Registration applications

2018 2019 2020

DO autohtone 2 Indigenous AO

DO străine, inclusiv: 58 10 6 Foreign AO, including:

– procedura naţională – national procedure

– Aranjamentul de la Lisabona 58 10 6 – Lisbon Agreement

ToTal 58 12 6 ToTal

Denumiri de origine protejate 
Protected appellations of origin

DO autohtone 1 1 Indigenous AO

DO străine, inclusiv: 38 32 6 Foreign AO, including:

– procedura naţională 1 – national procedure

– Aranjamentul de la Lisabona 38 31 6 – Lisbon Agreement

ToTal 38 33 7 ToTal

Cereri de înregistrare a indicațiilor geografice 
Geographical Indication Registration applications

2018 2019 2020

IG autohtone 3 1 Indigenous GI

IG străine, inclusiv: Foreign GI, including:

– procedura naţională – national procedure

ToTal 3 1 ToTal

Indicații geografice protejate 
Protected Geographical Indications

IG autohtone 2 1 Indigenous GI

IG străine, inclusiv: 1 Foreign GI, including:

– procedura naţională 1 – national procedure

– AA RM-ue RM-eu AA

ToTal 1 2 1 ToTal
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Cereri de înregistrare a specialităților tradiționale garantate 
Traditional Specialty Guaranteed Registration applications

2018 2019 2020

STG autohtone 1 Indigenous TSG

ToTal 1 ToTal

STG protejate 
Protected TSGs

STG autohtone 1 Indigenous TSG

ToTal 1 ToTal

Opere ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe 
Works Protected by Copyright and Related Rights

2018 2019 2020

Opere literare 64 87 83 Literary works

Opere științifice 72 64 72 Scientific works

Opere dramatice 2 Dramatic works

Opere muzicale 16 18 12 Musical works

Opere de artă plastică 226 39 34 Works of fine art

Opere coreografice și pantomimă 1 Choreographic works and pantomimes

Fonograme 33 21 22 Phonograms

Programe pentru calculator 16 17 21 Computer programs

Opere integrante 4 2 2 Integrated works

Opere audiovizuale 3 2 1 Audiovisual works

Opere de artă decorativă 

și aplicată
11 17 6 Works of decorative and applied art

Opere de arhitectură 1 1 1 Works of architecture

Opere derivate 5 2 2 Derivative works

ToTal 452 272 256 ToTal
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 ACțIunI PRIORITARe PenTRu AnuL 2021 

PRIORITY ACTIOnS FOR 2021

» » Dezvoltarea continuă și constantă a legislaţiei 
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, pre-
luarea celor mai bune practici internaţionale în do-
meniul protecţiei și respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală, aspect ce constituie pilonul 
de bază în dezvoltarea sistemului naţional de PI.

» » Aprofundarea colaborării internaţionale, regiona-
le și bilaterale în domeniul PI cu OMPI, Oeb, euIPO, 
oficiile de profil din statele terţe, asociaţiile titula-
rilor de drepturi de PI din străinătate, organizaţiile 
internaţionale din domeniul gestiunii colective a 
drepturilor patrimoniale de autor și conexe.

» » Consolidarea capacităţilor instituţionale ale or-
ganelor abilitate cu funcţii și responsabilităţi pri-
vind protecţia PI și asigurarea respectării dreptu-
rilor de proprietate intelectuală. Implementarea 
Platformei informaţionale în domeniul protecţiei 
drepturilor de proprietate intelectuală - e-IPR, 
sistem informaţional interdepartamental comun 
care va asigura schimbul de date interinstituţional 
și va contribui la informarea societăţii cu privire la 
respectarea drepturilor de PI.

» » Continuous and constant development of national 
legislation in the field of intellectual property, tak-
ing over the best international practices in the 
field of protection and enforcement of intellectual 
property rights, aspect that constitutes the basic 
pillar in the development of the national IP system.

» » Strengthening international, regional and bilat-
eral cooperation in the field of IP with WIPO, ePO, 
euIPO, core offices in third countries, associations 
of IP holders from abroad, international organi-
zations in the field of collective management of 
copyright and related rights.

» » Strengthening the institutional capacities of the 
competent authorities with functions and respon-
sibilities for the protection of IP and the enforce-
ment of intellectual property rights. Implemen-
tation of the Information Platform in the field of 
protection of intellectual property rights - e-IPR, 
a common interdepartmental information sys-
tem that will ensure the interinstitutional data ex-
change and will contribute to informing society on 
the enforcement of IP rights.
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» » Dezvoltarea și promovarea sistemului naţional 
de protecţie a indicaţiilor geografice, denumiri-
lor de origine și specialităţilor tradiţionale garan-
tate.

» » Organizarea expoziţiei Internaţionale Specializate 
în domeniul proprietăţii intelectuale, creativităţii 
și inovării „InFOInVenT-2021” și a Conferinţei Ino-
vaţionale Internaţionale axate pe rolul inovaţiilor 
și al proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea 
economică, în format online.

» » Promovarea proprietăţii intelectuale la nivelul 
întregii societăţi, creșterea gradului de cultură în 
domeniul PI, conștientizarea societăţii cu privire 
la importanţa protecţiei și respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală. Organizarea diferitor 
evenimente/activităţi de promovare a sistemului 
naţional de proprietate intelectuală adresate di-
feritor grupuri-ţintă; informarea și școlarizarea 
societăţii civile și a mediului de afaceri; formarea, 
instruirea și perfecţionarea cadrelor în domeniul 
proprietăţii intelectuale.

» » Modernizarea, eficientizarea și e-Transformarea 
serviciilor publice ale AGePI.

» » Monitorizarea și supravegherea activităţii 
organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
de autor și a drepturilor conexe în vederea asigu-
rării standardelor internaţionale de transparenţă, 
responsabilitate și bună guvernare a acestora.

» » Development and promotion of the national sys-
tem of protection of geographical indications, 
appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed.

» » Organization of the International Specialized ex-
hibition in the field of intellectual property, crea-
tivity and innovation “InFOInVenT-2021” and the 
International Innovation Conference focused on 
the role of innovation and intellectual property 
for economic development, in online format.

» » Promotion of intellectual property at the level of 
the whole society, increasing the degree of cul-
ture in the field of IP, raising society’s awareness 
of the importance of protecting and enforcing in-
tellectual property rights. Organization of differ-
ent events/activities to promote the national in-
tellectual property system addressed to different 
target groups; information and education of civil 
society and the business environment; formation, 
training and advanced training of personnel in the 
field of Intellectual Property.

» » Modernization, streamlining and e-Transforma-
tion of AGePI public services.

» » Monitoring and supervision of the activity of the 
organizations for collective management of copy-
right and related rights in order to ensure their 
international standards of transparency, respon-
sibility and good governance.
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AAIj – Agenţia de Administrare a Instanţelor 
judecătorești

Acordul de Asociere RM-ue sau AA RM-ue– Acordul 
de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 
și uniunea europeană și Comunitatea europeană a 
energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe 
de altă parte, în vigoare din 01.07.2016

AGePI – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală a Republicii Moldova

APCSP – Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și 
Supravegherea Pieţei a Republicii Moldova

Aranjamentul de la haga – Aranjamentul de la haga 
privind depozitul internaţional de desene și modele 
industriale, în vigoare pentru RM din 14.03.1994

Aranjamentul de la Lisabona – Aranjamentul de la 
Lisabona privind protecţia denumirilor de origine și 
înregistrarea internaţională a acestora, în vigoare 
pentru RM din 05.04.2001

ACA – Agency for Courts  
Administration

RM-eu Association Agreement or RM-eu AA – Associ-
ation Agreement between the Republic of Moldova, 
on the one part, and the european union and the eu-
ropean Atomic energy Community and their Member 
States, on the other part, in force since 01.07.2016

AGePI – State Agency on Intellectual Property of the 
Republic of Moldova

ACPMS – Agency for Consumer Protection and Mar-
ket Surveillance of the Republic of Moldova

The hague Agreement – The hague Agreement 
Concerning the International Deposit of Industrial 
Designs, in force for RM since 14.03.1994

Lisbon Agreement – Lisbon Agreement on the Protec-
tion of Appellations of Origin and Their International 
Registration, in force for the Republic of Moldova 
since 05.04.2001  

 LISTA De AbReVIeRI 

LIST OF AbbReVIATIOnS
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ASeM – Academia de Studii economice a Moldovei

AȘM – Academia de Știinţe a Moldovei

CCI – Camera de Comerţ și Industrie a Republicii 
Moldova

CIb – Clasificarea Internaţională a brevetelor

CIPS – Clasificarea internaţională a produselor și 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor

CnA – Centrul naţional Anticorupţie 

CnPI – Comisia naţională pentru proprietatea intelec-
tuală

CSI – Comunitatea Statelor Independente 

DA și DC – drept de autor și drepturi conexe

DCFTA – Acordul de instituire a Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu uniunea  
europeană

DMI – desene și modele industriale

DO – denumire de origine 

DPI – drepturi de proprietate intelectuală 

euIPn – Reţeaua europeană de proprietate  
intelectuală

euIPO – Oficiul uniunii europene pentru Proprietate 
Intelectuală

hG – hotărâre de Guvern

IMM – întreprinderi mici și mijlocii

AeSM – Academy of economic Studies of Moldova

ASM – Academy of Sciences of Moldova

CCI – Chamber of Commerce and Industry of the 
Republic of Moldova

IPC – International Patent Classification

ICGS – International Classification of Goods and Ser-
vices for the Purpose of the Registration of Marks 

nAC – national Anticorruption Center

nCIP – national Commission on Intellectual  
Property 

CIS – Commonwealth of Independent States

CR and RRs – copyright and related rights

DCFTA – Agreement establishing a Deep and Com-
prehensive Free Trade Area with the european  
union

IDs – industrial designs

AO – appellation of origin

IPRs – intellectual property rights

euIPn – european union Intellectual Property  
network 

euIPO – european union Intellectual Property  
Office

GD – Government Decision

SMes – small and medium-sized enterprises
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IG – indicaţie geografică

IGP  – Inspectoratul General al Poliţiei

ImpAcT – Implementation of DCFTA supporting activi-
ties in ukraine, Moldova and Georgia

LPO – Oficiul de brevete din Letonia 

MeCC – Ministerul educaţiei, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
întreprinderilor Mici și Mijlocii

Oeb – Organizaţia europeană de brevete

OMPI – Organizaţia Mondială a Proprietăţii  
Intelectuale 

OnG – organizaţie neguvernamentală

Onu – Organizaţia naţiunilor unite 

OPI – obiecte de proprietate intelectuală

ORDA – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci din 
România

PCT – Tratatul de cooperare în domeniul brevetului 
de invenţie 

PI – proprietatea intelectuală 

PnuD – Programul naţiunilor unite pentru Dezvoltare

Sistemul de la Madrid – sistemul de la Madrid privind 
înregistrarea internaţională a mărcilor, instituit în 

GI – geographical indication

GPI – General Police Inspectorate

ImpAct – Implementation of DCFTA Supporting Activi-
ties in ukraine, Moldova and Georgia 

LPO – Latvian Patent Office

MeCR – Ministry of education, Culture and Research 
of the Republic of Moldova 

ODIMM – Organization for Small and Medium-Sized 
enterprises Sector Development

ePO – european Patent Organization

WIPO – World Intellectual Property  
Organization

nGO – non-governmental organization

unO – united nations Organization

IPOs – intellectual property objects

ORDA – Romanian Copyright Office 

OSIM – State Office for Inventions and Trademarks of 
Romania 

PCT – Patent Cooperation  
Treaty 

IP – intellectual property

unDP – united nations Development Program 

Madrid System – Madrid System for the International 
Registration of Marks, established under the Madrid 
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temeiul Aranjamentului de la Madrid privind înregis-
trarea internaţională a mărcilor, în vigoare pentru RM 
din 25.12.1991, și a Protocolului referitor la Aranja-
mentul de la Madrid privind înregistrarea internaţio-
nală a mărcilor, în vigoare pentru RM din 01.12.1997

SnPI 2020 – Strategia naţională în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobată 
prin hotărârea Guvernului nr.880/2012

STG – specialitate tradiţională garantată

SV – Serviciul Vamal al Republicii Moldova

TRIPs – Acordul privind aspectele drepturilor de 
proprietate intelectuală legate de comerţ, în vigoare 
pentru RM din 26.07.2001 

uASM – universitatea Agrară de Stat din Moldova

uPOV – uniunea Internaţională pentru Protecţia 
noilor Soiuri de Plante

uTM – universitatea Tehnică a Moldovei

Agreement Concerning the International Registration 
of Marks, in force for RM since 25.12.1991, and the 
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concer-
ning the International Registration of Marks, in force 
for RM since 01.12.1997 

nIPS 2020 – national Intellectual Property Strategy 
until 2020, approved by Government Decision no. 
880/2012 

TSG – traditional specialty guaranteed 

CS – Customs Service of the Republic of Moldova

TRIPs – Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, in force for RM since 
26.07.2001

SAuM – State Agrarian university of Moldova 

uPOV – International union for the Protection of new 
Varieties of Plants 

TuM – Technical university of Moldova
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