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Proprietatea intelectuală, în 
sens foarte larg, cuprinde dreptu-
rile legale ce rezultă din activitatea 
intelectuală în domeniile industrial, 
economic, comercial, ştiinţific, li-
terar sau artistic. Legislaţia ce ţine 
de domeniul proprietăţii intelectu-
ale urmăreşte două scopuri bine 
definite. Primul constă în stabilirea 
drepturilor morale şi economice 
ale creatorilor asupra creaţiilor lor, 
precum şi a drepturilor publicului 
de a avea acces la aceste creaţii. 
Al doilea scop vizează promovarea 
creativităţii, propagarea şi încura-
jarea unei valorificări echitabile a 
rezultatelor acestei activităţi.

În mod tradiţional, propri-
etatea intelectuală se împarte 
în două ramuri: proprietatea 
industrială şi dreptul de autor şi 
drepturile conexe.

Proprietatea industrială cu-
prinde protecţia invenţiilor, soiu-
rilor de plante, topografiilor cir-
cuitelor integrate, desenelor şi 
modelelor industriale, mărcilor 
de produse şi/sau de servicii, 
indicaţiilor geografice, denumi-

rilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate ş.a.

Dreptul de autor şi drepturile 
conexe se referă la protecţia ope-
relor din domeniul literar, artistic, 
ştiinţific, artistico-arhitectural, a 
programelor de calculator (dreptul 
de autor), precum şi a rezultatelor 
muncii interpreţilor, producătorilor 
de fonograme, de videograme şi 
organizaţiilor de difuziune prin eter 
sau prin cablu (drepturile conexe).

Editând  prezenta lucrare, 
AGEPI urmăreşte scopul de a 
pune la dispoziţia publicului larg 
cele mai esenţiale şi uzuale preve-
deri ale cadrului legislativ naţional 
în domeniul protecţiei proprietăţii 
intelectuale, armonizat pe deplin 
cu normele internaţionale şi cele 
europene.

Publicaţia poate fi de folos 
studenţilor, oamenilor de creaţie, 
tinerilor cercetători şi inventatori, 
conducătorilor de întreprinderi, în 
special din micul business, care sunt 
la început de cale în diverse activităţi 
de creare şi gestionare a obiectelor 
de proprietate intelectuală.

Prefaţă
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Proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri 
materiale şi intelectuale (art. 9(1)).

Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii omului (art. 9(2)).

Piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială sunt factorii 
de bază ai economiei (art. 9(3)).

Libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este garantată. Creaţia nu 
este supusă cenzurii (art. 33(1)).

Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor 
materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de 
creaţie intelectuală sunt apărate de lege (art. 33(2)).

Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea 
realizărilor culturii şi ştiinţei, naţionale şi mondiale (art. 33(3)).

I.  Prevederi constituţionale  referitoare la proprietate, 
inclusiv proprietatea intelectuală
(Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994)
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Dreptul asupra invenţiei este recunoscut şi apărat pe teritoriul 
Republicii Moldova prin Lege şi confirmat prin brevetul de invenţie 
sau brevetul de invenţie de scurtă durată (în continuare - brevet) 
(art. 4).

Brevetul de invenţie certifică prioritatea, calitatea de autor al 
invenţiei şi dreptul exclusiv  de exploatare a invenţiei al titularu-
lui de brevet (art. 20(1).

Inventator (autor al invenţiei) se consideră persoana fizică care 
prin munca sa creatoare a realizat invenţia (art. 17(1)).

Dreptul de autor al invenţiei este un drept personal inaliena-
bil, imprescriptibil şi protejat fără termen (art.17(2)).

În cazul în care invenţia a fost creată împreună de mai mulţi inventa-
tori, fiecare dintre ei are calitatea de coautor al invenţiei şi dreptul 
de inventator al invenţiei aparţine fiecăruia în parte (art. 17(3)).

Titularul de brevet este persoana fizică sau juridică căreia îi 
aparþine dreptul conferit de brevet.
Autorul invenţiei nu întotdeauna este şi titularul de brevet.

Durata de valabilitate a brevetului de invenţie este de 20 de 
ani (art. 18(1)). La expirarea acestui termen invenţia respectivă 
devine un bun public şi poate fi utilizată liber de orice persoană.  
Durata brevetului de invenţie de scurtă durată este de 6 ani, 

II. Protecţia invenţiilor
(Legea privind brevetele de invenţie nr. 50–XVI  
din 07.03.2008)
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cu posibilitatea de prelungire de cel mult 4 ani (art.18(2)). Nu 
se acordă brevete de invenţie de scurtă durată pentru invenţiile 
care se referă la:
 a) un material biologic;
 b) substanţe chimice sau farmaceutice şi procedee de 
obþinere a acestora.

O invenţie din orice domeniu tehnologic poate fi brevetată sub 
rezerva ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă 
şi să fie susceptibilă de aplicare industrială (art. 6(1)).

O invenţie este nouă dacă nu se conţine în cunoştinţele 
devenite accesibile publicului oriunde în lume la data priorităţii 
invenţiei (stadiul tehnic) (art. 8). Data priorităţii invenţiei este 
data depunerii primei cereri de brevet la AGEPI sau la un oficiu 
de brevete de peste hotare, sau data expunerii invenţiei într-o 
expoziţie recunoscută la nivel internaţional.

O invenţie este considerată că implică o activitate  inventivă, 
dacă pentru un specialist în acel domeniu, ea nu rezultă 
 în mod evident din stadiul tehnicii (art. 10).
Se consideră că o invenţie protejată prin brevet de scurtă durată 
implică o activitate inventivă, dacă ea nu rezultă în mod direct din 
stadiul tehnicii şi prezintă un avantaj tehnic sau practic (art.12(2)). 

O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială dacă 
obiectul ei poate fi fabricat şi utilizat în oricare dintre domeniile 
industriale, inclusiv în agricultură (art. 11).

Pentru obţinerea brevetului, solicitantul - persoana 
îndreptăţită (inventatorul/inventatorii sau patronul – persoana 
fizică sau juridică la comanda căreia, în baza unui contract, a 
fost creată invenţia) depune o cerere la AGEPI, întocmită con-
form cerinţelor stabilite de Lege.
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În urma examinării cererii, AGEPI eliberează brevetul sau, în 
caz de neîndeplinire a condiţiilor de brevetabilitate ori a altor 
condiţii prevăzute de Lege, refuză eliberarea acestuia.

În termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind 
hotărârea de acordare a brevetului, orice persoană poate face 
opoziţie la acordarea brevetului prin depunerea unei cereri în 
acest sens la Comisia de contestaþii a AGEPI (art. 57(1)).

Orice hotărâre a AGEPI poate fi contestată la Comisia 
de contestaţii a AGEPI, în termen de 2 luni, de către orice 
persoană care este afectată de hotărârea adoptată de către 
subdiviziunea AGEPI (art. 58).

În cazul în care nu au fost făcute opoziţii împotriva acordării bre-
vetului sau când opoziţia şi/sau contestaþia depuse au fost respinse, 
AGEPI eliberează brevetul persoanei îndreptăţite (art. 60(1)).

Titularul brevetului are dreptul exclusiv asupra invenţiei 
protejate prin brevet, realizat prin dreptul titularului de a in-
terzice terţilor care nu au acordul său, efectuarea unor acţiuni 
pe teritoriul Republicii Moldova, şi anume: fabricarea, oferirea 
spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul sau stocarea în 
aceste scopuri a produsului protejat prin brevet (art. 20(2)) sau a 
produsului obţinut printr-un procedeu protejat (art.20 (2c)).
În cazul în care există mai mulţi titulari ai unui brevet, raportu-
rile privind exploatarea invenţiei protejate prin brevet se stabi-
lesc printr-un acord încheiat între aceştia (art. 20(3)).

Drepturile ce decurg din înregistrarea cererii de brevet, dreptul 
la acordarea brevetului şi dreptul la brevet pot fi transmise altor 
persoane în totalitate sau în parte (art. 26(2)).
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Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune sau prin 
licenţă, exclusivă sau neexclusivă, precum şi prin succesiune 
legală sau testamentară (art. 26(3)).

Depunerea cererii de brevet, publicarea, examinarea cererii, 
eliberarea brevetului, menţinerea lui în vigoare, precum  
şi efectuarea altor acţiuni cu semnificaţie juridică privind  
cererile şi brevetele sunt supuse unor taxe stabilite 
de Guvern (art. 93).
 
Brevetarea în străinătate a invenţiilor create în Republica 
Moldova se poate efectua prin depunerea, prin intermediul 
AGEPI, a unei  cereri internaţionale în conformitate cu Tratatul 
de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT), sau direct la oficiile 
de brevete regionale şi naţionale.

Este necesar de reţinut:

Primo: Brevetul de invenţie de scurtă durată diferă de brevetul 
de invenţie din următoarele patru puncte de vedere esenţiale:
1) cerinţele privind activitatea inventivă pentru invenţiile pro-
tejate prin brevet de invenţie de scurtă durată sunt mai puţin 
severe decât pentru invenţiile protejate prin brevet de invenţie;
2) durata de valabilitate este mult mai scurtă decât cea pentru 
brevetul de invenţie;
3) taxele pentru obţinerea sa sunt mai mici decât cele prevăzute 
pentru brevetul de invenţie;
4) procedura de examinare este mai scurtă şi mai simplă decât 
cea de obţinere a brevetului de invenţie.

Secundo: Brevetul de invenţie de scurtă durată conferă titularu-
lui aceleaşi drepturi ca şi un brevet de invenţie.
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Dreptul asupra soiului este recunoscut şi apărat pe teritoriul 
Republicii Moldova prin Lege şi confirmat prin brevetul pentru 
soi de plantă (în continuare - brevet).
Brevetul certifică prioritatea soiului, paternitatea amelioratorului 
şi dreptul exclusiv al titularului de brevet de utilizare a soiului.

Durata de valabilitate a brevetului este de:
a) 30 de ani pentru soiuri de arbori, cartofi şi viţă-de-vie;
b) 25 de ani pentru soiuri de plante de alte specii (art. 20(1)).
La solicitarea titularului de brevet,  durata de valabilitate poate 
fi prelungită cu încă 5 ani (art. 20(2)).

Soiul este brevetabil numai în cazul în care îndeplineşte 
următoarele condiţii: este distinct, uniform, stabil şi nou (art. 6(1)).
Soiul trebuie să fie desemnat printr-o denumire în conformitate 
cu prevederea Legii (art.6(2)).

Soiul este considerat nou dacă, la data depunerii cererii 
de brevet la AGEPI sau la data priorităţii revendicate, materi-
alul de înmulţire sau recoltat al soiului nu a fost vândut, nici 
nu a fost pus la dispoziţia terţilor de către ameliorator sau cu 
consimţământul acestuia în scopul exploatării soiului:
a) pe teritoriul Republicii Moldova – cu mai mult de un an 
înainte de data depunerii cererii de brevet;
b) pe teritoriul altor state – cu mai mult de 4 ani înainte  
de data depunerii cererii de brevet, iar în cazul arborilor şi viţei-
de-vie – cu mai mult de 6 ani înainte de data depunerii cererii 
de brevet (art.10(1)).

III. Protecţia soiurilor de plante
(Legea privind protecţia soiurilor de plante nr. 39-XVI  
din 29.02.2008)
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Soiul este considerat distinct dacă se deosebeşte clar, prin cel 
puţin unul sau mai multe caractere relevante, care rezultă dintr-un 
anumit genotip sau dintr-o combinaţie de genotipuri, de orice alt 
soi notoriu cunoscut la data înregistrării cererii de brevet la AGEPI 
sau, după caz, la data priorităţii revendicate (art. 7(1)).

Soiul este considerat uniform dacă, luând în considerare  
variaţiile ce rezultă din particularităţile lui de reproducere, plan-
tele soiului rămân suficient de uniforme în expresia caracterelor 
incluse în examinarea distinctivităţii soiului, precum şi a altor 
caractere folosite pentru descrierea soiului (art. 8).

Soiul este considerat stabil dacă, după înmulţiri repetate  sau 
la sfârşitul fiecărui ciclu de înmulţire, caracterele relevante pen-
tru stabilirea distinctivităţii şi orice alte caractere folosite pentru 
descrierea soiului rămân invariabile (art. 9).

Soiul este desemnat printr-o denumire generică care va face 
posibilă identificarea lui (art. 36(1)).

Condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate ale 
soiului nou creat se verifică de către Comisia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova (în continuare – 
Comisia de Stat).

Ameliorator al soiului este considerată persoana care a creat 
sau a descoperit şi dezvoltat un soi (art. 3). Dacă un soi a fost 
creat sau descoperit şi dezvoltat în comun de doi sau mai mulţi 
amelioratori, dreptul la brevet aparţine în comun acestora sau 
succesorilor lor în drepturi. Modul de exercitare a drepturilor 
asupra unui astfel de soi se stabileşte printr-un contract scris, 
încheiat între amelioratori. Această dispoziţie se aplică, de 
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asemenea, în cazul în care unul sau mai mulţi amelioratori au 
descoperit soiul, iar alţi amelioratori l-au dezvoltat (art. 11(2)).

Dreptul la brevet aparţine amelioratorului sau succesorului 
său în drepturi (art. 11(1)).
Dreptul la brevet pentru un soi creat în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu sau la comandă, în baza unui contract scris, aparţine 
angajatorului, dacă contractul nu prevede altfel (art.12(1)).

Titularul brevetului este persoana fizică sau juridică 
deţinătoare a brevetului pentru soi de plantă.

Pentru obţinerea brevetului, solicitantul (amelioratorul sau 
angajatorul) depune o cerere la AGEPI, întocmită conform 
cerinţelor stabilite de Lege. Ca rezultat al examinării cererii 
de către AGEPI şi a raportului de examinare tehnică a soiului, 
întocmit de Comisia de Stat, Agenţia eliberează brevetul sau, în 
caz de neîndeplinire a condiţiilor de brevetabilitate ori a altor 
condiţii prevăzute de Lege, refuză eliberarea acestuia.

Deciziile AGEPI şi cele ale Comisiei de Stat pot fi contestate 
atât de către solicitant, cât şi de către terţi.

Drepturile care  rezultă din depunerea cererii de brevet şi 
drepturile oferite de brevet pot constitui obiectul unui contract 
de licenţă exclusivă sau neexclusivă.

Conform Nomenclatorului serviciilor cu semnificaþie juridică în 
domeniul protecþiei obiectelor proprietăþii intelectuale aprobat 
de Guvern, AGEPI percepe taxe pentru serviciile cu semnificaţie 
juridică, precum şi taxe anuale de menţinere în vigoare a brevetului 
pe durata protecţiei (art.92(1)). 

Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova sunt în 
drept să aleagă liber statul în care vor să depună, pentru prima 
dată, cererea de brevet (art. 93(1)).
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IV. Protecţia topografiilor circuitelor integrate
(Legea  privind protecţia topografiilor circuitelor integrate 
nr. 655-XIV din 29.10.1999)

Prin circuit integrat  se înţelege un produs, sub forma sa finală 
sau sub o formă intermediară, destinat să îndeplinească o 
funcţie electronică, în care elementele, dintre care cel puţin unul 
este un element activ, şi interconexiunile, în totalitate sau parţial, 
fac parte integrantă din corpul sau suprafaţa unei piese materi-
ale (art. 1(1)).

Prin topografie (schemă de configuraţie) a unui circuit integrat 
se înţelege dispunerea tridimensională, oricare ar fi expresia 
ei, a unor elemente, dintre care cel puţin unul este un element 
activ, şi a tuturor interconexiunilor circuitului integrat sau a unei 
părţi din ele ori o astfel de dispunere tridimensională pregătită 
pentru un circuit integrat destinat fabricării (art. 1(2)). 

Dreptul asupra topografiei este recunoscut şi protejat pe teri-
toriul Republicii Moldova prin înregistrare la AGEPI şi eliberare 
a certificatului de înregistrare (art. 1(3)).

Sunt protejate topografiile originale, adică cele create ca 
rezultat al efortului intelectual al creatorilor, dacă în momentul 
creării ele nu sunt cunoscute pentru creatorii de topografii şi 
fabricanţii de circuite integrate (art. 1(4)).

AGEPI înregistrează topografia dacă cererea a fost depusă pe 
parcursul a 2 ani de la data primei exploatări comerciale (în ţară  
sau în străinătate) sau, în cazul în care topografia nu a fost exploa-
tată comercial, până la expirarea a 15 ani de la data creării ei.
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Cererea de înregistrare poate avea ca obiect o singură 
topografie (art. 3(5)).

Dreptul la protecţia unei topografii aparţine creatorului ei 
sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care există 
mai mulţi creatori, dreptul la protecţia topografiei aparţine 
acestora în comun, dacă contractul încheiat între ei nu prevede 
altfel (art. 2(5)).

În cazul în care topografia a fost creată de un salariat în 
cadrul obligaţiilor de serviciu, dreptul la protecţia topografiei 
aparţine creatorului sau unităţii, conform contractului încheiat 
între creator şi unitate (art. 2(6)).

Titularul topografiei înregistrate are dreptul exclusiv la ex-
ploatarea ei (reproducerea, exportarea, importarea, oferirea 
pentru vânzare, vânzarea sau distribuirea prin orice modali-
tate în scopuri comerciale), precum şi dreptul de a permite 
sau interzice altor persoane exploatarea respectivei topografii 
a circuitului integrat în care aceasta este încorporată sau a 
unui articol care încorporează un astfel de circuit integrat 
(art. 4(4)).

Dreptul titularului nu se extinde asupra proiectelor, 
procedeelor şi mijloacelor tehnologice, utilizate pentru  
realizarea topografiei înregistrate sau a circuitului integrat, 
nici asupra informaţiilor stocate în circuitul integrat  
(art. 4(7)).

Topografia înregistrată la AGEPI este protejată numai pe 
teritoriul Republicii Moldova în decurs de 10 ani (art. 4(2)).
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V. Protecţia mărcilor 
(Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI  
din 29.02.2008)

Marca de produs şi marca de serviciu (în continuare - 
marcă) constituie orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care 
serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau 
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor 
persoane fizice sau juridice (art. 2). 

Pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezen-
tare grafică: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, 
desene, culori, combinaţii de culori, elemente figurative, forme 
tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului 
acestuia, holograme, semne de poziþionare, sonore, olfac-
tive, tactile, precum şi orice combinaţii de astfel de semne, cu 
condiţia ca ele să poată servi la deosebirea produselor şi/sau 
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor 
persoane fizice sau juridice (art. 5).

Sunt refuzate de la înregistrare următoarele mărci: care 
nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5, cele lipsite de 
caracter distinctiv, cele constituite exclusiv din semne ori din 
indicaţii ce desemnează specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, 
valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului 
sau prestării serviciului, cele constituite exclusiv din semne cu 
caracter elogios, din semne ori din indicaţii devenite uzuale în 
limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante, 
din forma impusă de însăşi natura produselor, necesară pentru 
obţinerea unui rezultat tehnic sau care conferă valoare esenţială 
produsului. De asemenea, nu pot fi înregistrate mărcile care 
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prejudiciază imaginea şi/sau interesele statului ori cele contrare 
ordinii publice sau bunelor moravuri, care pot induce în eroare 
consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică, calitatea 
ori natura produsului şi/sau a serviciului etc. (art. 7).

Marca individuală şi marca colectivă. Marca individuală este 
semnul ce poate aparţine unei singure persoane fizice sau juridice 
sau persoanelor fizice sau juridice în coproprietate în indiviziune. 
Marca colectivă este marca destinată pentru a deosebi produsele 
şi/sau serviciile membrilor unei asociaţii (unui grup de persoane) 
de produsele şi/sau serviciile altor persoane (art. 51(1)).

Protecţia juridică a mărcii se asigură în temeiul înregistrării 
sale la AGEPI (art. 4(1)), care recepţionează şi examinează 
cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează şi eliberează, 
în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică 
date oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală al 
Republicii Moldova (BOPI) (art. 4(2)b). 

Durata protecţiei mărcii înregistrate. Marca se înregistrează 
pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de depozit. În-
registrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive 
de 10 ani ori de câte ori este necesar (art. 15). 

Titularul unei mărci are dreptul exclusiv de a dispune de 
marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a 
interzice altor persoane să folosească, fără consimţământul său, 
în activitatea lor comercială semne identice sau similare pen-
tru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care 
marca a fost înregistrată (art. 9(1)).

Dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut 
obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru 
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produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă 
utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă 
de 5 ani, titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile asupra 
mărcii, cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru 
neutilizare. Utilizarea, cu consimţământul titularului, a mărcii de 
către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către 
titular (art. 14).
 
Drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau parţial 
prin cesiune, prin contract de licenţă, precum şi prin succesi-
une. Marca poate face obiectul unui gaj, al altor drepturi reale, 
precum şi al unei executări silite (art. 25(1)(2)). 

Pentru obţinerea protecţiei unei mărci pe teritoriul Republicii 
Moldova orice persoană fizică sau juridică depune o cerere 
la AGEPI, întocmită conform cerinţelor stabilite de Lege, care 
trebuie să se refere la o singură marcă. Înregistrarea unei mărci 
poate fi cerută în mod individual sau în comun de persoane 
fizice sau juridice (art. 28(2)).
După examinarea cererii, AGEPI adoptă decizia de înregistrare 
a mărcii sau de respingere a cererii (în cazul existenţei unor 
temeiuri prevăzute de Lege). 

Orice decizie a AGEPI poate fi contestată, în termenele sta-
bilite de Lege, atât de solicitant, cât şi de persoane terţe. 

Orice persoană fizică sau juridică din Republica Moldova 
este în drept să-şi înregistreze mărcile în străinătate, prin depu-
nerea cererii direct la oficiul de proprietate industrială din 
ţara respectivă sau în conformitate cu prevederile convenţiilor 
internaţionale  sau regionale la care Republica Moldova este 
parte.
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VI. Protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate  
(Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumi-
rilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate  
nr. 66-XVI din 27.03.2008)  

Indicaţia geografică este denumirea unei regiuni sau a unei 
localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a 
unei ţări care serveşte la desemnarea unui produs originar din 
această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din 
această ţară şi care posedă o calitate specifică, reputaţie sau 
alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice şi 
cel puþin una dintre ale cărui etape de producþie se desfăşoară 
în aria geografică delimitată.

Denumirea de origine este denumirea geografică a unei 
regiuni sau localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri 
excepţionale, a unei ţări, care serveşte la desemnarea unui 
produs originar din această regiune, localitate, loc determi-
nat sau ţară şi a cărui calitate sau caracteristici sunt, în mod 
esenţial sau exclusiv, datorate mediului geografic, cuprinzând 
factorii naturali şi umani, şi ale cărui etape de producþie se 
desfăşoară, toate, în aria geografică delimitată.

Specialitatea tradiţională garantată este produsul agricol 
sau alimentar tradiţional, a cărui specificitate este recunoscută 
prin înregistrare conform Legii (specificitatea reprezintă cara-
cteristica sau ansamblul de caracteristici prin care un produs 
agricol sau alimentar se distinge în mod clar de alte produse 
agricole sau alimentare similare aparţinând aceleiaşi categorii; 
produsul tradiþional este produsul utilizat pe piaţă pe parcur-
sul unei perioade de timp ce indică la transmiterea de la o 
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generaţie la alta, fapt ce este dovedit; această perioadă trebuie 
să corespundă duratei general atribuite unei generaţii umane, 
adică de cel puţin 30 de ani).

Pentru a beneficia de o denumire de origine protejată sau o 
indicaþie geografică protejată ori pentru a fi recunoscut ca spe-
cialitate tradiþională garantată, un produs trebuie să fie conform 
condiþiilor stabilite într-un caiet de sarcini, omologat printr-o 
decizie a autorităþilor competente desemnate conform  
Legii (art. 8.(1))

Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de organizare, din aria geografică 
delimitată corespunzătoare, care produce produse în conformi-
tate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire de 
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată 
dobândeşte dreptul de utilizare a acesteia în condiţiile Legii şi 
ale Regulamentului (art. 9(6)).

Durata protecţiei unei denumiri de origine, a unei indicaţii 
geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate începe 
din data de depozit a cererii şi este nelimitată (art. 10(1)).

Înregistrarea denumirii de origine protejate sau a 
indicaţiei geografice protejate se autentifică prin eliberarea 
certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine 
protejate sau a indicaţiei geografice protejate acordat de către 
AGEPI (art. 26(2)).

Dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau 
a indicaţiei geografice protejate se dobândeşte şi se menţine doar 
pentru perioada în care se respectă condiţiile prevăzute în caietul 
de sarcini pentru produsul respectiv  (art. 10(2)).
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Înregistrarea denumirilor de origine, indicaţiilor geografice 
şi specialităţilor tradiţionale garantate face ca acestea să fie 
protejate împotriva oricărei utilizări comerciale directe sau indi-
recte a unei denumiri înregistrate pentru produse neacope-rite de 
înregistrare în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu 
cele înregistrate sub această denumire sau această utilizare per-
mite de a profita de reputaţia denumirii protejate; contra uzurpării, 
imitării sau evocării; contra utilizării unor indicaţii false sau 
înşelătoare cu privire la provenienţa, originea, natura sau calităţile 
esenţiale ale produsului, precum şi împotriva unor practici suscep-
tibile să inducă în eroare consumatorul în ceea ce priveşte origi-
nea adevărată a produsului (art. 11). 

Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a denumirii de 
origine, a indicaþiei geografice şi a specialităþii tradiþionale garan-
tate, înaintarea opoziþiei, a contestaþiei, înregistrarea denumirii de 
origine, a indicaþiei geografice şi a specialităþii tradiþionale garan-
tate, precum şi efectuarea altor acþiuni cu semnificaþie juridică ce 
þin de procedurile de examinare a cererii şi de protecþie juridică 
a denumirii de origine, a indicaþiei geografice şi a specialităþii 
tradiþionale garantate sunt supuse taxelor stabilite de Guvern 
(art. 61(1)(2)).
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VII. Protecţia desenelor şi modelelor industriale 
(Legea privind protecţia desenelor şi modelelor  
industriale nr. 161-XVI din 12.07.2007)

În calitate de desen sau model industrial poate fi protejat 
aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, rezultat 
în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, 
texturii şi/sau ale materialelor şi/sau ale ornamentaţiei produsului în 
sine (art. 6(1)).

Pe teritoriul Republicii Moldova sunt recunoscute şi protejate:
a) desenele şi modelele industriale înregistrate şi confirmate prin 
certificatul de înregistrare în condiţiile Legii;
b) desenele şi modelele industriale internaţionale înregistrate con-
form Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională 
a desenelor şi modelelor industriale în condiþiile Legii;
c) desenele şi modelele industriale neînregistrate, în cazul în 
care au fost făcute publice în conformitate cu Legea (art. 4(2)).

Un desen sau un model industrial înregistrat este pro-
tejat pe parcursul unei perioade de 5 ani, începând cu data 
de depozit. Valabilitatea certificatului de înregistrare poate fi 
prelungită pentru mai multe perioade de câte 5 ani, până la 
maximum 25 de ani de la data de depozit (art. 13(1)).

Un desen sau un model industrial neînregistrat este protejat 
pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care a fost 
făcut public pentru prima oară în Republica Moldova (art. 13(2)).

Obiectul protecţiei poate fi bidimensional (desen industrial) 
sau tridimensional (model industrial), precum şi o combinaţie 
a acestora (art. 6(2)). Se asigură protecţie pentru desenul sau 
modelul industrial numai dacă acesta este nou şi are un cara-
cter individual (art. 6(3)). 
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Un desen sau un model industrial este nou dacă nici un 
desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înainte 
de data de depozit/prioritate invocată sau, în cazul unui desen 
sau model industrial neînregistrat, înainte de data la care 
desenul sau modelul industrial pentru care se solicită protecţie  
a fost făcut public pentru prima oară (art. 7(1)).

Un desen sau un model industrial are caracter individual 
dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului 
avizat este diferită de impresia produsă asupra unui asemenea 
utilizator de orice alt desen sau model industrial făcut public 
înainte de data de depozit/prioritate invocată sau, în cazul unui 
desen sau model industrial neînregistrat, înainte de data la care 
desenul sau modelul industrial pentru care se solicită protecţie  
a fost făcut public pentru prima oară (art. 8(1)).

Dreptul asupra desenului sau modelului industrial aparţine 
autorului şi/sau succesorului lui în drepturi (art. 15(1)). 

Titularul certificatului de înregistrare are dreptul exclu-
siv asupra desenului sau modelului industrial care constă în 
dreptul de a-l utiliza şi de a interzice terţilor utilizarea lui fără 
acordul său. Prin utilizare se înţelege, în special, fabricarea, 
includerea într-o ofertă, introducerea pe piaţă, importul, ex-
portul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost 
încorporat ori căruia i s-a aplicat desenul sau modelul indus-
trial, precum şi depozitarea produsului respectiv în scopurile 
menţionate anterior (art. 20(1)).

Desenul sau modelul industrial neînregistrat nu conferă 
titularului dreptul de a interzice activităţile menţionate decât 
dacă utilizarea contestată rezultă din copierea desenului sau 
modelului industrial protejat (art. 20(2)).
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Pentru înregistrarea desenului sau modelului industrial, 
solicitantul depune o cerere la AGEPI, întocmită conform 
cerinţelor stabilite în Lege. 
O cerere poate conţine mai multe desene sau modele indus-
triale, dar numărul acestora nu va depăşi 100, destinate a fi 
încorporate în produsele care pot fi încadrate în aceeaşi clasă 
a Clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale, 
cu excepţia produselor ornamentale (art. 33(1)(2)).

În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare în 
BOPI, persoanele interesate sunt în drept să se opună înregistrării 
desenului sau modelului industrial (art. 44(1) şi 45(1)).

Orice hotărâre a AGEPI poate fi contestată, în termenele 
stabilite de Lege (art. 49(1).
În cazul în care nu a fost depusă nicio contestaţie împotriva 
înregistrării desenului sau modelului industrial sau contestaţiile 
depuse au fost respinse, AGEPI eliberează certificatul de înregis-
trare (art. 52(1)).

Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a desenului 
sau a modelului industrial, depunerea opoziţiei şi contestaţiei, 
publicarea şi amânarea publicării, înregistrarea desenelor 
şi modelelor industriale, eliberarea certificatului de înregis-
trare, reînnoirea certificatului de înregistrare, alte acţiuni cu 
semnificaţie juridică sunt supuse taxelor stabilite de Guvern 
(art. 72(1) (2)).

Înregistrarea în străinătate se poate face printr-o cerere 
depusă direct la oficiul ţării în care se solicită înregistrarea 
desenului sau a modelului industrial sau după procedura 
stabilită în convenţiile internaţionale la care Republica Moldova 
este parte (art. 71(1)).
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VIII. Dreptul  de autor  şi drepturile conexe
(Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
nr. 139-XVI din 02.07.2010)

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
reglementează raporturile ce apar la crearea şi valorificarea 
operelor literare, artistice şi ştiinţifice (drept de autor),  
a interpretărilor, fonogramelor, videogramelor şi emisiu-
nilor organizaţiilor de difuziune (drepturi conexe), precum şi 
alte drepturi care sunt recunoscute în legătură cu activitatea 
intelectuală din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei (art. 1(2)). 

a) Dreptul de autor
În conformitate cu Legea, de protecţie beneficiază toate operele 
exprimate într-o anumită formă obiectivă din domeniul literar, 
artistic şi ştiinţific, indiferent de faptul dacă acestea au fost sau 
nu aduse la cunoştinţa publicului (art. 5(1)).

Dreptul de autor nu depinde de dreptul de proprietate asupra 
obiectului material în care şi-a găsit expresie opera respectivă. 
Procurarea unui asemenea obiect nu conferă proprietarului aces-
tuia nici unul din drepturile acordate autorului de Lege (art. 5(4)).

Protecţia dreptului de autor se extinde asupra formei de 
exprimare, dar nu şi asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor 
ştiinţifice, procedeelor, metodelor de funcţionare sau asupra 
conceptelor matematice ca atare şi nici asupra invenţiilor cu-
prinse într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, explicare 
sau de exprimare (art. 5(6)).
Autorul este persoană fizică, prin a cărei activitate creatoare 
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a fost creată opera (art. 3) sau, în absenţa unei probe contrare, 
persoana fizică sub al cărei nume opera este publicată pentru 
prima dată (art. 9(1)). 

Titularul dreptului exclusiv de autor asupra unei opere publi-
cate sau nepublicate poate să o înregistreze în registrele oficiale 
de stat în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor 
(art. 9(6)). Înregistrarea de stat a operelor protejate prin dreptul 
de autor şi drepturile conexe se efectuează de AGEPI în con-
formitate cu regulamentul aprobat de către Guvern (art. 9(8)).
Pentru a informa publicul despre drepturile sale, titularul drep-
tului de autor va folosi simbolul protecţiei dreptului de autor, 
care se va aplica pe fiecare exemplar al operei şi constă din trei 
elemente: 
    a) litera latină ©, inclusă într-un cerc;
    b) numele sau denumirea titularului dreptului exclusiv de autor;
    c) anul primei publicări a operei (art. 9(4)).

Dreptul de autor se constituie din drepturi patrimoniale şi 
drepturi morale (personale nepatrimoniale) (art. 5(3)).
Autorul unei opere beneficiază de următoarele drepturi morale:
    a) dreptul la paternitate;
    b) dreptul la nume;
    c) dreptul la respectarea integrităţii operei;
    d) dreptul la divulgarea operei;
    e) dreptul la retractarea operei (art.10(1)).

Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunţări sau 
cesiuni şi sunt imprescriptibile, chiar şi în cazul în care autorul 
cedează drepturile sale patrimoniale (art.10(2)).
Drepturile morale ale autorului sunt protejate pe un termen 
nelimitat. După decesul autorului, protecţia drepturilor sale 
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morale este exercitată de către moştenitori şi de organizaţiile 
abilitate în modul corespunzător să asigure protecţia drepturilor 
autorilor (art. 23(10)).

Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv 
să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, 
inclusiv prin: 
    a) reproducerea operei;
    b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei; 
    c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de 
arhitectură şi a operelor de artă aplicată;
    d) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclu-
siv al exemplarelor confecţionate cu consimţământul autorului 
sau al altui titular al dreptului de autor;
    e) demonstrarea publică a operei;
    f) interpretarea publică a operei;
    g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit 
(teleradiodifuziune), sau prin cablu;
    h) retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau 
prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu;
    i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;
    j) traducerea operei;
    k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte 
modificări ale operei, cu excepţia cazurilor când efectuarea 
unor acţiuni din cele enumerate la lit. a)–k) nu se încadrează 
în forma de exprimare a operei şi pentru care nu pot fi stabilite 
sancţiuni (art. 11(1)).

Autorul sau alt titular al drepturilor patrimoniale exclusive de 
autor are dreptul la o remuneraţie echitabilă (art.11(2)). 
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Drepturile patrimoniale exclusive şi dreptul la remuneraţie,  
cu excepţia unor drepturi similare prevăzute în privinţa operelor 
de artă aplicată, se protejează pe tot timpul vieţii autorului şi 
timp de 70 de ani după deces, începând cu 1 ianuarie al anului 
următor celui în care a avut loc decesul autorului (art.23(1)). 

Drepturile patrimoniale asupra operei audiovizuale se 
protejează timp de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului 
următor celui în care a avut loc decesul ultimului dintre coautori 
(art. 23(2)).

Drepturile patrimoniale asupra unei opere anonime sau apărute 
sub pseudonim, cu excepţia celei de artă aplicată, se protejează 
timp de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui 
în care a avut loc publicarea legală a operei (art. 23(3)).

Drepturile patrimoniale asupra operei create în copaternitate, 
cu excepţia operei de artă aplicată, se protejează pe parcursul 
întregii vieţi a fiecăruia dintre coautori şi timp de 70 de ani, în-
cepând cu 1 ianuarie al anului următor celui în care a avut loc 
decesul ultimului coautor supravieţuitor (art. 23(4)). 

Termenele de protecţie a drepturilor patrimoniale asupra 
operelor colective se stabilesc în conformitate cu prevederile 
anterioare (art. 23(5)). 

La expirarea termenului de protecţie a drepturilor patrimoniale, 
opera intră în domeniul public (art. 23(9)).

b) Drepturile conexe
Subiecţi ai drepturilor conexe sunt interpreţii, producătorii de 
fonograme, de videograme şi organizaţiile de difuziune prin eter 
sau prin cablu. Drepturile conexe se exercită fără a prejudicia 
dreptul de autor (art. 32(1)).
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Pentru apariţia şi exercitarea drepturilor conexe nu este 
necesară respectarea vreunei formalităţi (art. 32(2)).

Pentru a informa publicul despre drepturile lor, interpreţii şi 
producătorii de fonograme sau videograme, organizaţiile de di-
fuziune prin eter sau prin cablu pot indica, pe fiecare exemplar 
sau ambalaj al fonogramei, videogramei, emisiunii, simbolul 
protecţiei drepturilor conexe, care constă din trei elemente:
    a) litera latină “P” inclusă într-un cerc; 
    b) numele sau denumirea titularului de drepturi conexe 
exclusive; 
    c) anul primei publicări a interpretării, fonogramei, videogra-
mei, emisiunii (art. 32(3)).

Interpretul beneficiază de următoarele drepturi morale 
în privinţa interpretării sale:
    a) dreptul la paternitate;
    b) dreptul la nume;
    c) dreptul la respectarea integrităţii interpretării (art. 33(1)).

Interpretul are dreptul exclusiv să permită sau să interzică 
următoarele acţiuni:
    a) imprimarea interpretării sale încă neimprimate;
    b) reproducerea imprimării interpretării sale;
    c) distribuirea imprimării interpretării sale;
    d) închirierea imprimării interpretării sale;
    e) comunicarea publică prin eter sau prin cablu a 
interpretării sale, cu excepţia cazului când interpretarea este 
ea însăşi o interpretare televizată ori radiodifuzată sau este 
executată de pe o imprimare;
    f) punerea la dispoziţie în regim interactiv a interpretării sale 
imprimate (art.  33(2)).
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Interpretul sau, în cazul unei interpretări colective, 
conducătorul ori o altă persoană împuternicită de acest colectiv 
poate permite utilizatorului acţiunile prevăzute anterior printr-un 
contract încheiat în formă scrisă cu acesta (art.33(3)).

Încheierea contractului de creare a unei opere audiovizuale 
între interpret şi producătorul operei audiovizuale, dacă con-
tractul nu prevede altfel, atrage transmiterea de către interpret  
a drepturilor sale (art. 33(4)).

În cazul în care contractul nu prevede altfel, drepturile exclu-
sive asupra interpretării create ca urmare a îndeplinirii misiunii 
încredinţate de angajator sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor 
de serviciu aparţin angajatorului (art. 33(5)). 

Producătorul de fonograme are dreptul exclusiv să permită sau 
să interzică următoarele acţiuni în privinţa fonogramei sale:
    a) reproducerea fonogramei;
    b) distribuirea exemplarelor de fonogramă;
    c) închirierea exemplarelor de fonogramă;
    d) importul, în scop de distribuire, al exemplarelor de fono-
gramă, inclusiv al exemplarelor executate cu consimţământul 
producătorului de fonograme;
    e) punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a fono-
gramei;
    f) adaptarea sau orice altă transformare a fonogramei 
(art. 34(1)). 

Drepturile exclusive ale producătorului de fonograme pot fi 
transmise altor persoane printr-un contract de cesiune sau de 
licenţă (art. 34(2)).
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 Producătorul de videograme are dreptul exclusiv să permită 
sau să interzică următoarele acţiuni în privinţa videogramei 
sale:
    a) reproducerea videogramei;
    b) distribuirea originalului sau a exemplarelor de 
videogramă;
    c) închirierea exemplarelor de videogramă;
    d) importul, în scop de distribuire, al exemplarelor de fono-
gramă, inclusiv al exemplarelor executate cu consimţământul 
producătorului de fonograme;
    e) punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a video-
gramei (art. 35(1)).

Organizaţia de difuziune prin eter sau prin cablu are drep-
tul exclusiv să permită sau să interzică următoarele acţiuni în 
privinţa emisiunilor sale: 
    a) imprimarea emisiunii;
    b) reproducerea unei imprimări a emisiunii;
    c) distribuirea imprimării emisiunii;
    d) comunicarea publică prin eter sau prin cablu a emisiunii;
    e) retransmiterea emisiunii;
    f) comunicarea publică a emisiunii în locuri accesibile pub-
licului cu plată pentru intrare;
    g) punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a 
imprimării emisiunii (art.36(1)).

Drepturile interpretului se protejează timp de 50 de ani de la 
data interpretării. Drepturile interpretului la paternitate, nume 
şi la respectarea integrităţii interpretării se protejează pe un ter-
men nelimitat (art. 39(1)). 

Drepturile producătorului de fonograme se protejează timp 
de 50 de ani de la data imprimării fonogramei (art. 39(2)). 
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Drepturile producătorului de videograme se protejează timp 
de 50 de ani de la data imprimării videogramei (art. 39(3)). 

Drepturile organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu 
se protejează timp de 50 de ani de la prima difuzare a emisiunii 
de către asemenea organizaţie, indiferent dacă această emisi-
une a fost difuzată cu fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau prin 
satelit (art. 39(4)). Termenele de protecţie prevăzute încep să 
curgă de la 1 ianuarie al anului următor celui în care a avut loc 
acţiunea cu semnificaţie juridică, în temeiul căreia se calculează 
termenul (art. 39(5)).

Producătorul unei baze de date care dovedeşte că a făcut o 
investiţie substanţială din punct de vedere calitativ şi/sau canti-
tativ în obţinerea, verificarea sau prezentarea conţinutului ei are 
dreptul să interzică extragerea şi/sau reutilizarea conţinutului 
integral sau a unei părţi substanţiale, evaluate calitativ şi/sau 
cantitativ, a acelei baze de date (art. 40(1)). 

Dreptul acesta poate fi transmis prin contract de licenţă 
(art. 40(3)) şi se aplică indiferent de faptul dacă baza de date 
sau conţinutul acesteia sunt sau nu pasibile de protecţia drep-
tului de autor sau a altor drepturi. Protecţia bazei de date nu va 
afecta drepturile existente în privinţa conţinutului ei (art.40(4)).
 
Producătorul unei baze de date, care este pusă la dispoziţia 
publicului în orice mod, nu poate să interzică unui utilizator 
legal al bazei de date să extragă şi/sau să reutilizeze părţi 
nesubstanţiale din conţinutul acesteia, evaluate cantitativ şi/sau 
calitativ, oricare ar fi scopul utilizării (art. 41(1)).

Dreptul producătorului sau al titularului unei baze de date 
se protejează timp de 15 ani, începând cu 1 ianuarie al anului 
următor celui de finalizare a bazei de date (art. 43(1)).
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c) Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale
Autorii, interpreţii, producătorii de fonograme, producătorii de 
videograme, precum şi alţi titulari ai dreptului de autor şi ai 
drepturilor conexe pot, din proprie iniţiativă, înfiinţa organizaţii 
de gestiune colectivă a drepturilor lor patrimoniale (denumite 
organizaţii de gestiune colectivă) (art. 48(1)). 

Organizaţia de gestiune colectivă exercită, în numele titula-
rilor de drepturi pe care îi reprezintă şi în limitele împuterniciri-
lor acordate de aceştia, iar în cazurile pentru care se prevede 
gestiunea colectivă obligatorie şi în numele celor pe care nu-i 
reprezintă, următoarele atribuţii:
    a) eliberează utilizatorilor licenţe pentru valorificarea opere-
lor sau a obiectelor drepturilor conexe, drepturile asupra cărora 
le-au fost încredinţate în gestiune de titularii de drepturi sau sunt 
exercitate în virtutea Legii; 
    b) negociază cu utilizatorii cuantumul remuneraţiei pentru 
valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, pre-
cum şi alte condiţii de licenţiere;
    c) acumulează remuneraţia stipulată, conform prevederilor 
lit. b), în licenţele eliberate şi/sau pe cea care este datorată în 
virtutea dreptului la o remuneraţie echitabilă (drept din ges-
tiunea sa);
    d) repartizează remuneraţia acumulată, o achită la timp 
şi, pe cât este posibil, echitabil şi proporţional cu valoarea şi 
valorificarea reală a operelor şi obiectelor drepturilor conexe 
corespunzătoare;
    e) îi reprezintă pe titularii de drepturi, inclusiv pe cei 
străini (în persoana organizaţiilor de gestiune colectivă din 
ţara corespunzătoare), în instanţele de judecată şi în cadrul 
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altor proceduri legale, precum şi în organele şi organizaţiile 
de stat, efectuează orice alte acte juridice necesare pentru 
protecţia şi asigurarea drepturilor respective, inclusiv în nume 
propriu;
    f) asigură exercitarea drepturilor membrilor săi în străinătate 
prin încheierea acordurilor de reprezentare reciprocă a in-
tereselor cu organizaţii similare de gestiune colectivă din 
străinătate;
    g) întreprinde orice alte acţiuni în limitele împuternicirilor 
care i-au fost delegate de către titularii dreptului de autor şi ai 
drepturilor conexe (art. 49(1)).

Organizaţia de gestiune colectivă are, în interesele titula-
rilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, următoarele 
obligaţii:
    a) să utilizeze remuneraţia acumulată exclusiv pentru repar-
tizarea şi plata ei titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor 
conexe. Totuşi, organizaţia are dreptul să reţină din remuneraţia 
acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, 
precum şi sumele destinate unor fonduri speciale create de 
organizaţie, cu condiţia că întemeierea acestora a fost autorizată 
fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, 
de organizaţia de gestiune colectivă care îi reprezintă;
    b) să repartizeze, după deducerea sumelor menţionate la 
lit. a), remuneraţia acumulată şi să efectueze plăţi regulate, 
proporţional cu valorificarea reală a operelor şi/sau a obiec-
telor drepturilor conexe;
    c) să prezinte titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor 
conexe, concomitent cu plata remuneraţiei, dări de seamă cu 
privire la valorificarea drepturilor lor (art. 49(3)).
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d) Difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme  
(Legea privind difuzarea exemplarelor de opere şi fono-
grame nr. 1459-XV din 14.11.2002).

Difuzarea exemplarelor de opere sau fonograme se permite cu 
respectarea următoarelor condiţii:

a) fiecare exemplar de operă şi fonogramă (sau coperta 
acestuia) va conţine informaţia privind administrarea drepturilor 
asupra operei sau fonogramei şi marcajul de control respectiv;

b) difuzorul va dispune de o factură autentificată prin sem-
nătura titularului de drepturi asupra exemplarelor de opere sau 
fonograme, în care vor fi indicate denumirea, preţul, numărul 
de exemplare şi suma (în lei) pentru fiecare denumire de operă 
sau fonogramă;

c) difuzorul va dispune de certificatul de înregistrare în Regis-
trul de stat şi de adeverinţa de obţinere a marcajelor de control;

d) difuzorul va dispune de un contract cu anexele respective, 
în formă scrisă, înregistrat la AGEPI în modul stabilit, care îi va 
permite să difuzeze într-un anumit mod exemplarele respective 
de opere sau fonograme;

e) difuzorul va dispune şi de alte documente stabilite de 
Guvern (art. 5(2)).

Pentru înregistrare în Registrul de stat, persoanele fizice şi juridice 
care produc şi/sau difuzează exemplare de opere sau fonogra-
me prezintă o cerere la AGEPI de modelul stabilit, inclusiv actele 
însoţitoare, prevăzute de Regulamentul Registrului de stat (art. 6(1)).

Certificatul de înregistrare este valabil pe un termen de 3 ani 
de la data eliberării lui (art. 8(2)).

Difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme, fără aplica-
rea marcajelor de control, este interzisă (art. 13(6)). 
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IX. Servicii în domeniul proprietăţii intelectuale

AGEPI prestează servicii de informare şi oferă consultaţii  
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, inclusiv: 

q  asistenţă metodică şi consultaţii în vederea identificării
 obiectelor de proprietate intelectuală şi perfectării materi- 
 alelor cererii de protecţie a drepturilor asupra obiectelor de  
      proprietate industrială, inclusiv în străinătate;

q informaţii privind statutul juridic al obiectelor de  proprietate
     intelectuală;

q informaţii privind portofoliul obiectelor de proprietate inte-
      lectuală înregistrate pe  teritoriul Republicii Moldova;

q documentări cu privire la producătorii de produse similare,
 la prestatorii de servicii şi la titularii de drepturi asupra 
 obiectelor de proprietate intelectuală protejate;

q consultaţii în procesul negocierilor legate de transmiterea
 drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală;

q asistenţă şi consultaţii juridice în domeniul proprietăţii 
 drepturilor de autor şi drepturilor conexe;

q prediagnoza proprietăţii intelectuale etc.
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X. Instruirea în domeniul proprietăţii intelectuale

Informarea şi şcolarizarea societăţii civile, instruirea, pregătirea 
şi perfecţionarea cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale 
sunt pentru AGEPI probleme la ordinea zilei începând chiar din 
momentul constituirii sistemului naţional de PI.
Instruirea cadrelor în domeniul PI este o parte componentă şi 
indispensabilă a sistemului naţional de proprietate intelectuală 
şi evoluează concomitent cu acesta. Printre formele de instruire, 
care au cunoscut o dezvoltare ascendentă pe parcursul ultimu-
lui deceniu, sunt de menţionat cursurile cu genericele: „Protecţia 
proprietăţii intelectuale” şi „Evaluarea proprietăţii intelectuale”, 
organizate la cererea solicitanţilor de către AGEPI. Persoanele 
care absolvă cu succes cursurile menţionate obţin certificate de 
calificare: „Consilier în proprietatea intelectuală” şi, respectiv, 
„Evaluator al proprietăţii intelectuale” (detalii pe: http://agepi.
gov.md/ro/services/instruire-%C3%AEn-domeniul-pi).

O formă de iniţiere în proprietatea intelectuală, practicată 
pe larg de către AGEPI, sunt seminarele de scurtă şi de lun-
gă durată pentru diverse categorii de persoane – de la elevi 
şi studenţi până la cadre didactice, cercetători, funcţionari şi 
specialişti din instituţii de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare, 
autorităţi ale administraţiei publice, unităţi economice.

În sistemul de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale 
sunt încadrate şi instituţiile de învăţământ superior. Aici se în-
scriu facultăţile de drept, unde se studiază aprofundat dreptul 
proprietăţii intelectuale, facultăţile economice, unde studenţii 
sunt familiarizaţi cu problemele managementului proprietăţii 
intelectuale, facultăţile inginereşti, unde se studiază principiile 
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de bază ale inventivităţii, facultăţile agronomice, în programe-
le de învăţământ ale cărora se conţin elemente de genetică şi 
selecţie a plantelor etc.

Cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi al conducătorilor  
instituţiilor de învăţământ superior, s-a iniţiat studierea
facultativă a unui curs elementar de proprietate intelectuală  
şi la alte facultăţi ori specializări.

Pentru aprofundarea cunoştinţelor în domeniul proprietă-
ţii intelectuale, Academia Organizaţiei Mondiale a Proprie-
tăţii Intelectuale (Geneva, Elveţia) a pus la dispoziţia tuturor 
doritorilor un curs teoretico-practic la distanţă, prin interme-
diul Internetului (www.wipo.int/academy).
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BIBLIOTECA AGEPI

Biblioteca AGEPI pune la dispoziţia beneficiarilor informaţie 
şi documente naţionale şi internaţionale din domeniul proprietăţii 
intelectuale.

Biblioteca deţine Colecţia Naţională de Documente în domeniul 
Proprietăţii Intelectuale, care include: BD invenţii pe suport electro-
nic, din diferite ţări şi organizaţii internaţionale; brevete de invenţie, 
brevete de scurtă durată, soiuri de plante, mărci, desene şi modele 
industriale ale Republicii Moldova; cărţi şi publicaţii seriale în do-
meniul PI; Buletine Oficiale ale oficiilor din străinătate etc.

Anual Colecţia Bibliotecii se completează cu documente noi 
din diferite domenii, care sunt reflectate în Catalogul electronic  
şi în BD specializate.

Obiectivele activităţii Bibliotecii:

l    acumularea, păstrarea şi utilizarea informaţiei/documente-
lor de proprietate intelectuală în procesul de deservire a benefici-
arilor; 

l satisfacerea necesităţilor informaţionale ce ţin de activita-
tea angajaților AGEPI; 

l stimularea creativităţii; 

l familiarizarea publicului larg cu specificul proprietăţii 
intelectuale, facilitarea accesului inventatorilor la informaţiile  
din domeniu. 

În cadrul bibliotecii AGEPI este instituit şi funcţionează depozi-
tarul bibliotecii OMPI “WIPO Depositary Library”.

Adresa web: http://agepi.gov.md/ro/services/biblioteca-pi
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Bazele de Date AGEPI

Vă propunem să accesaţi Bazele de Date AGEPI - www.db.agepi.md - un 
proiect amplu, în care se acumulează şi se sistematizează informaţii din 

domeniul PI, care pot fi utile pentru vizitatorii site-lui www.agepi.gov.md

Baza de Date Mărci conţine datele bibliografice şi reproducerile cererilor 
de înregistrare a mărcilor pentru care a fost constituit depozitul naţional şi 
ale mărcilor înregistrate în Republica Moldova conform procedurii naţionale.

Baza de Date Invenţii conţine documente privind brevetele acordate, 
modelele de utilitate înregistrate şi cererile publicate de AGEPI din 1993 până 
la momentul de faţă. Se asigură accesul la datele bibliografice, la rezumate, 
revendicări şi descrieri, inclusiv desene.

Baza de Date Invenţii (1963-1992) conţine datele bibliografice privind 
5478 de certificate de autor ale URSS, obţinute de inventatorii din Republica 
Moldova, inclusiv în colaborare cu inventatori din alte state.

Baza de Date Design Industrial conţine datele bibliografice şi reproducerile 
desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform 
procedurii naţionale începând cu 1993 până la data actualizării.
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Baza de Date Rezultate ştiinţifice conţine date informative referitoare 
la rezultatele cercetărilor ştiinţifice înregistrate conform Planului naţional, 
privind cercetările în sfera ştiinţei şi inovării.

Baza de Date Soi de plantă conţine informaţii referitoare la cererile de 
brevet pentru soi de plantă publicate şi brevetele acordate din 1996 până 
în prezent. Se asigură accesul la datele bibliografice, denumirile propuse şi 
modificate ale soiurilor, precum şi descrierile oficiale ale soiurilor de plante.

Baza de Date Opere înregistrate conţine informaţii referitoare la 
înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, şi anume: 
seria şi numărul certificatului de înregistrare, data înregistrării, denumirea 
obiectului înregistrat, numele, prenumele autorului, precum şi a titularului 
drepturilor patrimoniale.

Baza de Date Marcaje de control conţine informaţii privind înregistrarea 
titularilor marcajelor de control, precum şi  date privind seria şi numărul 
marcajelor de control eliberate, începând cu 01.01.2012.

Baza de Date Indicaţii Geografice conţine informaţii referitoare la 
cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine depuse 
conform procedurii naţionale pentru care a fost atribuită data de depozit.
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I. Date generale

Primul act normativ în domeniul proprietăţii industriale emis în Republica 
Moldova a fost Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii in-
dustriale din 26 iunie 1993. Legea nr. 461 privind brevetele de invenţie a fost 
aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 18 mai 1995.

Ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, în anul 
2008 a fost adoptată noua Lege nr. 50-XVI/2008 privind protecţia invenţiilor.

1. Convenţii şi tratate internaţionale în domeniul brevetelor, ratificate 
de Republica Moldova 

Republica Moldova este parte la următoarele convenţii şi tratate internaţio-
nale în domeniul brevetelor:

 ● Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale (1883);
 ● Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 

(1967);
 ● Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) (1970);
 ● Aranjamentul de la Strasbourg privind Clasificarea internaţională a brevetelor  

de invenţie (1971);
 ● Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului  

microorganismelor în scopul protecţiei lor prin brevete de invenţie (1977);
 ● Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT) (2000).
 ● Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de 

Brevete (OEB) privind validarea brevetelor europene (Acord de validare), 
(2015).

2. Legislaţia în vigoare în domeniul brevetelor

• Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare (în continuare - Lege); 

• Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet 
de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 528 din 01.09.2009, cu modificările şi completările ulterioare (în conti-
nuare - Regulament);

• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.1997 cu privire 
la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiec-
telor proprietăţii intelectuale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Notă: Dacă tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte, 
stabilesc alte prevederi decât cele cuprinse în Legea nr. 50-XVI/2008, privind 
protecţia invenţiilor, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.

3. Publicaţii 

 ● Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) - publicaţie 
naţională cu statut de monitor oficial în domeniul proprietăţii industriale, 
reprezentând o sursă informaţională unică pentru cercetările documentare. Se 
editează pe suport-hârtie din anul 1993, iar actualmente și pe CD, expediindu-
se în mai mult de 40 de ţări ale lumii, fiind plasat lunar şi pe pagina web AGEPI. 
Compartimentele de bază ale BOPI sunt: “Invenţii”, “Soiuri de plante”, “Mărci”, 
“Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate”, 
“Design industrial”, “Modificări intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor 
de protecţie”, “Comisia de contestaţii a AGEPI”, ”Comisia de mediere”. Alte 
rubrici ale BOPI reflectă activitatea de consolidare a sistemului de proprietate 
intelectuală şi acţiunile AGEPI în vederea dezvoltării procesului inovaţional.  

 ● Revista de proprietate intelectuală “Intellectus”, publicaţie 
consacrată în domeniul PI, inserează studii, lucrări metodice privind aspectele 
actuale ale protecţiei proprietăţii intelectuale, pune la dispoziţia publicului 
materiale complementare sferei de referinţă, analizează modalităţile de 
obţinere, apărare şi realizare a drepturilor de proprietate intelectuală, comunicări 
ştiinţifice semnate de cercetători şi inventatori din domeniile tehnicii, chimiei, 
biologiei, economiei şi dreptului. Revista se editează trimestrial din anul 1995.

 ● Descrierile brevetelor de invenţie acordate în Republica Moldova
 ● Rapoartele anuale privind activitatea AGEPI

Aceste publicaţii pot fi abonate direct la AGEPI, sau consultate şi procurate 
la Biblioteca AGEPI, sau accesate pe pagina oficială a Agenției.

II. Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI/2008.  
Elemente esenţiale

Invenţiile sunt protejate prin următoarele titluri de protecţie:
• brevetul de invenţie;
• brevetul de invenţie de scurtă durată;
• certificatul complementar de protecţie;
• brevetul eurasiatic;
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• brevetul european validat.
 ■ Durata de valabilitate a brevetului de invenţie este de 20 de ani de la 

data depozitului naţional reglementar.
 ■ Durata de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată este de 

6 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate pentru o perioadă de 
cel mult 4 ani.

 ■ Titularii brevetelor de invenţie pentru produse farmaceutice, care 
au obţinut autorizaţia de a comercializa produsul, beneficiază de un termen 
suplimentar de protecţie a invenţiei, echivalent cu termenul care a trecut de la 
data depunerii cererii de brevet până la data autorizării acestei comercializări, 
dar care nu depăşeşte 5 ani.

 ■ Dreptul la brevet aparţine inventatorului (inventatorilor) sau 
succesorului său în drepturi.

 ■ Dreptul la brevet pentru o invenţie creată de salariat aparţine unităţii 
respective, dacă contractul încheiat între ei nu prevede altfel.

 ■ Condiţiile de brevetabilitate sunt armonizate cu reglementările 
internaţionale în vigoare.

 ■ După expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului naţional 
reglementar, cererea de brevet de invenţie se publică în BOPI.

 ■ Invenţia este protejată provizoriu conform revendicărilor acesteia de 
la data publicării cererii şi până la publicarea informaţiei privind eliberarea 
brevetului. 

 ■ Examinarea cererilor de brevet de invenţie poate fi cerută în termen de 
maxim 30 de luni de la data depozitului.

 ■ Opunerea publică se face în termen de 6 luni de la publicarea hotărârii 
de acordare a brevetului.

III. Brevetabilitatea

1. Invenţii brevetabile

Brevetul se acordă pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un 
procedeu din orice domeniu tehnologic, cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să 
implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.
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Obiectele invenţiei brevetabile sunt:
 produsul
 procedeul (metoda)
 aplicarea unui produs, a unui procedeu.

 ● Produsul
 maşini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de maşini şi 

agregate, instalaţii, circuite, elemente de construcţie, mobilier, articole de uz 
casnic, jucării, instrumente, calculatoare etc.;

  substanţe chimice şi biologice, cu excepţia celor care există în natură 
şi asupra cărora nu s-a acţionat prin efort creativ;

  amestecuri fizice sau fizico-chimice;
  microorganisme create sau izolate prin selecţie cu efecte mutative; 

tulpini de cultură celulară de plante şi animale.
 ● Procedeul
  activităţi care au ca rezultat obţinerea sau modificarea unui produs 

(inclusiv produsele biologice sau genetice) sau programe pentru calculator ca 
un mod de transformare şi transmitere a semnalului electronic.

 ● Metoda
  activităţi care au rezultate de natură calitativă (măsurare, analiză, 

reglare, control, diagnosticare sau tratament medical uman sau veterinar).
 ● Aplicarea  unui  produs, a unui procedeu
  aplicarea unui produs, a unui procedeu conform unei anumite destinaţii;
  utilizarea pentru prima dată a substanţei sau compoziţiei în scopuri 

farmaceutice şi utilizările lor ulterioare.
Notă: Se acordă brevete şi se asigură dreptul de brevet fără discriminare 

în ceea ce priveşte locul creării invenţiei, domeniul tehnologic şi faptul că pro-
dusele sunt importate sau sunt de origine autohtonă.

2. Excepţii de la brevetabilitate

Nu sunt considerate invenţii şi nu sunt brevetabile: 
◊ descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;
◊ creaţiile estetice;
◊ planurile, principiile şi metodele în exercitarea activităţilor intelectuale, în   

materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele 
de calculator;
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◊ prezentările de informaţii;
◊ invenţiile a căror publicare sau exploatare este contrară ordinii publice 

sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii oamenilor, 
animalelor, plantelor şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu 
condiţia ca această excepţie să nu fie generată numai de interzicerea, printr-o 
dispoziţie legală, a exploatării invenţiei;

◊ soiurile de plante şi rasele de animale;
◊ procedeele esenţial biologice de obţinere a plantelor sau a animalelor;  

această dispoziţie nu se aplică procedeelor microbiologice şi produselor obţi- 
nute prin aceste procedee;

◊ invenţiile având ca obiect corpul uman în diferite stadii ale formării şi 
dezvoltării acestuia, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele lui, 
inclusiv secvenţa ori secvenţa parţială a unei gene.

Nu se acordă brevete, în cazul solicitării brevetelor de invenţie de scurtă 
durată, precum şi pentru invenţiile care se referă la:

• un material biologic;
• substanţe şi/sau procedee chimice sau farmaceutice.

3. Noutatea

 ■ O invenţie se consideră nouă dacă nu este conţinută în stadiul tehnicii.
 ■ Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au fost făcute 

accesibile publicului printr-o descriere în scris sau oral, prin utilizare sau în orice 
alt mod, până la data depozitului cererii de brevet sau până la data priorităţii 
recunoscute.

 ■ Divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a survenit în 
intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacă este o 
urmare directă sau indirectă a:

• unui abuz evident în privinţa solicitantului ori a predecesorului său în 
drepturi;
•  faptului că solicitantul ori predecesorul său în drepturi a expus invenţia la o 
expoziţie internaţională, dacă aceasta este organizată în mod oficial, dacă la ea 
participă producători din mai multe state şi dacă informaţia despre expoziţie a 
fost adusă la cunoştinţă publicului în modul corespunzător.
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4. Activitatea inventivă 

O invenţie este considerată că implică o activitate inventivă dacă, pentru un 
specialist în domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse 
în stadiul tehnicii.

În cazul brevetelor de invenţie de scurtă durată, se consideră că o invenţie 
implică o activitate inventivă dacă prezintă un avantaj tehnic sau practic. 

5. Aplicabilitatea industrială

O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială 
dacă obiectul ei poate fi fabricat sau utilizat în oricare din domeniile industriale, 
inclusiv în agricultură.

6. Unitatea invenţiei

 ■ Cererea de brevet trebuie să se refere numai la o singură invenţie sau 
la un grup de invenţii astfel legate între ele încât să formeze un singur concept 
inventiv.

 ■ Dacă cererea nu respectă principiul unităţii, ea poate fi divizată de 
către solicitant în două şi mai multe cereri astfel încât fiecare cerere divizată să 
nu depăşească limitele conţinutului, dezvăluit în cererea iniţială.

IV. Constituirea depozitului cererii de brevet

1. Cine poate solicita un brevet de invenţie

 ■ Un brevet de invenţie poate fi solicitat de către:
 ● Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în 

Republica Moldova.
 ● Persoanele juridice străine cu sediul în Republica Moldova.
 ● Persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv, sediul 

permanent în afara teritoriului Republicii Moldova, în condiţiile convenţiilor 
internaţionale privind invenţiile la care Republica Moldova este parte.

2. Limba în care se redactează cererea de brevet

 ○ Documentele aferente cererii şi corespondenţa referitoare la aceasta 
se întocmesc şi se depun la Agenţie în limba de stat. Se permite depunerea 
documentelor cererii, cu excepţia cererii propriu-zise, redactate în altă limbă. 
În acest caz traducerea autorizată a documentelor cererii în limba de stat se 
depune la Agenţie în termen de 3 luni de la data depozitului.
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 ○ Dacă solicitantul nu depune traducerea documentelor în limba de stat 
în termenul indicat, cererea se respinge.

3. Confidenţialitatea cererii de brevet

 ○ Datele conţinute în cererea de brevet sunt confidenţiale până la 
publicarea acesteia în BOPI. 

 ○ Divulgarea datelor conţinute în cerere până la publicarea acesteia este 
pasibilă de pedeapsă conform legislaţiei în vigoare.

4. Reprezentarea 

 ○ Persoanele fizice şi juridice naţionale cu domiciliul, respectiv sediul, în 
Republica Moldova, care sunt în drept să obţină protecţia legală a unei invenţii, 
acţionează în faţa Agenţiei personal ori prin intermediul unui mandatar autorizat 
sau unui angajat al lor, împuternicit printr-o procură. 

 ○ Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, 
permanent în străinătate, acţionează în faţa Agenţiei numai printr-un mandatar 
autorizat din Republica Moldova, cu excepţia cazurilor în care convenţiile 
internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel. În cazul 
reprezentării solicitantului de către un mandatar, la cerere se anexează procura 
de reprezentare, care se prezintă odată cu cererea sau în termen de 3 luni de 
la data de depozit.

 ○ Dacă solicitantul acţionează în faţa AGEPI printr-un mandatar şi nu a 
prezentat procura de reprezentare în termen de 3 luni, cererea se va respinge.

5. Documentele cererii de brevet

Cererea de brevet va conţine:
 solicitarea de acordare a brevetului;
 descrierea invenţiei;
 una sau mai multe revendicări;
 desene la care se fac referiri în descriere sau în revendicări;
 un rezumat;
 o procură, după caz.
Aceste documente constituie depozitul naţional reglementar.
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6. Prezentarea documentelor cererii 

Solicitarea de acordare a brevetului se depune în 3 exemplare pe un for-
mular-tip aprobat de Agenţie.

Descrierea, revendicările, rezumatul, desenele şi alte materiale grafice se 
depun în 3 exemplare, din care cel puţin 2 exemplare (de desene sau alte 
materiale grafice) necesare se depun în original. Descrierea, revendicările şi 
rezumatul se prezintă în formă dactilografiată sau imprimată.

Descrierea, revendicările, rezumatul, desenele şi alte materiale prezentate 
într-o altă limbă decât cea de stat se depun în 2 exemplare.

7. Condiţii minime pentru înregistrarea cererii 

Data de depozit a cererii se stabileşte de Agenţie la data la care a fost pri-
mit unul sau mai multe documente care conţin cel puţin următoarele elemente: 

a) o indicaţie expresă sau implicită conform căreia este solicitată acordarea 
brevetului;

b) indicaţii care permit stabilirea identităţii solicitantului sau contactarea 
acestuia de către Agenţie;

c) o parte care pare a fi o descriere a invenţiei.
În calitate de descriere a invenţiei, conform regulii c), poate fi un text care 

la prima vedere pare să fie o descriere a invenţiei sau un desen tehnic însoţit 
de descrierea acestuia, care dezvăluie esenţa invenţiei.

Odată cu prezentarea elementelor indicate, solicitantul străin trebuie să 
desemneze mandatarul autorizat din Republica Moldova prin care Agenţia îl 
poate contacta. 

Documentele la care se face referire la litera a), b) se prezintă în limba de 
stat.

Documentele la care se face referire la litera c) pot fi depuse în orice limbă. 
În acest caz solicitantul trebuie să prezinte traducerea lor în termen de 2 luni 
de la data de depozit a cererii. Nerespectarea acestei condiţii nu va constitui o 
piedică pentru stabilirea datei de depozit.

În cazul în care cererea nu este conformă cu una sau mai multe cerinţe 
stabilite, Agenţia va notifica acest fapt solicitantului, acordându-i posibilitatea 
de a îndeplini cerinţele respective şi de a prezenta rectificările necesare.

Dacă solicitantul nu va prezenta informaţia necesară, cererea se va consi-
dera nedepusă, acest fapt fiindu-i notificat solicitantului.
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8. Formularul cererii de brevet

 ■ Formularul cererii este tipizat şi este disponibil la Agenţie (formularele 
cererilor de brevet și de brevet de scurtă durată și ghidurile de completare a 
acestora pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/formulare/inventions).

 ■ Cererea se semnează fie de către solicitant, fie de către reprezentantul 
acestuia. În cazul în care inventatorul nu este şi solicitant, el semnează cererea 
la compartimentul privind declararea inventatorilor.

 ■ În cererea de brevet sunt indicate datele de identificare ale 
inventatorului (inventatorilor) şi ale persoanei (persoanelor) pe numele căreia 
se solicită brevetul.

9. Dreptul de prioritate 

 ■ O persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de 
brevet de invenţie, de model de utilitate, de certificat de utilitate sau de certificat 
de autor în/sau pentru un stat parte la Convenţia de la Paris sau un membru al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului ori succesorul său în drepturi beneficiază, 
în scopul depunerii unei cereri de brevet pentru aceeaşi invenţie, de un drept 
de prioritate pe o perioadă de 12 luni de la data de depozit a primei cereri; ziua 
depozitului nu este cuprinsă în termen. 

 ■ Dreptul de prioritate va fi recunoscut pentru orice depozit care are 
valoarea unui depozit naţional reglementar, conform legislaţiei naţionale a 
statului în care a fost constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale 
sau convenţiilor regionale.

 ■ Dreptul de prioritate poate fi transmis prin cesiune. Transmiterea unui 
drept de prioritate se face în scris, cedentul decăzând din dreptul de prioritate 
în raport cu prima cerere.

10. Perfectarea documentelor cererii de brevet

Condiţiile prescrise pentru descriere, revendicări şi desene sunt în general 
cele practicate de majoritatea ţărilor şi sunt reflectate în Regulament. 

11. Unde şi cum se depune cererea de brevet

Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de solicitant sau de reprezen-
tantul său.

a) direct la Agenţie, în zilele lucrătoare (persoana care depune cererea 
prezintă un act de identitate);
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b) prin poştă (corespondenţă recomandată);
c) prin fax; 
d) prin poşta electronică (e-mail);
e) în format electronic pe dischetă, CD sau DVD (suport electronic);
f) prin serviciul on-line: www.e-servicii.agepi.gov.md. 

V. Procedura de eliberare a brevetului

După depunere, cererea de brevet este supusă următoarelor proceduri:
 ● examinarea formală;
 ● examinarea preliminară;
 ● publicarea cererii;
 ● examinarea de fond;
 ● publicarea hotărârii de eliberare a brevetului;
 ● opunerea publică;
 ● eliberarea brevetului.

Examinarea cererii de brevet de invenţie

 ■ AGEPI examinează, în conformitate cu Regulamentul, dacă cererea 
de brevet şi invenţia care constituie obiectul ei satisfac condiţiile prevăzute de 
Lege. În acest scop, AGEPI efectuează examinarea formală şi preliminară şi, 
la solicitare, examinarea de fond a cererii de brevet.

 ■ AGEPI are dreptul să-i ceară solicitantului elementele suplimentare 
pe care le consideră necesare în legătură cu identitatea solicitantului sau a 
inventatorului, cu depozitul naţional reglementar constituit sau cu îndeplinirea 
condiţiilor de brevetabilitate.

1. Examinarea formală

 ■ În cadrul examinării formale, AGEPI verifică dacă cererea de brevet 
satisface condiţiile de formă prevăzute în Regulament şi condiţiile pentru a-i 
atribui data de depozit.

 ■ În cazul în care cererea de brevet nu este conformă cu una sau mai 
multe cerinţe prevăzute în Lege, AGEPI oferă posibilitate solicitantului să 
îndeplinească cerinţele respective în termenul prescris de Regulament.

 ■ Dacă în termenul stabilit solicitantul nu prezintă informaţiile necesare 
sau nu îndeplineşte cerinţele prevăzute în Lege, se consideră că cererea nu a 
fost depusă; acest fapt este comunicat solicitantului.
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 ■ Cererea de brevet căreia i s-a atribuit data de depozit se înregistrează 
în Registrul naţional de cereri de brevete. Până la publicarea cererii de brevet 
în BOPI, datele din ea sunt confidenţiale.

2. Examinarea preliminară

 ■ În cazul în care unei cereri de brevet i se atribuie data de depozit, 
AGEPI efectuează examinarea preliminară.

 ■ În cadrul examinării preliminare, AGEPI verifică dacă:
- cererea de brevet satisface cerinţele legale;
- obiectul invenţiei este brevetabil;
- sunt satisfăcute cerinţele referitoare la revendicarea priorităţii şi, după 

caz, dacă se recunoaşte prioritatea revendicată;
- sunt satisfăcute cerinţele privind reprezentarea.

 ■ În cazul în care se constată existenţa unor deficienţe ce pot fi 
corectate, AGEPI oferă posibilitate solicitantului să remedieze aceste deficienţe 
în conformitate cu Regulamentul.

3. Publicarea cererii 

După expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului, dacă nu s-a 
luat o hotărâre de acordare a brevetului sau de respingere, cererea se publică 
în BOPI. Descrierea invenţiei conform cererii este expusă la biblioteca Agenţiei.

4. Examinarea condiţiilor pentru acordarea brevetului  
    de invenţie de scurtă durată

 ● În scopul acordării unui brevet de invenţie de scurtă durată, AGEPI 
efectuează examinarea formală şi preliminară a cererii de brevet în conformitate 
cu prevederile art. 47 şi 48 al Legii.

 ● În cadrul examinării preliminare, AGEPI verifică dacă invenţia 
revendicată satisface cerinţele art.11 şi art.12 alin. (2) şi efectuează o 
documentare în stadiul tehnicii care cuprinde brevetele, cererile de brevet, 
modelele de utilitate şi cererile de înregistrare a modelelor de utilitate depuse 
la AGEPI, care au o dată de depozit anterioară datei de depozit a cererii 
examinate şi care au fost publicate, conform art. 49, la/sau după această dată.

 ● În cazul în care se va constata că cererea de brevet satisface cerinţele 
prevăzute la alin. (2), AGEPI va adopta hotărârea de acordare a brevetului de 
invenţie de scurtă durată. 
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 ● În cazul în care se va constata că cererea de brevet de scurtă durată 
nu satisface cerinţele prevăzute la alin. (2), AGEPI va adopta hotărârea de 
respingere a cererii.

5. Examinarea de fond a cererii

  Conform Conform Legii, solicitarea privind examinarea de fond poate 
fi prezentată la data depozitului sau în termen de 30 de luni de la această dată.

  Cererea de examinare de fond trebuie să fie însoţită de taxa 
corespunzătoare. 

  Dacă examinarea de fond n-a fost solicitată în termenul stabilit, cererea 
de brevet se consideră retrasă.

  Examinarea de fond a cererii de brevet se efectuează în termen de 18 
luni de la data solicitării examinării.

6. Derularea procedurii de examinare de fond

 ○ În cadrul procedurii de examinare de fond se verifică dacă cererea de 
brevet şi invenţia care constituie obiectul ei îndeplinesc prevederile Legii şi se 
constată dacă invenţia este brevetabilă.

 ○ Dacă există obiecţii cu privire la cerere, solicitantul este invitat, printr-o 
notificare motivată, să-şi prezinte observaţiile şi, dacă este cazul, să modifice 
descrierea, revendicările şi desenele. Modificările trebuie să nu depăşească 
limitele dezvăluirii invenţiei existente în cererea de brevet la data depozitului.

 ○ Dacă după examinarea răspunsului dat de solicitant examinatorul nu 
poate adopta totuşi hotărârea de acordare a brevetului, procedura de examinare 
este continuată prin transmiterea unei noi notificări.

 ○ Hotărârea de acordare a brevetului de invenţie se ia de către Agenţie 
pe baza raportului de examinare întocmit de examinator.

 ○ Dacă Agenţia consideră că nu se poate acorda brevetul de invenţie 
solicitat, cererea este respinsă.

 ○ Motivarea hotărârii se bazează numai pe faptele asupra cărora 
solicitantul a avut posibilitatea să formuleze observaţii.

7. Opunerea publică

  Publicarea hotărârii de acordare a brevetului
  În termen de 3 luni de la data comunicării solicitantului despre 

hotărârea de acordare a brevetului, Agenţia publică în BOPI datele despre 
brevetul acordat, iar descrierea invenţiei se expune la biblioteca sa.
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  Orice persoană interesată are dreptul să facă opoziţie la hotărârea de 
acordare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării acesteia în BOPI.

  Opoziţia trebuie formulată şi motivată în scris.
  Motivele opoziţiei trebuie să se refere doar la neîndeplinirea a cel puţin 

uneia din condiţiile de brevetabilitate a invenţiei: noutate, activitate inventivă, 
aplicabilitate industrială.

  Opoziţia este considerată depusă numai după plata taxei 
corespunzătoare.

8. Eliberarea brevetului

  După expirarea termenului de opunere, Agenţia eliberează brevetul de 
invenţie în temeiul hotărârii de acordare.

  În cazul în care brevetul a fost modificat în urma procedurii de opunere, 
acesta se eliberează în formă modificată.

  Eliberarea brevetului este supusă taxelor de eliberare şi menţinere în 
vigoare a brevetului.

  Aceste taxe se plătesc de către titular în mod obligatoriu în termen de 
6 luni de la data publicării hotărârii de acordare.

  Concomitent cu prezentarea dovezii de plată a taxei pentru eliberarea 
brevetului, solicitantul depune şi dovada de plată a taxei de menţinere în vigoare 
a brevetului pentru termenul de la data depozitului naţional reglementar până la 
eliberarea brevetului, inclusiv pentru anul eliberării.

  În cazul neachitării taxei de eliberare şi menţinere în vigoare a brevetului 
în termen de 6 luni de la data publicării hotărârii de acordare a brevetului şi 
nerestabilirii în timp de alte 6 luni a termenului omis, Agenţia adoptă hotărârea 
de decădere din drepturi a titularului de brevet şi publică această informaţie în 
BOPI.

9. Prelungirea termenelor 

Termenele prescrise de Lege şi Regulament pentru o acţiune într-o proce-
dură în faţa AGEPI referitor la o cerere sau un brevet pot fi prelungite în anumite 
condiţii printr-o cerere depusă la Agenţie până la expirarea termenului prescris. 

La cererea de prelungire a termenului se anexează dovada de plată a taxei 
în cuantumul stabilit pentru prelungirea termenului. Dacă nu se prezintă această 
dovadă, cererea de prelungire se consideră nedepusă, ceea ce se notifică soli-
citantului.

Cererea de prelungire a termenului se perfectează în formă liberă.
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Perioada de prelungire a termenului nu poate constitui mai mult de 6 luni de 
la data expirării termenului prescris.

10. Repunerea în termenele omise şi restabilirea drepturilor 

Termenele prevăzute de procedură cu privire la cerere sau brevet, omise de 
solicitant, pot fi restabilite, în anumite condiţii. 

Solicitantul trebuie să depună cererea de repunere în termenul omis nu mai 
târziu de 6 luni de la data expirării lui. La cerere se anexează dovada de plată a 
taxei corespunzătoare în cuantumul stabilit şi toate materialele necesare. 

În caz contrar, cererea de repunere în termenul omis se consideră nedepusă, 
ceea ce se notifică solicitantului. Cererea de repunere în termenele omise se 
perfectează în formă liberă. 

În cazul în care solicitantul sau titularul nu s-a încadrat în termenul stabilit 
pentru o acţiune dintr-o procedură în faţa Agenţiei şi respectiva neîncadrare are 
ca urmare directă o pierdere a drepturilor cu privire la cerere sau brevet, la cere-
rea solicitantului/titularului Agenţia va admite restabilirea drepturilor şi repunerea 
în termenele omise, cu condiţia stabilirii faptului că neîncadrarea în termen a avut 
loc în ciuda luării cu bună-credinţă a tuturor măsurilor, cerute de împrejurări, sau 
că orice întârziere a fost neintenţionată. 

Reinstaurarea drepturilor şi repunerea în termene se efectuează cu condiţia 
achitării taxei stabilite şi prezentării actelor care certifică situaţia de forță majoră. 
Cererea de restabilire a drepturilor se va depune într-unul din termenele, care 
expiră mai devreme:

a) în termen de 2 luni de la data lichidării motivului de neîndeplinire în ter-
men a acţiunii corespunzătoare;

b) în termen de 12 luni de la data expirării termenului de îndeplinire a acţi-
unii corespunzătoare; 

c) în termen de 18 luni de la data expirării termenului corespunzător, omis 
de titular, în cazul în care cererea se referă la neplata taxei pentru menţinerea 
în vigoare.

11. Cererea de brevet european și brevetul european validat 

O cerere de brevet european în care este menționată solicitarea validării 
brevetului european în Republica Moldova și pentru care a fost achitată taxa 
de validare, după informarea de către OEB, se publică de către AGEPI și se 
înscrie în Registrul național de cereri de brevet de invenție la compartimentul 
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Cereri de brevet de invenție european cu atribuirea unui număr de depozit și 
cu păstrarea datei de depozit a cererii de brevet european. Publicarea cererii 
de brevet european conținând solicitarea de validare a brevetului european în 
Republica Moldova se efectuează în termen de 3 luni de la data informării de 
către OEB privind achitarea taxei stabilite pentru validare.

Publicarea solicitării de validare cuprinde publicarea în BOPI a următoa-
relor date bibliografice referitoare la cererea de brevet european furnizate de 
către OEB:

a) numărul și data de depozit a cererii de brevet european;
b) numărul și data de publicare a cererii de brevet european;
c) numărul și data publicării cererii internaționale; 
d) indicii clasificării de brevete;
e) datele privind prioritatea revendicată; 
f) datele de identificare ale solicitantului(lor), inventatorului(lor);
g) titlul invenției.
Dacă după publicarea solicitării de validare, cererea de brevet european a 

fost definitiv respinsă, retrasă sau considerată retrasă, sau solicitarea de va-
lidare a fost retrasă, AGEPI publică aceste informații în termen de 3 luni de 
la data informării de către OEB a datelor respective și le înscrie în Registrul 
național de cereri de brevet de invenție la compartimentul Cereri de brevet de 
invenție european.

În conformitate cu prevederile din Lege şi în scopul conferirii protecției pro-
vizorii unei cereri de brevet european, AGEPI face publică traducerea în limba 
de stat a revendicărilor din cererea de brevet european în termen de 3 luni de 
la data prezentării de către solicitant a unei cereri în acest sens, redactate pe 
un formular-tip, aprobat de AGEPI, a traducerii revendicărilor și achitării taxei 
de publicare stabilite. 

Dacă taxa de publicare a traducerii în limba de stat a revendicărilor din ce-
rerea de brevet european nu este achitată odată cu depunerea traducerii sau în 
termen de 3 luni de la această dată, traducerea revendicărilor este considerată 
nedepusă.

O cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și 
care a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă poate fi transformată într-o 
cerere de brevet de invenție sau o cerere de brevet de invenție de scurtă durată 
prin depunerea la AGEPI a unei cereri de transformare redactate pe un formular-
tip, aprobat de AGEPI, a copiei cererii de brevet european și a traducerii acesteia 
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în limba de stat, precum și achitării taxei stabilite. La cererea de transformare se 
anexează procura de reprezentare a solicitantului și, după caz, raportul de do-
cumentare întocmit de OEB sau de o autoritate de documentare internațională.

O cerere de brevet european transformată în cerere de brevet național se 
publică în BOPI până la expirarea termenului de 6 luni de la data depunerii 
cererii de transformare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de 
la data de depozit a cererii de brevet european sau data priorității revendicate.

 AGEPI publică traducerea în limba de stat a fasciculului de brevet eu-
ropean validat, în termen de 3 luni de la data depunerii la AGEPI, printr-un 
mandatar autorizat împuternicit printr-o procură, a unei cereri de publicare, re-
dactate pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, a traducerii descrierii, revendică-
rilor, desenelor și rezumatului brevetului european și achitării taxei stabilite de 
publicare și înscrie brevetul european validat în Registrul național de brevete 
de invenție la compartimentul Brevete europene validate.

AGEPI publică traducerea în limba de stat a fasciculului de brevet european 
validat, modificat în urma procedurii de opoziție sau limitare la OEB, în termen 
de 3 luni de la data depunerii la AGEPI conform art. 442 alin. (7) din Lege a 
unei cereri în acest sens, redactate pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, a 
traducerii revendicărilor modificate și achitării taxei stabilite de publicare și în-
scrie modificările brevetului european validat în Registrul național de brevete 
de invenție la compartimentul Brevete europene validate.

Dacă taxa de publicare nu este achitată odată cu depunerea traducerii sau 
în termen de 3 luni de la această dată, traducerea se considerată nedepusă.

Publicarea menționată cuprinde publicarea în BOPI a datelor bibliografice 
referitoare la brevetul european validat și punerea la dispoziția publicului, pe 
hârtie și în format electronic, a traducerii în limba de stat a fasciculului de brevet 
european, după caz, a revendicărilor modificate.

AGEPI, la solicitare, eliberează titularului un certificat privind validarea bre-
vetului european în termen de 2 luni de la data publicării traducerii, cu condiția 
achitării taxei stabilite. Certificatul cuprinde diploma de certificat, semnată de 
Directorul General al AGEPI, la care se anexează pagina de titlu, conținând 
datele bibliografice și rezumatul, precum și traducerea în limba de stat a fasci-
culului de brevet european, care cuprinde descrierea, revendicările, desenele 
și, după caz, raportul de documentare. 

 Publicarea traducerii corectate a revendicărilor unei cereri de brevet eu-
ropean publicate sau a fasciculului de brevet european validat se efectuează 
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în termen de 3 luni de la depunerea unei cereri în acest sens, redactate pe un 
formular-tip aprobat de AGEPI, a traducerii corectate și achitarea taxei stabilite 
prin publicarea în BOPI a datelor bibliografice referitoare la cererea sau bre-
vetul european validat corectate și punerea la dispoziția publicului în format 
electronic a traducerii corectate.

Taxele de menținere în vigoare a unui brevet european validat se achită la 
AGEPI pentru fiecare an calculat de la data de depozit a cererii de brevet euro-
pean pentru anii care urmează după anul în care mențiunea privind eliberarea 
brevetului european a fost publicată de OEB, achitarea fiind efectuată până la 
începutul fiecărui an respectiv. 

În cazul în care taxa de menținere în vigoare a brevetului nu este achitată 
în termenul stabilit, ea poate fi plătită într-un termen de 6 luni de la data expirării 
termenului prescris pentru plată, cu condiția achitării unei plăți suplimentare de 
50%. Dacă taxa de menținere în vigoare nu este achitată în termenul suplimen-
tar stabilit, titularul este decăzut din drepturile ce decurg din brevet.

În cazul în care taxa anuală pentru brevetul european este scadentă în 
perioada dintre data publicării mențiunii privind eliberarea brevetului european 
și data depunerii la AGEPI a traducerii în limba de stat a fasciculului de brevet 
european, titularul va achita taxa stabilită pentru menținerea în vigoare a bre-
vetului odată cu depunerea traducerii fasciculului de brevet, fără achitarea unei 
taxe suplimentare. În caz contrar, se aplică prevederile alineatului de mai sus.

VI. Drepturile şi obligaţiile titularului de brevet

 ■ Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul exclusiv asupra invenţiei 
protejate care constă în: dreptul de exploatare a invenţiei, dreptul de a dispune 
de brevet şi dreptul de a interzice terţilor exploatarea invenţiei protejate prin 
brevet fără autorizaţia sa.

 ■ Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să 
efectueze fără autorizaţia sa următoarele acţiuni:

> pentru produse: fabricarea, comercializarea, utilizarea, exportul, impor-
tul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosire;

> pentru procedee sau metode: utilizarea, oferirea spre vânzare sau im-
portul în aceste scopuri a produsului obţinut prin aceste procedee sau metode.

 ■ Întinderea protecţiei conferite prin brevet este determinată de conţinutul 
revendicărilor care se interpretează în legătură cu descrierea şi desenele 
explicative.
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 ■ În cazul cererii de brevet publicate, persoanele fizice şi juridice 
îndreptăţite la eliberarea brevetului beneficiază provizoriu de drepturile conferite 
titularului de brevet începând de la data publicării cererii şi până la eliberarea 
brevetului de invenţie.

 ■ Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului titularul este obligat să 
plătească taxele anuale de menţinere în vigoare.

 ■ Neplata acestor taxe atrage după sine decăderea din drepturile ce 
decurg din brevetul de invenţie.

 ■ Titularul brevetului poate exploata liber invenţia sa în Republica 
Moldova, în mod particular sau în cooperare cu firme locale şi străine, poate 
transmite drepturile sale prin cesiune, poate acorda licenţe de exploatare 
persoanelor interesate, poate transmite drepturile sale prin succesiune 
testamentară.

 ■ Conform principiilor Convenţiei de la Paris, în Lege sunt prevăzute şi 
sancţiuni aplicate pentru lipsa de exploatare sau pentru exploatarea insuficientă 
a brevetului, exprimate prin acordarea licenţelor obligatorii.  

VII. Taxele pentru servicii în domeniul protecţiei invenţiilor  

Depunerea cererii de brevet, invocarea priorităţii, publicarea, examinarea 
cererii, eliberarea şi menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, precum şi 
efectuarea altor acţiuni cu semnificaţie juridică, sunt supuse taxelor în cuantu-
murile şi termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 
cu privire la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul pro-
tecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (Anexa 1).
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Anexa 1 
Nomenclatorul* 

serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Nr. 
d/o

Denumirea serviciilor Tariful, 
euro

I. Invenţii
1.1. Brevete de invenţie

1. Depunerea cererii de brevet de invenţie/ Deschiderea fazei naţionale a 
cererii internaţionale, inclusiv:  

a) examinarea formală, preliminară şi publicarea cererii 100
b) pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 5 20

2. Examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie, inclusiv cercetarea 
documentară: 400

a) pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în urma 
modificărilor, depăşind 1 100

b) pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în urma 
modificărilor, depăşind 5 10

c) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10
3. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, pentru fiecare an de 

valabilitate:
pentru anii 1-5 100
pentru anii 6-10 300
pentru anii 11-15 500
pentru anii 16-20 700

4. Publicarea traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în 
procedura de validare 60

5. Publicarea versiunii corectate a traducerii revendicărilor din cererea de 
brevet european în procedura de validare 30

6. Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, nedepăşind 
20 de pagini 100

pentru fiecare pagină, depăşind 20 5
7. Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, modificat în 

urma procedurii de opoziţie sau de limitare la Oficiul European de Brevete 
(OEB), nedepăşind 20 de pagini

50

pentru fiecare pagină, depăşind 20 5
8. Publicarea traducerii corectate a fasciculului de brevet european validat 20
9. Eliberarea certificatului privind validarea brevetului european 20

10. Depunerea şi examinarea formală a unei cereri de transformare a cererii 
de brevet european în procedura de validare în cerere de brevet naţional 100
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11. Depunerea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată/ Deschiderea 
fazei naţionale a cererii internaţionale, inclusiv:  

a) examinarea formală şi publicarea cererii 100
b) pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 5 20

12. Examinarea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată: 200
a) pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în urma 
modificărilor, depăşind 1 100

b) pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în urma 
modificărilor, depăşind 5 10

c) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10
13. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată (pentru 

fiecare an de valabilitate)
pentru anii 1-6 100

14. Depunerea şi examinarea cererii de prelungire a termenului de valabilitate 
a brevetului de invenţie de scurtă durată, inclusiv cercetarea documentară 
şi întocmirea raportului de documentare cu opinie privind brevetabilitatea

300

15. Publicarea şi eliberarea brevetului de invenţie de scurtă durată prelungit, 
inclusiv tipărirea fasciculului de brevet cu raportul de documentare 20

16. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată după 
prelungire (pentru fiecare an de valabilitate) pentru anii 7-10 200

1.2. Modele de utilitate
17. Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare a modelului de utilitate 

pentru fiecare an de valabilitate:
pentru anii 6-10 (după reînnoire) 100

1.3. Certificate complementare de protecţie
18. Depunerea şi examinarea cererii de acordare a certificatului complementar 

de protecţie 300

19. Eliberarea certificatului complementar de protecţie 100
20. Menţinerea în vigoare a certificatului complementar de protecţie, pentru 

fiecare an de valabilitate 700

1.4. Tarife comune
21. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea unei cereri 

internaţionale conform prevederilor articolului 14 al Tratatului de cooperare 
în domeniul brevetelor (P.C.T.)

100

22. Eliberarea brevetului, inclusiv tipărirea fascicolului de brevet:
a) în cazul în care materialele cererii destinate pentru tipărire nu depăşesc 
15 pagini 100

b) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10
23. Depunerea şi examinarea unei cereri privind transformarea cererii 25
24. Depunerea cererii divizionare, inclusiv examinarea formală şi publicarea 

cererii 50

25. Publicarea cererii înainte de termen, la solicitare 10
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26. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet, întocmirea şi 
publicarea:  

a) raportului de documentare; 200
b) raportului de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 300

27. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu raport de 
documentare întocmit de o autoritate internaţională de documentare, 
întocmirea şi publicarea: 

 

a) raportului de documentare; 100
b) raportului de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 150

28. Tipărirea şi eliberarea unui nou fascicul al titlului de protecţie, nedepăşind 
15 pagini 20

pentru fiecare pagină, depăşind 15 5
29. Depunerea şi examinarea cererii de limitare a brevetului 60

VIII. Tarife comune de procedură
72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de 

înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv într-o 
cerere internaţională

100

73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei 
revendicări a priorităţii

20

75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări 30
76. Rectificarea unei erori 10
77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi 

în proprietatea intelectuală 10

78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în 
faţa AGEPI), pentru fiecare lună 20

79. Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună 50
80. Restabilirea/repunerea în drepturi 100
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau 

franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale 200

82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru 
un obiect al proprietăţii industriale 100

83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia 
contractului prevăzut la pct.57 50

84. Depunerea unei:
a) opoziţii 100
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării 150

85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului 
de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56, 
retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei 
examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate 
intelectuală

15

86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare 50
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88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale 50

89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale 25
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii 

intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale” 120

91. Organizarea medierii/arbitrajului 20
92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate 

industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc. 20

93. Eliberarea, la solicitare:  
a) a extrasului legalizat din registru 10
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie 5
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei 
adeverinţe 2

d) a copiei pe hîrtie de pe documentele din dosarul OPI sau din Baza de 
Date, pentru o pagină 0,03

94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare la 
activitatea mandatarului autorizat, lunar 10

95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză 
pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:  

a) statutul juridic, pentru un obiect 15
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un 
obiect 15

c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană, 
pentru un obiect 15

d) invenţiile, pentru o bază de date, un obiect:  
baze de date naţionale 50
baze de date internaţionale 150

Note:
1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor 

stabilite la punctele 62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei 
de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, după cum 
urmează:

a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în Republica 
Moldova, achită tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial 
stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii;

b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul 
permanent în străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente 
acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională 
a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

2. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie a invenţiei, modelului de 
utilitate şi soiului de plantă li se acordă reduceri la achitarea tarifelor după cum 
urmează:
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a) 95% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi este 
unicul autor/ameliorator;

b) 95% din cuantumul tarifului stabilit şi scutirea de plata tarifelor pentru 
menţinerea în vigoarea a brevetelor de invenţie pentru primii 5 ani, dacă este o 
organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării;

c) 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care 
întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este 
persoană fizică şi nu are calitatea de autor/ameliorator, precum şi dacă este 
persoană fizică şi nu este unicul autor/ameliorator.

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la 
punctele 4-10, 15, 21, 25, 26, 28, 66, precum şi tarifelor din secţiunea VIII, cu 
excepţia punctelor 75, 78, 79 şi 85 din prezentul Nomenclator.

5. Persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii, 
veteranii de război în sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la 
lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobâl, elevii, studenţii 
(secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen (ostaşii şi sergenţii) 
se scutesc de plata tarifelor stabilite la punctele 1, 2, 45-50, 52-56, 58 şi 60 din 
prezentul Nomenclator. 

6. În cazul solicitării termenului suplimentar de 6 luni pentru achitarea 
tarifelor prevăzute la punctele 3, 13, 16, 17, 20, 35, 37, 42, 44, 50, 51 şi 67 
din prezentul Nomenclator, solicitantul/titularul va achita suplimentar 50% din 
cuantumul tarifului care urma să fie achitat conform punctelor enumerate.

7. Tariful conform pct.75 din prezentul Nomenclator nu se achită în cazul 
în care modificarea datelor din documentele cererii sau în titlul de protecţie 
survine ca consecinţă a adoptării unui act normativ sau ca urmare a deciziei 
instanţei judecătoreşti. 

8. În cazul în care un solicitant/titular beneficiază de mai multe reduceri, 
prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai 
mari dintre acestea, iar în cazul mai multor solicitanţi/titulari care beneficiază de 
diferite reduceri prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 sau sunt scutiţi de plata tarifelor 
în conformitate cu punctul 5 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai 
mici reduceri pentru solicitanţi/titulari. 

9. Persoanele care beneficiază de reduceri sau care sunt scutiţi de achitarea 
tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note vor prezenta actul care confirmă 
acest drept la data achitării tarifului. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii 
se prezintă rapoartele financiare, valabile până la 31 martie a anului următor 
celui de gestiune sau certificatul de înregistrare pentru primul an de activitate. 
Prezentarea actului care confirmă dreptul de a beneficia de reduceri sau de 
scutire de achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note nu poate servi 
drept temei la restituirea tarifelor achitate anterior în sensul reducerii acestora.

11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în 
punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 
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52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu 
100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se 
aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note. 

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului 
stabilit conform prezentului Nomenclator. 

13. În cazul solicitării restabilirii/repunerii în drepturi în cadrul Comisiei de 
Contestaţii se va achita numai tariful prevăzut în punctul 80, fără achitarea 
tarifului conform punctului 84 din prezentul Nomenclator.

* Extras din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997,  
cu modificările şi completările ulterioare.
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Introducere

Cu prilejul celor 25 de ani de la formarea Agenției de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), ne-am propus, prin această publicație jubiliară, să reflectăm 
dinamica celor mai importanți indicatori statistici privind funcționarea Sistemului 
național de proprietate intelectuală în Republica Moldova, a cărei organizare şi 
gestionare este efectuată de AGEPI: depunerea cererilor de protecție şi protecția 
acordată pentru diferite obiecte de proprietate intelectuală (OPI), menținerea în 
vigoare a acestora, activitatea de brevetare/înregistrare a solicitanților naționali şi 
străini, inclusiv domeniile de interes; originea geografică a obiectelor protejate; 
protecția OPI autohtone peste hotarele țării. 

Majoritatea indicatorilor statistici cu care operează AGEPI corespund celor utilizați de 
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) şi statele ei membre şi sunt 
compatibili cu indicatorii utilizați la scară mondială. Totodată, statistica națională 
reflectă doar parțial domeniul proprietății intelectuale, unii indicatori ai dezvoltării 
acestuia fiind, la propunerea AGEPI, incluşi în Anuarul Statistic al RM începând cu 
anul 2012.  

Cea mai mare parte a tabelelor şi informațiilor includ date din perioada 1993-2016, 
iar activitățile şi procesele inițiate şi promovate pe parcurs, sunt reflectate începând 
cu data de lansare a lor. Pentru o percepere mai complexă şi rapidă, informațiile re-
feritoare la primii 20 de ani de activitate, au fost comasate în patru perioade a câte 5 
ani, iar dinamica anuală a acestora este reprezentată grafic. Pentru ultimii patru ani 
(2013-2016), informația se prezintă pe fiecare an în parte. 

Indicatorii statistici expuşi în prezenta publicație reflectă principalele tendințe 
ale evoluției domeniului de proprietate intelectuală în perioada de referință. 
Ei pot servi la estimarea potențialului competitiv şi inovațional sub aspect 
național, sectorial şi instituțional, prognozarea pieței interne în baza compor-
tamentului corporativ de promovare a mărfurilor, serviciilor şi tehnologiilor noi, 
în special, de către companiile multinaționale, anticiparea politicilor comerciale 
expansioniste sub aspect regional sau sectorial etc.

Informațiile prezentate demonstrează un trend neuniform al procesului de depu-
nere a cererilor şi de acordare a protecției obiectelor de proprietate intelectuală 
pe parcursul anilor 1993-2016. Acest fapt este cauzat de ciclicitatea dezvoltării 
economice, instabilitatea economico-financiară şi social-politică din țară şi din 
regiune, climatul investițional şi inovațional nefavorabil, ceea ce duce la diminu-
area gradului de atragere în activitatea economică şi de producție a invențiilor 
brevetate şi a altor obiecte de proprietate intelectuală. Totodată, ele confirmă 
dominația mărcilor în totalitatea obiectelor de proprietate industrială protejate, 
fapt ce atestă integrarea complexă a acestora în mecanismul şi circuitul valoric al 
economiei de piață.

Cele mai importante surse informaționale, utilizate în elaborarea prezentei lu-
crări, sunt bazele de date şi rapoartele anuale ale AGEPI, informațiile (bazele de 
date ale) organizațiilor internaționale în domeniul proprietății intelectuale.
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Indicatorii generali privind activitatea de brevetare/înregistrare a OPI în RM

Cei mai importanți indicatori statistici privind funcționarea Sistemului național 
de proprietate intelectuală, strâns legați de activitățile economice, investiționale 
şi inovaționale, ce caracterizează deopotrivă maturitatea economiei de piaţă, 
mediul concurenţial, interesul producătorilor autohtoni şi străini de a-şi dez-
volta afacerile în Republica Moldova, dar şi eficiența oficiului național de pro-
prietate intelectuală, sunt cei ce reflectă activitatea de brevetare/înregistrare a 
obiectelor de proprietate industrială (OPI), protecția acordată şi menținerea în 
vigoare a valabilității acestora.

Informația generalizată privind cererile de protecție a obiectelor de proprietate 
industrială depuse pe parcursul întregii perioade de funcționare a Sistemului 
național de proprietate intelectuală (1993-2016), este expusă în tabelul 1.1: din 
totalul de 141664 de cereri depuse, cea mai mare parte – 119013 (84,0%) se 
referă la mărci, urmate de desene şi modele industriale – 9537 (6,7%), invenții, 
inclusiv pentru brevete de scurtă durată şi modele de utilitate – 7920 (5,6%) 
etc. Circa 25,6% din cereri au fost depuse de solicitanții naționali, celelalte reve-
nind solicitanților străini, care au acționat atât prin procedura națională, cât şi 
internațională, în baza tratatelor internaționale corespunzătoare. 

Din totalul de peste 127 de mii de obiecte de proprietate industrială care au 
obținut protecție (tab. 1.2), 102078 (80,2%) sunt mărci, 11704 (9,2%) – invenții, 
inclusiv invenții protejate prin brevet de scurtă durată şi modele de utilitate, 
8819 (6,95%) – desene şi modele industriale etc. Raportul dintre OPI aparținând 
titularilor naționali şi celor străini este de 16,7% la 83,3%. Discrepanța mare 
dintre ponderea cererilor solicitanților naționali în numărul total al acestora şi 
pondera OPI aparținând titularilor naționali în numărul obiectelor protejate, se 
explică prin faptul că numărul invențiilor protejate reflectă şi invențiile care au 
obținut protecție în RM prin Convenția Eurasiatică de Brevete (CEAB), iar cere-
rile de brevetare corespunzătoare nu sunt luate în calcul, acestea fiind depuse 
la Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB) şi examinate fără participarea experților 
oficiilor naționale. Un alt motiv al acestei discrepanțe este numărul mai mare de 
cereri respinse/retrase în cazul cererilor depuse prin procedura națională.

O problemă ce ține de protecția juridică a obiectelor de proprietate industrială 
în RM, în special a invențiilor, este menținerea valabilității acestora. Raportul 
dintre titularii naționali şi străini la acest capitol este şi mai dezavantajos pentru 
primii, comparativ cu situația de depunere a cererilor şi acordare a protecției, 
constituind 12,9% la 87,1%, iar în cazul brevetelor de invenție chiar 7,4% la 
92,6% (tab. 1.3). Necesitatea de a achita taxe anuale pentru menținerea în vi-
goare a brevetelor de invenție, în lipsa unor facilități, transformă menținerea în 
vigoare într-o povară costisitoare şi deseori irațională, în condițiile implementă-
rii insuficiente a invențiilor brevetate. 
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Tabelul 1.1. 
Depunerea cererilor de brevetare/înregistrare a obiectelor  

de proprietate industrială (1993-2016)

Obiecte de proprietate industrială
Cereri depuse

Total %
solicitanţi naţionali solicitanţi străini

Brevete de invenţie (BI) 5206 951 6157 4,3

Brevete de invenție de scurtă durată 
(BISD) 1475 20 1495 1,1

Modele de utilitate (MU)* 235 33 268 0,2

Soiuri de plante (SP) 400 35 435 0,3

Mărci 26968 92045 119013 84,0

Desene şi modele industriale (DMI) 1923 7614 9537 6,7

Denumiri de origine (DO) 13 999 1012 0,7

Indicații geografice (IG) 7 3740 3747 2,6

Total 36227 105437 141664

% 25,6 74,4  100,0

* Cererile pentru MU au fost recepţionate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor (04.10.2008), 
iar începând cu această dată se recepţionează cereri de brevet de scurtă durată.

Tabelul 1.2. 
Acordarea protecției obiectelor de proprietate industrială  

pe teritoriul RM  (1993-2016)* 

Obiecte de proprietate industrială
Protecție acordată

Total %
titulari naționali titulari străini

Brevete de invenţie (BI) 3757 6758* 10515 8,3

Brevete de invenție de scurtă durată 
(BISD) 992 12 1004 0,8

Modele de utilitate (MU) 172 13 185 0,1

Soiuri de plante (SP) 204 23 227 0,2

Mărci 14757 87321 102078 80,2

Desene şi modele industriale (DMI) 1404 7415 8819 6,9

Denumiri de origine (DO) 3 991 994 0,8

Indicații geografice (IG) 6 3517 3523 2,8

Total 21295 106050 127345

% 16,7 83,3 100,0 

*Date estimative: conform informației Organizației Eurasiatice de Brevete, în circa 35% din numărul brevetelor eurasiatice eliberate (18000) este 
desemnată Republica Moldova.
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Indicatorii generali privind activitatea de brevetare/înregistrare a OPI în RM

Tabelul 1.3. 
Numărul obiectelor de proprietate industrială valabile pe teritoriul RM  la 31.12.2016

Obiecte de proprietate industrială
OPI valabile

Total %
titulari naționali titulari străini

Brevete de invenţie (BI)* 293 3981 4274 5,0

Brevete de invenție de scurtă durată 
(BISD) 508 8 516 0,6

Modele de utilitate (MU) 6 2 8 0,009

Soiuri de plante (SP) 167 17 184 0,2

Mărci 9512 63086 72598 85,0

Desene şi modele industriale (DMI) 505 2834 3339 3,9

Denumiri de origine (DO) 3 956 959 1,1

Indicații geografice (IG) 6 3517 3523 4,1

Total 11000 74401 85401

% 12,9 87,1  100,0

* Datele includ şi brevetele eurasiatice valabile.

Ponderea OPI care au obținut protecție/valabile în totalul de cereri depuse este prezentată în figura 1.
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Fig. 1. Ponderea OPI care au obținut protecție/valabile în totalul de cereri depuse
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Protecția invențiilor

Datele referitoare la depunerea cererilor şi acordarea protecției invențiilor 
sunt printre cei mai importanți indicatori ai dezvoltării inovaționale a unei 
țări, regiuni sau a unui domeniu. Acestea reflectă potențialul tehnico-ştiințific 
al dezvoltării inovaționale a unor teritorii sau ramuri ale economiei naționale. 
Informațiile statistice privind depunerea cererilor şi eliberarea brevetelor de 
invenție în anumite domenii pot servi pentru elaborarea prognozelor economi-
ce, anticiparea expansiunii tehnologice a unor corporații multinaționale sau țări 
în anumite zone geografice şi domenii de activitate.

Cea mai cunoscută şi eficientă modalitate de protecție juridică a invențiilor este 
brevetarea acestora. Cererile de brevetare a invențiilor pot fi depuse atât pe cale 
națională, cât şi internațională. În această ordine de idei, cererile de protecție a 
invențiilor se divizează în funcție de subiecții depunerii (solicitanți naționali şi 
solicitanți străini) şi în conformitate cu modalitățile utilizate de depunere: pe 
cale națională – la oficiile naționale de proprietate intelectuală/industrială, şi pe 
cea internațională – prin intermediul organismelor internaționale/regionale de 
brevetare a invențiilor. Astfel, cererile de brevetare a invențiilor (CBI) se divizea-
ză în două categorii: 

 » CBI ale solicitanților naționali (ale rezidenților persoane fizice şi juri-
dice din țara de origine); 

 » CBI ale solicitanților străini (ale nerezidenților), ce se depun 
spre protecție atât pe cale națională, prin intermediul manda-
tarilor autorizați, cât şi pe cea internațională, în baza acordurilor 
internaționale corespunzătoare.

Brevetele de invenție clasice se eliberează urmare examinării de fond a cererilor. 
În practica mondială se aplică şi o formă de protecție mai simplă, cu examinare 
limitată sau fără examinare de fond, bazată pe răspunderea totală sau parțială a 
solicitanților. Titlurile respective de protecție se numesc modele de utilitate, iar 
în unele cazuri, brevete de invenție de scurtă durată1.  

Pe teritoriul Republicii Moldova invenţiile se protejează în baza Legii nr. 50-XVI 
din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor (în continuare – Legea nr. 50/2008), 
prin următoarele titluri de protecţie:

 » brevet de invenţie (BI);

 » brevet de invenţie de scurtă durată (BISD);

 » certificat complementar de protecţie;

 » brevet eurasiatic;

 » brevet european validat.

Republica Moldova este parte a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor 
(în continuare – PCT), iar în perioada 1995-2012 a fost membră a Convenției Eur-
asiatice de Brevete. De menționat că, după denunțarea în 2012 a CEAB, această 
cale, pentru brevetarea invențiilor în Republica Moldova nu este disponibilă, 
însă brevetele eurasiatice obținute în baza cererilor depuse până la denunțarea 

1 Până la 04.10.2008, data intrării în vigoare a Legii nr. 50/2008, legislația RM prevedea protecția 
modelelor de utilitate, iar începând cu această dată, invențiile pot fi protejate şi prin brevete de 
invenție de scurtă durată, totodată înregistrările modelelor de utilitate efectuate anterior datei 
indicate pe teritoriul Republicii Moldova, rămân valide, cu condiția reînnoirii acestora.
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CEAB continuă să fie protejate în RM în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Organizația Eurasiatică de 
Brevete privind protecția juridică a invențiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunțarea de către Republica 
Moldova a Convenției eurasiatice de brevete, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 618 din 17.08.2012. 

Totodată, între Republica Moldova şi Organizația Europeană de Brevete (OEB) a fost încheiat Acordul de validare a 
brevetelor europene, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2015. Astfel, în anul 2016 au fost depuse la OEB şi achita-
te taxele de validare pentru 27 de cereri de brevet, solicitanții manifestând astfel intenția de a obține, prin validare, 
protecția brevetului european pe teritoriul țării noastre. După publicarea în Buletinul European de Brevete a primelor 
3 cereri din cele menționate, conform procedurilor legale stabilite în Legea nr. 50/2008, acestea au fost înscrise în 
Registrul național de cereri de brevet.

Durata unui BI este de 20 de ani, cu condiții plății taxelor anuale de menținere în vigoare, iar a unui BISD – de 6 ani, în-
cepând cu data de depozit a cererii de brevet corespunzătoare. Totodată, titularul unui BISD poate solicita prelungirea 
termenului de valabilitate a acestuia pentru o perioadă de cel mult 4 ani, în condițiile Legii nr. 50/2008.

Indicatorii statistici privind activitatea de brevetare/înregistrare a invențiilor şi modelelor de utilitate de către 
solicitanții naționali şi străini pe cale națională2  în perioada 1993-2016, precum şi cei ce țin de valabilitatea titlurilor 
de protecție pentru invenții/modele de utilitate eliberate, sunt prezentați în tabelele 2.1-2.6 şi figurile 2.1 şi 2.3. 

Tabelul 2.1. 
Cereri de brevetare/înregistrare  a invențiilor/modelelor de utilitate, 

depuse pe cale națională (1993-2016)

Anii 1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

       Cereri de brevet de invenție

Cereri depuse, 
inclusiv de: 1707 1492 1645 799 96 139 124 155 6157

 -solicitanţi 
naţionali 1158 1429 1593 737 67 67 64 91 5206

 -solicitanţi străini 549 63 52 62 29 72 60 64 951

           Cereri de brevet de invenție de scurtă durată

Cereri depuse, 
inclusiv de: 801 213 158 167 156 1495

 -solicitanţi 
naţionali 788 211 156 166 154 1475

 -solicitanţi străini 13 2 2 1 2 20

           Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate

Cereri depuse, 
inclusiv de: 41 64 140 23 268

 -solicitanţi 
naţionali 37 62 118 18 235

 -solicitanţi străini 4 2 22 5 33

2 Datele exacte privind depunerea cererilor de brevetare prin procedura CEAB separat pentru RM nu sunt disponibile şi nu sunt reflectate în această 
lucrare. De asemenea, nu sunt incluse informațiile privind depunerea cererilor de validare pe teritoriul RM a brevetelor europene, care a demarat 
abia în anul 2016.
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Fig. 2.1. Dinamica depunerii cererilor de brevet de invenție, brevet de invenție de scurtă durată  
și de înregistrare a modelelor de utilitate pe cale națională

Tabelul 2.2. 
Titluri de protecție pentru invenții și modele de utilitate 

eliberate de AGEPI (1993-2016)

Anii 1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

         Brevete de invenţie

Brevete eliberate, 
inclusiv: 735 1125 1322 787 61 54 61 70 4215

 - titularilor naţionali 519 981 1286 761 57 49 50 54 3757

 - titularilor străini 216 144 36 26 4 5 11 16 458

         Brevete de invenţie de scurtă durată

Brevete eliberate, 
inclusiv: 497 123 134 128 122 1004

 - titularilor naţionali 492 123 130 126 121 992

 - titularilor străini 5 4 2 1 12

          Certificate de înregistrare a modelelor de utilitate

Certificate eliberate, 
inclusiv: 18 38 82 47 185

 - titularilor naţionali 17 38 76 41 172

 - titularilor străini 1 6 6 13
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Fig. 2.2. Ponderea titlurilor de protecție a invențiilor și modelelor de utilitate eliberate  
pe cale națională pe numele titularilor naționali și celor străini (1993-2016)

Fig. 2.3. Top 10 țări după numărul de invenții  
și modele de utilitate, care au obținut protecție în RM

Conform datelor prezentate, din totalul solicitărilor de acordare a protecției invențiilor şi modelelor de utilitate cca 
78% sunt cereri de brevet de invenție, 19% – cereri de brevet de invenție de scurtă durată şi doar 3% – cereri de înre-
gistrare a modelelor de utilitate. Aceleaşi proporții se mențin şi în cazul titlurilor de protecție. Trendul depunerii cere-
rilor de brevetare fluctuează în jurul mediei anuale de circa 300 de cereri, cu unele maximumuri în anii 1994 şi 1996, 
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când au fost mai activi solicitanții străini şi în 2001 şi 2005, când, datorită unor măsuri de stimulare (vouchere pentru 
depunerea cererilor, introducerea facilităților financiare pentru sfera cercetare-inovare), au fost mai activi solicitanții 
naționali (tab. 2.3). După anul 2008, ponderea cererilor de brevet de invenție de scurtă durată creşte de la 58% în 2009 
până la 69% în 2013, după care în perioada 2014-2016 scade până la 50%. Interesul sporit al solicitanţilor naţionali 
faţă de protecția soluțiilor tehnice prin brevet de invenție de scurtă durată se datorează procedurii simplificate, mai 
rapide şi mai puţin costisitoare în comparaţie cu protecţia prin brevet de invenţie acordat cu examinarea de fond a 
cererii. Totodată, pentru toate aceste 3 categorii de obiecte este caracteristică ponderea net superioară a cererilor şi 
titlurilor de protecție eliberate pe numele titularilor naționali în raport cu cei străini (fig. 2.2). Topul țărilor cu cel mai 
mare număr de invenții şi modele de utilitate, care au obținut protecție în RM este prezentat în figura 2.3.

Potențialul de valorificare a invențiilor brevetate şi a modelelor de utilitate înregistrate în mare măsură se reflectă în 
indicatorii privind menținerea valabilității acestora expuşi în tabelele 2.3-2.5. După cum rezultă din tabelul 2.3, ponde-
rea brevetelor de invenție menținute în vigoare în totalul brevetelor eliberate titularilor naționali, este de doar 7,8%, 
în cazul titularilor străini, brevetele cărora au fost eliberate doar pe cale națională, ea constituie 11%. Numărul mode-
lelor de utilitate menținute în vigoare de titularii naționali şi cei străini constituie respectiv 6 şi 2. Pentru brevetele de 

Tabelul 2.3. 
Brevete de invenție valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016, 

în funcție de anul solicitării protecției

Anul 
solicitării 
protecției

Invenții protejate prin brevet de invenție
Cereri depuse Brevete eliberate Brevete valabile

Solicitanți 
naționali

Solicitanți 
străini Total Titulari 

naționali
Titulari 
străini Total Titulari 

naționali
Titulari 
străini Total

1993 67 36 103
1994 237 297 534 14 25 39
1995 270 29 299 124 103 227
1996 289 135 424 163 72 235
1997 295 52 347 218 16 234 4 4
1998 257 14 271 182 22 204 1 1
1999 256 15 271 201 30 231 2 2 4
2000 240 6 246 200 34 234 3 3
2001 437 9 446 195 31 226 8 8
2002 239 19 258 203 27 230 6 1 7
2003 293 6 299 234 7 241 4 4
2004 294 9 303 242 14 256 4 2 6
2005 390 11 401 261 8 269 11 2 13
2006 281 8 289 287 1 288 10 3 13
2007 335 18 353 262 6 268 10 5 15
2008 272 20 292 248 3 251 12 3 15
2009 136 5 141 280 10 290 9 3 12
2010 139 4 143 125 7 132 17 3 20
2011 97 11 108 61 2 63 29 5 34
2012 93 22 115 47 4 51 63 10 73
2013 67 29 96 57 4 61 42 9 51
2014 67 72 139 49 5 54 39 39
2015 64 60 124 50 11 61 19 2 21
2016 91 64 155 54 16 70
Total 5206 951 6157 3757 458 4215 293 50 343
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invenție de scurtă durată, datorită faptului că protecția prin acestea a început să fie solicitată abia în 2008 şi o mare 
parte din ele încă nu au atins „vârsta” de 6 ani, indicatorii valabilității sunt mult mai mari – 51% şi 67%, corespunzător 
(tab. 2.4). Nu în ultimul rând, indicatorii statistici privind valabilitatea brevetelor/modelelor de utilitate, în funcție de 
originea titularilor (tab. 2.5) oferă informații prețioase privind interesul acestora de a dezvolta tehnologii şi produse 
inovative în Republica Moldova. 

 Tabelul 2.4. 
Brevete de invenție de scurtă durată valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016, 

în funcție de anul solicitării protecției 

Anul 
solicitării 
protecției

Invenții protejate prin brevet de invenție de scurtă durată
Cereri depuse Brevete eliberate Brevete valabile

Solicitanți 
naționali

Solicitanți 
străini Total Titulari 

naționali
Titulari 
străini Total Titulari 

naționali
Titulari 
străini Total

2008 44 1 45 4 4
2009 194 4 198 22 22 9 2 11
2010 200 1 201 181 3 184 13 13
2011 178 4 182 156 2 158 69 69
2012 172 3 175 133 133 95 2 97
2013 211 2 213 123 123 110 3 113
2014 156 2 158 130 4 134 115 1 116
2015 166 1 167 126 2 128 93 93
2016 154 2 156 121 1 122
Total 1475 20 1495 992 12 1004 508 8 516

Tabelul 2.5. 
Titluri de protecție pentru invenții și modele de utilitate eliberate de AGEPI, 
valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016, conform țării de origine a titularului

Țara de origine a 
titularului

BI BISD MU Total

eliberate  valabile eliberate  valabile eliberate  valabile eliberate  valabile 
Republica Moldova 3757 293 992 508 172 6 4921 807
Statele Unite ale 
Americii 80 6 80 6

Germania 58 5 58 5
Elveția 56 4 56 4
Franța 50 11 50 11
Regatul Unit 34 2 1 35 2
Austria 27 1 27 1
Italia 23 5 1 24 5
Japonia 24 7 24 7
Federația Rusă 13 2 3 2 8 2 24 6
Ungaria 21 21
Ucraina 6 6 6 3 15 6
Olanda 12 12
Canada 11 11
Alte 21 de țări 43 7 1 2 46 7
Total 4215 343 1004 516 185 8 5404 867

 *Tabelul nu conține date referitoare la brevetele eurasiatice, acestea fiind reflectate în tabelul 2.6.
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Astfel, din numărul total de brevete eliberate de AGEPI, la 31 decembrie 2016 erau valabile 859 (343 de BI şi 516 BISD), 
dintre care doar 256 de brevete (29,8%) sunt menţinute în vigoare pentru o perioadă mai mare de 5 ani. De menţionat 
faptul că, titularii de brevete din sfera cercetare-inovare sunt scutiţi de plata taxelor de menţinere în vigoare a brevete-
lor pentru primii 5 ani. Astfel, numărul de brevete valide după 5 ani reprezintă un indicator relevant pentru aprecierea 
obiectivă a valorii lor economice.

Din datele prezentate mai sus rezultă că numărul invențiilor protejate în Republica Moldova pe cale națională pe numele 
titularilor străini este extrem de redus. Aceasta se explică prin faptul că, pentru a-şi breveta invenţiile pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, solicitanţii străini optează pentru calea internaţională (PCT), sau, până la denunțarea în 2012 a Convenţiei 
Eurasiatice de Brevete – calea regională a CEAB, iar începând din 2016 – validarea brevetelor europene. La 31.12.2016, în 
Republica Moldova erau  valabile 3931 de brevete eurasiatice.  

Referitor la brevetele eurasiatice se denotă o situație diferită comparativ cu brevetele valabile protejate pe cale 
națională. Conform tabelului 2.7, la finele anului 2016, din totalul brevetelor eurasiatice valabile 1229 (31%) de breve-
te sunt menținute în vigoare pe o perioadă de peste 10 ani. Datele din tabelul 2.6 atestă un interes sporit al titularilor 
din Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Elveția, Italia, Belgia etc. pentru menținerea brevetelor sale în vigoare 
pe teritoriul RM, fapt care atestă valoarea economică înaltă a acestora. 

Tabelul 2.6.
Brevete eurasiatice, valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016,  

conform țării de origine a titularului 

Țara de origine  
a titularului

 Brevete eurasiatice 
valabile 

Statele Unite ale Americii 972

Germania 372

Franța 279

Elveția 226

Italia 218

Belgia 188

Federația Rusă 187

Regatul Unit 179

Japonia 140

Olanda 123

Danemarca 94

Norvegia 94

India 68

Austria 64

Țara de origine  
a titularului

 Brevete eurasiatice 
valabile 

China 55

Suedia 51

Ungaria 50

Australia 50

Canada 49

Luxemburg 44

Finlanda 43

Irlanda 39

Spania 35

Israel 31

Belarus 25

Republica Moldova 3

Alte țări 252

Total 3931

Mondializarea dezvoltării economice şi a procesului inovațional în condițiile caracterului teritorial al protecției 
invențiilor, impune necesitatea securizării juridice a acestora în străinătate. De regulă, invențiile de produs se breve-
tează în țările în care este prevăzut exportul lor, iar invențiile de proces (tehnologice) – în cele în care pot fi aplicate 
în activitatea economică. Astfel, informația privind menținerea în vigoare a brevetelor străine în Republica Moldova 
şi depunerea cererilor de brevetare a invențiilor moldoveneşti în străinătate este reflectată în tabelul 2.8 şi figura 2.4.

În această lucrare nu facem referință la numărul invențiilor autohtone brevetate în străinătate, deoarece, după depu-
nerea la AGEPI a cererilor internaționale prin procedura PCT, oficiile care le examinează, comunică direct cu solicitanții, 
doar lor expediindu-le deciziile privind acceptarea sau respingerea cererilor de brevetare a invențiilor.
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Tabelul 2.7. 
Brevete de invenție eurasiatice, valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016,  

în funcție de anul solicitării protecției

Tabelul 2.8. 
Depunerea cererilor de brevetare a invențiilor în străinătate de către solicitanții din RM  

prin intermediul AGEPI în calitate de oficiu receptor 

1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total

Cereri depuse, 
total: 10 9 45 42 1 3 7 7 124

- pe calea PCT 6 3 21 12 1 3 7 7 60

 - pe calea CEAB 4 6 24 30 0 0 0 0 64

Fig. 2.4. Dinamica depunerii cererilor de brevetare a invențiilor în străinătate de către solicitanții din RM
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Repartizarea brevetelor de invenție şi brevetelor de invenție de scurtă durată, inclusiv a brevetelor eurasiatice, valabile pe 
teritoriul Republicii Moldova, conform secțiunilor Clasificării internaționale a brevetelor (în continuare – CIB), este reflectată 
în figurile 2.5-2.7. După cum rezultă din acestea, pentru toate trei cazuri (brevete eliberate, brevete valabile şi brevete eura-
siatice valabile) dominante sunt secțiunile A (Necesități curente ale vieții) şi C (Chimie; metalurgie).

Fig. 2.5. Repartizarea brevetelor de invenție și brevetelor de invenție de scurtă durată,  
eliberate de AGEPI în perioada 1993-2016, conform secțiunilor CIB

Fig. 2.6. Repartizarea brevetelor de invenție și brevetelor de invenție de scurtă durată,  
valabile pe teritoriul RM la data de 31.12.2016, conform secțiunilor CIB
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Fig. 2.7. Repartizarea brevetelor eurasiatice valabile pe teritoriul  
RM la 31.12.2016, conform secțiunilor CIB

Dificultățile dezvoltării inovaționale a sectorului real al țărilor în tranziție denotă o indiferență a mediului de afaceri 
față de tehnologiile noi, în special, față de cele autohtone. După cum rezultă din tabelul 2.9 şi figura 2.8, capacitățile 
inovaționale ale Republicii Moldova sunt reprezentate de potențialul uman şi instituțional: universitar, academic şi 
sectorial.

Tabelul 2.9.  
Proveniența cererilor de brevetare/înregistrare a invențiilor/modelelor de utilitate 

depuse de naționali, conform categoriilor de solicitanți 

Solicitanți 1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total

Persoane juridice, inclusiv: 755 773 928 941 158 132 143 146 3976

Instituții de învățământ superior 257 294 400 341 56 52 67 66 1533

Instituții  academice 158 204 283 425 81 61 57 53 1322

Instituții de cercetare ramurale 209 129 142 146 11 17 17 23 694

Întreprinderi şi organizații 131 146 103 29 10 2 2 4 427

Persoane fizice 440 718 783 602 120 91 87 99 2940

Total 1195 1491 1711 1543 278 223 230 245 6916
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De menționat este ponderea mare a cererilor depuse de persoane fizice, fapt care contravine opiniei precum că cer-
cetarea şi inovarea tot mai puțin se manifestă ca activități individuale ale unor cercetători şi inventatori, dar rămân 
apanajul marilor întreprinderi sau unităţilor specializate de cercetare şi învăţământ. În tabelul 2.10 sunt prezentate 
informații privind cei mai rezultativi inventatori din Republica Moldova. 

 

Tabelul 2.10. 
Topul celor mai prodigioși inventatori naționali 

Numele și prenumele 
inventatorului

Cereri depuse Titluri eliberate Titluri valabile

BI BISD BI BISD BI BISD

COVALIOV Victor 250 19 229 19 21 2

COVALIOVA Olga 240 26 220 25 21 2

RUDIC Valeriu 221 19 194 13 26 1

DUCA Gheorghe 141 10 128 10 11 2

BOSTAN Ion 114 25 109 17 4 7

CHINTEA Pavel 101 31 83 27 3 11

DULGHERU Valeriu 103 20 100 13 5 8

BERZAN Vladimir 80 41 21 18 11

ȘCHILIOV Vladimir 65 50 51 34 6 24

MIHAILOV Gheorghe 68 46 2

GULEA Aurelian 103 7 87 7 15 1

ANISIMOV Vladimir 75 33 20 9 3

 Fig. 2.8. Ponderea cererilor de brevetare/înregistrare a invențiilor/modelelor de utilitate, 
în funcție de diferite categorii de solicitanții
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Protecția soiurilor de plante

Pentru Republica Moldova, cu o pondere semnificativă a agriculturii în activitățile 
economice, cu capacități umane şi instituționale de cercetare avansată în dome-
niul ştiințelor agricole, în mod special în elaborarea unor noi soiuri de plante, asi-
gurarea protecției juridice a acestora deține un rol extrem de important.

Drepturile asupra unui soi sunt obţinute şi protejate pe teritoriul Republicii Mol-
dova prin acordarea unui brevet pentru soi de plantă (în continuare – brevet) de 
către AGEPI în conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia 
soiurilor de plante, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – 
Legea nr.39/2008) şi actele normative subordonate Legii, precum şi cu tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Organele care realizează politica statului în domeniul protecţiei juridice a soiurilor 
sunt: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Comisia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de Plante subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare (în continuare – Comisia de Stat). AGEPI recepţionează cererile de brevet 
pentru soi de plantă, efectuează examinarea şi publicarea lor oficială, eliberea-
ză brevete pentru soiuri, deţine şi administrează Colecţia naţională de brevete 
pentru soiuri de plante şi ţine Registrul Naţional al cererilor şi cel al brevetelor 
pentru soiurile de plante. Comisia de Stat este organul care efectuează testarea 
noilor soiuri în vederea aprecierii conformității lor cu condiţiile de brevetabilitate 
prevăzute de Legea nr.39/2008. Comisia de Stat ţine Catalogul soiurilor de plante.

Brevetul pentru soi de plantă certifică prioritatea soiului, paternitatea ameliorato-
rului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet de a utiliza soiul. Brevetul pentru soi 
de plantă eliberat de AGEPI este valabil numai pe teritoriul Republicii Moldova. 

Durata de valabilitate a brevetului este de: - 30 de ani – pentru soiuri de arbori, 
viţă-de-vie şi cartof; - 25 de ani – pentru soiuri de plante de alte specii, înce-
pând de la data publicării în BOPI a menţiunii privind acordarea brevetului. La 
solicitarea titularului de brevet, durata de valabilitate a brevetului pentru soi de 
plantă poate fi prelungită cu 5 ani. Titularul de brevet este obligat să menţină 
caracterele şi proprietăţile soiului, indicate în descrierea lui la data acordării bre-
vetului, pe toată perioada de valabilitate a brevetului.

Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova au dreptul să aleagă liber 
statul în care doresc să depună o cerere de brevet pentru soi de plantă. 

Solicitantul poate să solicite acordarea brevetului pentru soi de plantă în alte 
state membre ale Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante 
(UPOV), fără a aştepta să i se acorde brevet de către autoritatea ţării în care a fost 
depusă prima cerere.

Persoanele fizice şi juridice din statele membre ale UPOV beneficiază de drep-
turile acordate prin Legea nr.39/2008 la fel ca şi persoanele fizice şi juridice din 
Republica Moldova. Prevederile Legii sunt aplicabile şi în cadrul acordurilor bi-
laterale sau al relaţiilor de reciprocitate.

Specificul protecției şi valorificării soiurilor de plante, care presupune impli-
carea a două instituții – AGEPI şi Comisia de Stat, adoptarea întârziată a bazei 
normative aferente, caracterul netradițional al soiurilor în calitate de obiecte 
ale proprietății intelectuale, informația insuficientă privind modalitățile şi rolul 
protecției soiurilor de plante în condițiile economiei de piață, au condus la fap-
tul că procesul de depunere a cererilor şi acordare a protecției acestor obiecte a 
demarat abia în anul 2000, după aprobarea cadrului normativ de punere în apli-
care a Legii nr. 915-XIII din 11.07.1996 privind protecția soiurilor de plante.
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Astfel, pe parcursul anilor 2000-2016, conform informațiilor prezentate în tabelul 3.1, AGEPI a recepționat 435 de ce-
reri de brevetare a soiurilor de plante, inclusiv 35 de la solicitanții străini. După cum rezultă din acelaşi tabel, protecția 
juridică a fost acordată pentru 227 de soiuri, 23 dintre acestea – titularilor străini. Dinamica depunerii cererilor de 
brevet pentru soi de plantă în Republica Moldova este reflectată în figura 3.1.

Numărul limitat de soiuri de plante străine brevetate în Republica Moldova, pe fundalul unei invazii a ma-
terialului semincer din străinătate, este o consecință nu doar a dificultăților în asigurarea drepturilor asupra 
utilizării soiurilor brevetate, dar, parțial, şi a imposibilității depunerii de către solicitanții străini a cererilor de 
brevetare în Republica Moldova a soiurilor pe cale internațională. Printre țările, companiile cărora au fost mai 
active în brevetarea soiurilor de plante, precum şi în menținerea valabilității acestora în Republica Moldova, 
se numără Germania, Belarus, Italia, Belgia, România, Franța, Austria şi Ungaria. Ponderea brevetelor pentru soi

Tabelul 3.1. 
Depunerea cererilor și acordarea protecției soiurilor de plante (2000-2016)

Anii 2000-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Cereri depuse, inclusiv 
de: 46 141 112 43 34 37 22 435

- solicitanţi naţionali 44 135 98 39 27 37 20 400

- solicitanţi străini 2 6 14 4 7 2 35

Brevete eliberate, 
inclusiv: 0 20 88 25 29 28 37 227

 - titularilor naţionali 0 19 85 21 26 20 33 204

 - titularilor străini 0 1 3 4 3 8 4 23

Fig. 3.1. Dinamica depunerii cererilor de brevet pentru soi de plantă (2000-2016)
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de plantă menținute în vigoare (valabile) este mult mai mare, comparativ cu cea a brevetelor de invenție reflectată în 
tabelul 2.6. Acest fapt, este consecința unei valorificări practice mult mai active a soiurilor de plante brevetate, com-
parativ cu invențiile. În această ordine de idei, vom menționa că la finele anului 2016,  din totalul de 227 de brevete 
pentru soi de plantă, eliberate în perioada 2000-2016, erau valabile 184, ceea ce constituie 81%, ponderea titularilor 
naționali depăşind 90%.

Aplicabilitatea avansată a soiurilor se datorează şi activității ştiințifico-practice a celor mai mari titulari de brevete 
pentru soi de plantă din Republica Moldova, care participă nemijlocit la producerea şi comercializarea materialului 
semincer. Astfel, după cum rezultă din informațiile prezentate în tabelul 3.2, unii titulari mențin în vigoare toate 100% 
din soiurile brevetate.

Printre cele mai active entități în domeniul brevetării şi menținerii în vigoare a soiurilor de plante se numără cinci 
instituții de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (tab. 3.2), 
ce dispun de un potențial impresionant de ameliorare a unor noi soiuri de plante, divizat pe o gamă destul de largă 
de soiuri şi specii (tab. 3.3). 

După cum rezultă din tabelul 3.3 şi figura 3.2, grupele de culturi reprezentate în totalitatea brevetelor pentru soi de 
plantă eliberate, în linii mari, coincid cu structura tradițională a agriculturii din Republica Moldova, confirmând aplica-
bilitatea practică înaltă a rezultatelor activităților în domeniul ameliorării noilor soiuri de plante. 

Tabelul 3.2. 
Deținătorii  celor mai mari portofolii de brevete pentru soi de plantă valabile la 31.12.2016

Denumirea instituției Brevete 
eliberate

Brevete
valabile

Ponderea 
brevetelor 

valabile în cele 
eliberate (%)

Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de 
Cîmp „Selecţia” 62 49 79,0

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al 
Academiei de Știinţe a Moldovei 53 40 75,5

Instituţia Publică Institutul Știinţifico-Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare 30 27 90,0

Grădina Botanică (Institut) a Academiei  
de Știinţe a Moldovei 16 16 100,0

Instituţia Publică Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” 35 35 100,0

Alți titulari naționali şi străini 31 17 54,8

Total 227 184  
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Tabelul 3.3.  
Repartizarea brevetelor pentru soi de plantă eliberate în perioada 2000-2016  

conform  grupelor de culturi

Denumirea grupei Brevete eliberate

I. Cereale pentru boabe 73

II. Leguminoase 38

III. Plante oleaginoase 11

IV. Plante tehnice şi furajere 10

V. Plante aromatice şi medicinale 19

VI. Specii legumicole 25

VII. Plante ornamentale 4

VIII. Pomi, arbuşti şi viţă-de-vie 47

Total 227

Fig. 3.2. Ponderea brevetelor eliberate pentru diferite grupe de culturi  
în totalul brevetelor pentru soi de plantă
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Mărcile comerciale  acoperă o arie largă de aplicare: ele sunt prezente în aproa-
pe toate sectoarele economiei. Informaţia referitoare la protecţia mărcilor este 
extrem de relevantă pentru evaluarea situaţiei mediului concurenţial, a dome-
niilor de interes economic, perspectivelor activității antreprenoriale, a intere-
sului investitorilor străini faţă de piaţa Republicii Moldova și al producătorilor 
naționali pentru extinderea afacerilor în afara țării. 

În conformitate cu un studiu, realizat de către Organizația pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică (OCDE)3, mărcile comerciale reprezintă o sursă boga-
tă și ușor accesibilă de date statistice, ce permit o cuantificare a inovațiilor 
non-tehnologice, care reprezintă un factor major al competitivității și creșterii 
productivității în economie, în special, în sectorul serviciilor. Datele statistice 
privind mărcile sunt în strânsă corelație cu diferiți indicatori de inovare (numă-
rul de brevete, cota de piață a produselor legate de activitatea inovativă etc.). 
Informațiile privind mărcile comerciale pot furniza date despre două aspecte-
cheie ale inovației (care se suprapun parțial), pe care indicatorii tradiționali nu le 
acoperă: inovarea în sectoarele de servicii și inovarea în marketing. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia măr-
cilor (în continuare – Legea nr.38/2008), drepturile asupra mărcii sunt dobândite 
și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin:

 » înregistrare în condiţiile legii;

 » înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la Madrid 
privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891 (în 
continuare – Aranjamentul de la Madrid) sau conform Protocolului 
referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea interna-
ţională a mărcilor din 27 iunie 1989 (în continuare – Protocolul refe-
ritor la Aranjament);

 » recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

AGEPI este unica autoritate din Republica Moldova care, în condiţiile legii, acor-
dă protecţie mărcilor. În continuare, vă prezentăm datele statistice referitoare la 
cererile de înregistrare/mărcile înregistrate prin:

 » procedura națională (cererea se depune la AGEPI; dacă semnul soli-
citat spre înregistrare îndeplinește condițiile legii, AGEPI înregistrea-
ză marca în Registrul naţional al mărcilor și eliberează un titlu de 
protecție – Certificatul de înregistrare a mărcii – pentru o perioadă 
de 10 ani, începând cu data depozitului);

 » procedura internațională (cererea de înregistrare interna-
ţională se depune la Biroul Internațional al Organizației 
Mondiale a Proprietății Intelectuale, conform prevederi-
lor Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor 
la Aranjament (în continuare – Sistemul de la Madrid); Biroul 
Internațional al OMPI notifică AGEPI cererea internațională în 
care este desemnată Republica Moldova, după care aceasta este 
supusă procedurilor prevăzute de Legea nr.38/2008, în aceleași 
condiţii ca și cererile depuse direct la AGEPI; dacă semnul solici-
tat spre înregistrare îndeplinește condițiile legii, AGEPI notifică 
Biroul Internațional al OMPI Decizia privind acordarea protecției.  

3  TRADEMARKS AS AN INDICATOR OF PRODUCT AND MARKETING INNOVATIONS STI WORKING 
PAPER 2009/6. Statistical Analysis of Science, Technology and Industry Valentine Millot (OECD). 
Disponibil:  http://www.oecd.org/science/inno/42534274.pdf 

http://www.oecd.org/science/inno/42534274.pdf
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Pentru mărcile ce obțin protecție pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare internaţională, AGEPI nu 
eliberează titluri de protecție. Prin aceasta se explică decalajul mare dintre numărul de cereri de protecție 
depuse și numărul de titluri de protecție a mărcilor eliberate).

Mărcile înregistrate prin procedura națională și cele înregistrate prin procedura internațională beneficiază de același 
regim de protecție, în condițiile legii. Ele pot fi reînnoite pe perioade consecutive de 10 ani ori de câte ori este necesar.

În conformitate cu Legea nr.38/2008, mărcile notorii, de asemenea, beneficiază de protecţie juridică pe teritoriul 
Republicii Moldova. Durata de protecţie a mărcii notorii este nelimitată. Constatarea notorietăţii mărcii se efectuează 
de către instanța de judecată. Datele privind mărcile recunoscute notorii se înscriu în Registrul mărcilor notorii, ținut 
de AGEPI. 

Activitatea de înregistrare a mărcilor este una dinamică, mărcile constituind cea mai mare parte a obiectelor de proprietate 
industrială solicitate spre protecţie în Republica Moldova (tab.1.1). 

Astfel, în perioada 1993-2016, au fost depuse 119013 cereri de înregistrare a mărcilor:

 » prin procedura naţională au fost depuse 43047 de cereri, inclusiv 26968 – de către solicitanţi naţionali, 
16079 – de către solicitanţi străini din 100 de ţări, cei mai activi fiind din Statele Unite ale Americii, Regatul 
Unit al Marii Britanii, Japonia, Elveţia, Germania; 

 » prin procedura internaţională au parvenit 75966 de cereri depuse prin intermediul oficiilor a 77 de părți con-
tractante ale Sistemului de la Madrid, solicitanții provenind din 108 țări4, cei mai activi fiind din Germania, 
Elveţia, Italia, Franţa, Federația Rusă; 

 » cumulat, prin ambele proceduri, au fost depuse cereri de înregistrare a mărcilor din 125 de țări, inclusiv 
Republica Moldova. Repartizarea după țările de origine a cererilor depuse prin ambele proceduri este pre-
zentată în figura 4.1.

Fig. 4.1. Repartizarea după țările de origine a cererilor depuse prin ambele proceduri

 

4  Părți contractante ale Sistemului de la Madrid sunt și câteva oficii regionale, prin intermediul cărora pot fi depuse cereri din țările membre ale 
acestora. Astfel: Oficiul Benelux (BX) acoperă Belgia, Luxemburg și Olanda; Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (EM) 
acoperă 28 de state membre ale UE; Oficiul Organizației Africane de Proprietate Intelectuală  (OAPI)  (OA) acoperă 17 state membre ale acesteia.
 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Restul 115  țări

Regatul Unit

Turcia

Olanda

Federaţia Rusă

Italia

Franţa

SUA

Elveția

Germania

Republica Moldova

Cereri depuse



 35 

Protecția mărcilor

În tabelele 4.1-4.7 și figurile 4.2-4.7 sunt prezentați indicatorii statistici ce reflectă principalele tendinţe în domeniul 
protecției mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova. 

Depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor (tab. 4.1 și fig. 4.2). Este important să menționăm că numărul excesiv de 
mare al cererilor depuse în anul 1994 (11237) în cea mai mare parte reprezintă cererile privind continuarea protecției 
în Republica Moldova a mărcilor înregistrate în fosta URSS, depuse de solicitanți străini atât prin procedura națională 
(3648 de cereri), cât și prin cea internațională (7397 de cereri), astfel că aceste date nu sunt relevante pentru analiza 
tendințelor menționate. Totodată, numărul mare de cereri privind continuarea protecției indică interesul sporit al titu-
larilor străini pentru piața Republicii Moldova5.

Tabelul 4.1. 
Cereri de înregistrare și mărci protejate  (1993-2016)

1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total

Cereri depuse de către:
solicitanți 
naționali 2031 3345 8555 7158 1547 1509 1408 1415 26968

solicitanți 
străini,  
inclusiv prin:

19985 15237 19856 21624 4323 4002 3955 3063 92045

 - procedura 
națională 5598 2099 2706 3368 617 564 574 553 16079

 - procedura 
internațională 14387 13138 17150 18256 3706 3438 3381 2510 75966

Total 22016 18582 28411 28782 5870 5511 5363 4478 119013
Certificate eliberate/Protecție acordată

titulari naționali 641 1561 4841 4487 783 901 812 731 14757
titulari străini, 
inclusiv prin: 17882 15149 17419 21662 3960 4038 3523 3688 87321

 - procedura 
națională 4798 2328 1696 3281 572 675 508 463 14321

 - procedura 
internațională 13084 12821 15723 18381 3388 3363 3015 3225 73000

Total 18523 16710 22260 26149 4743 4939 4335 4419 102078
Mărci reînnoite

 titulari 
naţionali 6 393 700 333 367 288 376 2463

 titulari străini,  
inclusiv prin: 2257 7989 11388 2438 4125 3634 3628 35459

 - procedura 
naţională 137 3495 1255 321 1621 730 602 8161

 - procedura 
internațională 2120 4494 10133 2117 2504 2904 3026 27298

Total 2263 8382 12088 2771 4492 3922 4004 37922

5  După dezmembrarea URSS, titularii de mărci protejate pe teritoriul acesteia au avut posibilitatea, într-un termen de 12 luni, să solicite continuarea 
protecției acestora în noile state independente. 
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Fig. 4.2. Dinamica depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor 

Fiind unul din principalele elemente ale economiei de piață, mărcile sunt influențate de evoluțiile economice. Astfel, 
în perioada 1993-2008, numărul total al cererilor de protecție a mărcilor a fost în creștere, cu excepția anilor 1998-
1999, când s-a înregistrat o criză economică (de menționat că nivelul anului 1997, premergător crizei, a fost atins abia 
în 2002-2003). 

Din numărul total al cererilor depuse, circa 3/4 le revin solicitanților străini (în continuare – CSS), iar circa 1/4 a fost depusă 
de solicitanții naționali (în continuare – CSN). Aceste date vin să ne demonstreze influența CSS asupra dinamicii număru-
lui total de cereri. Astfel, tendința de creștere a acestora nu a fost afectată în anul 2006 de scăderea bruscă a numărului de 
CSN (cu 27%). Această diminuare dramatică a CSN a fost condiționată de embargoul produselor vinicole moldovenești 
instituit de Federația Rusă în anii 2005-2006. Numărul CSN nu a mai revenit la nivelul anului 2005, iar în perioada 2006-
2014 media anuală a cererilor depuse a constituit aproximativ 1470 de cereri. Criza economico-financiară mondială din 
anul 2009 a venit cu o scădere bruscă atât a numărului de CSN, cât și a celui de CSS. În perioada 2009-2015 numărul CSS  
a constituit, în medie, circa 4100, iar numărul total – circa 5500 de cereri anual.

Anul 2016 înregistrează o nouă diminuare a numărului total de cereri depuse din cauza micșorării cu 26% a număru-
lui de înregistrări internaţionale ale mărcilor, notificate de Biroul Internațional al OMPI, numărul de CSN fiind într-o 
ușoară creștere. 

Acordarea protecției mărcilor. Tendinţele enunțate mai sus sunt relevante și pentru evoluţia indicatorilor privind 
eliberarea titlurilor de protecţie a mărcilor (conform procedurii naționale) și acordarea protecției (potrivit procedu-
rii internaționale) (tab. 4.1, fig. 4.3). Diminuarea depunerii cererilor din 1998 s-a răsfrânt în timp, într-o măsură mai 
mare, asupra numărului de mărci înregistrate pe numele titularilor naţionali vis-a-vis de cei străini. Una din cauze ar 
fi procentul mai mare de CSN respinse (aproximativ 20% față de 10-12% de respingeri ale CSS). 

Reînnoirea mărcilor. Un indicator ce atestă, de asemenea, interesul faţă de piaţa Republicii Moldova îl reprezintă acti-
vitatea de reînnoire a valabilității mărcilor, care se menţine la un nivel destul de înalt: ponderea mărcilor reînnoite faţă 
de numărul înregistrărilor, al căror termen de valabilitate urma să expire, constituie circa 50%. Datele referitoare la 
activitatea de reînnoire în perioada 1993-2016 sunt prezentate în tabelul 4.1. 
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Fig. 4.3. Dinamica acordării protecției mărcilor

Repartiția teritorială a cererilor de înregistrare a mărcilor depuse de solicitanții naționali. Așa cum s-a menționat 
mai sus, indicatorii statistici referitori la mărci reflectă realitățile economice. Repartiția teritorială a cererilor de înregis-
trare a mărcilor depuse de solicitanți naționali, reprezentată în tabelul 4.2, coincide cu structura teritorială a activităţii 
economice, fapt ce confirmă încadrarea mecanismelor de protecţie și utilizare a mărcilor naţionale în procesele eco-
nomice, ca parte componentă a economiei de piaţă. 

Tabelul 4.2.
Repartiția teritorială a cererilor de înregistrare a mărcilor  

depuse de solicitanți naționali (1993-2016)

Unitatea 
administrativă

1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total

Municipii:

Bălți 63 136 187 108 26 13 36 22 591

Bender 20 3 7 16 6 1 1 4 58

Chișinău 1515 2407 6758 5960 1282 1262 1110 1078 21372

Tighina 14 82 24 120

Tiraspol 27 76 141 52 9 2 7 5 319

Raioane:

Anenii Noi 10 19 69 86 13 8 15 13 233

Basarabeasca 7 3 38 2 1 1 3 1 56

Briceni 1 2 3 6 1 1 3 17

Cahul 16 104 53 6 7 3 4 5 198
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Unitatea 
administrativă

1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total

Cantemir 5 13 43 10 1 1 73

Călărași 36 14 27 19 10 8 6 120

Căușeni 13 9 63 48 7 15 26 22 203

Cimișlia 9 22 12 4 4 5 2 58

Criuleni 9 8 61 20 13 18 12 15 156

Dondușeni 1 4 4 1 2 1 13

Drochia 7 2 13 17 1 4 1 12 57

Dubăsari 13 10 6 32 6 3 1 1 72

Edineț 7 11 30 16 1 2 3 70

Fălești 2 1 20 51 2 9 2 12 99

Florești 4 5 31 100 21 15 15 21 212

Glodeni 1 3 12 3 19

Hâncești 16 31 72 60 11 5 10 21 226

Ialoveni 48 116 203 83 12 31 31 42 566

Leova 3 1 1 6 2 3 16

Nisporeni 3 4 9 31 2 7 2 6 64

Ocnița 9 4 6 3 1 2 1 2 28

Orhei 14 58 89 46 14 10 8 32 271

Râșcani 4 1 2 1 5 3 16

Rezina 4 2 13 20 6 1 4 50

Sângerei 5 23 52 22 13 6 4 3 128

Soroca 11 13 34 23 7 2 4 4 98

Strășeni 19 19 62 69 12 19 15 215

Șoldănești 1 3 2 1 5 1 13

Ștefan Vodă 1 0 49 17 5 5 4 6 87

Taraclia 32 43 59 32 12 17 25 14 234

Telenești 7 3 22 11 4 12 2 11 72

Ungheni 11 15 25 12 4 13 10 5 95

UTA Găgăuzia 64 107 255 141 32 26 25 23 673

Total 2031 3345 8555 7158 1547 1509 1408 1415 26968

Astfel, ponderea mun. Chișinău în valoarea producţiei industriale este dominantă. Spre exemplu, în 2016 aceasta a consti-
tuit 57,2%6; valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul – 58,1%7, aici fiind concentrate cele mai multe întreprinderi comer-
ciale, din totalul pe republică: magazine – 38%; gherete, chioșcuri – 74%; farmacii, pavilioane – 65%; buticuri – 87%; stații de 
alimentare cu petrol – 77%8. Tot în capitală activează o mare parte a instituțiilor științifice și de învățământ superior, a între-
prinderilor industriale și din sfera serviciilor etc., majoritatea fiind promovate pe piață prin intermediul mărcilor. Acest fapt

6  Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Chișinău, Statistica, 2016, p. 395. 
7  Banca de date statistice Moldova: Valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul pe raioane/regiuni, ani și unitatea de măsură (anul 2010).
8  Banca de date statistice Moldova: Numărul unităților de comerț cu amănuntul, la 1 ianuarie pe raioane/regiuni, unități comerciale, indicatori și 
ani (anul 2015). 

Tabelul 4.2. (continuare)
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determină și ponderea mare a cererilor depuse de solicitanți din mun. Chișinău în numărul total al cererilor depuse pentru 
înregistrarea mărcilor – 79,2%, cifră care, cu unele excepții, a fost în continuă creștere. Astfel, în perioada 1993-1997 aceas-
ta a constituit 75%, în 1998-2002 – 72%, în 2003-2007  – 79%, în 2008-2012 – 83%, iar în 2013-2016 a înregistrat un nivel de 
80%. Considerăm că aceste cifre se datorează, nu în ultimul rând, activității de promovare a domeniului de PI, desfășurate 
de către AGEPI, grație căreia antreprenorii din capitală manifestă un nivel sporit de conștientizare a avantajelor comerciale 
oferite de utilizarea mărcilor. 

Tabelul 4.3. 
Mărci valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016,  

în funcție de anul solicitării protecției

Anul 
solicitării 
protecției

Procedura națională Procedura 
internațională Total

Titulari naționali Titulari străini Titulari străini

Numărul 
de mărci

Clase 
CIPS 

incluse

Numărul 
de mărci

Clase 
CIPS 

incluse

Numărul 
de mărci

Clase 
CIPS 

incluse

Numărul 
de mărci

Clase 
CIPS 

incluse

până la 1993* 14 24 86 288 100 312

1993 21 60 220 374 5 15 246 449

1994 28 63 1678 2945 3486 10295 5192 13303

1995 37 116 180 324 1018 2774 1235 3214

1996 103 238 282 545 873 2488 1258 3271

1997 132 294 311 483 1366 3670 1809 4447

1998 75 184 330 620 1576 4373 1981 5177

1999 70 125 205 431 1265 3713 1540 4269

2000 119 336 239 445 1291 4123 1649 4904

2001 174 327 175 362 1366 3923 1715 4612

2002 254 528 179 312 1208 3520 1641 4360

2003 335 635 187 365 1340 3770 1862 4770

2004 315 903 237 464 1465 4086 2017 5453

2005 297 942 273 495 1756 4660 2326 6097

2006 541 1248 534 969 1937 5301 3012 7518

2007 849 2420 687 1436 3498 9836 5034 13692

2008 893 2257 630 1311 4035 11705 5558 15273

2009 732 1566 547 998 3270 9587 4549 12151

2010 801 2031 482 944 3120 8244 4403 11219

2011 730 1602 682 1273 3231 8812 4643 11687

2012 712 1684 664 1210 3142 8386 4518 11280

2013 814 1880 559 1043 3499 9602 4872 12525

2014 770 1785 501 839 3239 8106 4510 10730

2015 623 1340 443 742 3224 8401 4290 10483

2016 87 195 29 53 2522 6378 2638 6626

Total 9512 22759 10268 19007 52818 146056 72598 187822
 
* Mărcile înregistrate în fosta URSS, pentru care a fost solicitată continuarea protecției.
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Valabilitatea mărcilor. Datele statistice privind valabilitatea mărcilor protejate pe teritoriul Republicii Moldova 
sunt o sursă de informare nu numai referitor la protecţia propriu-zisă, acestea fiind și o reflectare a maturităţii eco-
nomiei de piaţă, a liberei concurenţe, a interesului titularilor, actuali sau potențiali investitori străini, față de ţara și 
piața dată, un indicator al dezvoltării economice durabile. Valabilitatea mărcilor este asigurată prin procedura de 
reînnoire a înregistrării acestora după expirarea termenului de 10 ani de la data depozitului. După cum rezultă din 
datele expuse în tabelele 4.1 și 4.3, ponderea mărcilor reînnoite, având anul solicitării protecției în perioada 1993-
2006, este, în medie, de 48%, la fel ca și pentru mărcile înregistrate prin procedura internațională. Cât privește pro-
cedura națională, există diferențe: în cazul titularilor străini, ponderea mărcilor reînnoite este de 57%, iar în cazul 
titularilor naționali – de doar 36%. Acest fapt denotă o instabilitate a mediului de afaceri din Republica Moldova.

Un deosebit interes pentru evaluarea tendinţelor de expansiune economică și a modalităţilor de promovare a 
acesteia reprezintă informaţia privind provenienţa mărcilor protejate (valabile) pe teritoriul Republicii Moldova, 
expusă în tabelul 4.4. 

Tabelul 4.4. 
Mărcile valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016,  

conform țării de origine a titularului

Țara de origine

Mărci înregistrate pe cale 
națională

Mărci înregistrate pe cale 
internațională Total

Numărul 
de mărci  
valabile

Clase CIPS 
incluse

Numărul 
de mărci  
valabile

Clase CIPS 
incluse

Numărul 
de mărci  
valabile

Clase CIPS 
incluse

Germania 503 1119 9774 33128 10277 34247

Republica Moldova 9512 22759 9512 22759

Elveția 758 1128 5571 16025 6329 17153

Statele Unite ale Americii 3656 6680 2400 4418 6056 11098

Italia 111 210 4618 14569 4729 14779

Franța 237 458 4219 12414 4456 12872

Federația Rusă 480 1179 3689 11296 4169 12475

Turcia 161 266 1939 4185 2100 4451

China 115 165 1872 3174 1987 3339

Ungaria 26 47 1834 2167 1860 2214

Regatul Unit al Marii Britanii 646 1180 1045 3395 1691 4575

Japonia 688 1338 991 2455 1679 3793

Olanda 244 436 1375 4292 1619 4728

Ucraina 354 606 1115 2376 1469 2982

Austria 42 134 1335 4575 1377 4709

Belgia 47 61 1054 2380 1101 2441

Spania 25 44 1035 2753 1060 2797

Cehia 37 65 960 2186 997 2251

Polonia 98 170 879 2269 977 2439

Luxemburg 66 125 727 2027 793 2152

Bulgaria 69 102 720 1598 789 1700

Restul țărilor 1905 3494 5666 14374 7571 17868

Total 19780 41766 52818 146056 72598 187822
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O analiză a provenienţei acestora, prin prisma ponderii ţărilor respective în importul Republicii Moldova, ar 
putea oferi detalii suplimentare pentru cercetarea tendinţelor evoluţiei relaţiilor economice internaţionale.

Fig. 4.4. Top 10 clase de produse/servicii din mărcile valabile  
pe teritoriul RM la 31.12.2016

Clasele de produse/servicii. O informaţie utilă pentru studiul pieţei o constituie clasele de produse/servicii9 
pentru care se înregistrează mărcile. Cele 45 de clase de produse și servicii, asupra cărora se poate extinde o 
marcă, conturează un tablou detaliat al intenţiilor de dezvoltare economică: în cazul titularilor naţionali, această 
informație reflectă activitatea producătorilor/prestatorilor de servicii locali, iar în cazul celor străini – aceste date 
indică ramurile economiei naţionale pentru care se manifestă interes investiţional și comercial.

Din datele prezentate în tabelul 4.5 și figura 4.4 se poate observa, că se atestă diferențe considerabile între preferințele/
interesele titularilor naționali și celor străini. Titularii naționali înregistrează preponderent mărci pentru servicii, ast-
fel, în top 10 se regăsesc 4 asemenea clase: 35 (servicii de publicitate și comerciale); 41 (educaţie, divertisment, acti-
vităţi sportive); 43 (servicii de alimentaţie publică; cazare temporară) și 39 (transport; organizarea călătoriilor), iar 
dintre clasele de produse cele mai solicitate sunt următoarele: 33 (băuturi alcoolice); 30 și 29 (diverse produse ali-
mentare); 32 (bere și băuturi nealcoolice)  etc. În cazul titularilor străini, cele mai solicitate sunt clasele de produse: 05 
(medicamente); 09 (diverse aparate, tehnică de calcul etc.); 03 (produse cosmetice, detergenți etc.); 25 (îmbrăcămin-
te, încălțăminte) etc. Astfel, informația referitoare la domeniile pentru care se înregistrează mărcile, reflectă adecvat 
situația reală în economia de piață. 

9   Conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor (CIPS), instituite prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională 
a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, la care Republica Moldova este parte. CIPS conține 34 de clase 
de produse și 11 clase de servicii. Titlurile claselor pot fi accesate la adresa http://agepi.gov.md/ro/trademarks/classifications sau pe site-ul 
OMPI.
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Tabelul 4.5.
Mărcile valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016 conform claselor de produse și servicii

Procedură națională Procedură internațională

Titulari naționali Titulari străini Titulari străini

Clasa de  
produse/servicii

Numărul total 
de mărci 

Clasa de  
produse/servicii

Numărul total 
de mărci

Clasa de  
produse/servicii

Numărul total 
de mărci 

35 4171 5 2861 5 14510

33 1827 30 1248 9 8782

41 1110 9 1121 3 8067

30 1101 3 1058 35 7421

5 1001 35 993 30 6185

32 918 34 956 25 5928

29 889 16 728 16 5365

43 877 29 711 42 5016

39 748 32 656 29 4107

16 735 12 630 1 3989

38 733 42 538 11 3892

37 691 41 520 41 3861

42 592 25 519 18 3838

25 559 33 508 7 3837

9 526 1 484 12 3782

36 467 7 418 32 3561

3 424 38 369 14 3334

31 413 37 333 37 3183

19 401 21 315 21 2992

44 396 36 301 33 2825

Restul 25  
de clase 4180 Restul 25  

de clase 3740 Restul 25  
de clase 42097

Cei mai activi titulari cu cele mai mari portofolii de mărci. Deoarece solicitanții străini pot solicita protecția atât 
prin procedura națională, cât și prin cea internațională, iar diferențele calitative și cantitative sunt destul de mari, 
vom prezenta aceste date separat. În figurile 4.5 și 4.6 sunt prezentate topurile titularilor naționali și străini care dețin 
cele mai mari portofolii de mărci valabile la data de 31.12.2016.

Datele privind înregistrarea mărcilor de către titularii străini în Republica Moldova permit prognozarea proceselor eco-
nomice, determinarea tendinţelor investiţionale, a evoluţiei ulterioare a activităţilor economice externe, inclusiv în vede-
rea importului de mărfuri și servicii atât sub aspect ramural, cât și corporativ, repartizat pe anumite produse sau servicii. 

Protecția mărcilor din Republica Moldova în străinătate. Mondializarea economiei și creșterea gradului de interde-
pendenţă între economiile naţionale impune în mod imperios protecția mărcilor naționale în străinătate, în vederea 
promovării vânzărilor, asigurării protecţiei mărfurilor și serviciilor destinate exportului. Astfel, doar prin Sistemul de la 
Madrid, până pe data de 31.12.2016, prin intermediul AGEPI ca oficiu al țării de origine, au fost depuse 754 de cereri 
primare de înregistrare internațională a mărcilor și 158 de cereri de desemnare posterioară, acoperind 94 de țări mem-
bre ale Sistemului de la Madrid10. 
10  AGEPI nu deține informația referitoare la protecția mărcilor titularilor din Republica Moldova, depuse direct la oficiile de PI din alte țări conform 
procedurilor naționale. 
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Fig. 4.5. Top 10 titulari naționali cu cele mai mari portofolii de mărci  
valabile la data de 31.12.2016, înregistrate în RM  

Fig. 4.6. Top 10 titulari străini cu cele mai mari portofolii de mărci  
valabile la data de 31.12.2016, înregistrate prin ambele proceduri
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Intensitatea depunerii cererilor de înregistrare internațională a mărcilor moldovenești pe parcursul perioadei 1997-
2016 este reflectată în tabelul 4.6 și figura 4.7. Numărul de cereri a înregistrat o creștere dinamică în perioada 2002-
2005, atingând maximumul în preajma embargoului vinurilor moldovenești impus de Federația Rusă, după care a 
urmat un regres semnificativ, amplificat de criza economică declanșată în anul 2008. De menționat, că țările din top pentru 
care se solicită protecția mărcilor moldovenești, sunt cele în care se exportă producția vinicolă din țara noastră. 

    Tabelul 4.6. 
Cereri de înregistrare internațională a mărcilor depuse de  

solicitanți naționali și țările desemnate 

  1997-
2001

2002-
2006

2007-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Cereri depuse, total 33 242 168 59 50 71 84 47 754

Cereri de desemnări 
posterioare 6 45 34 15 11 13 21 13 158

Țările cu cele mai multe desemnări în cererile depuse

Ucraina 18 203 109 52 35 30 48 33 528

Federația Rusă 16 186 104 48 37 28 22 33 474

România 17 135 85 27 27 28 58 40 417

Belarus 10 178 91 37 25 26 19 22 408

Kazahstan 4 151 62 31 27 25 29 22 351

Letonia 2 122 42 17 8 6 4 9 210

Lituania 3 117 41 15 8 6 5 8 203

SUA 82 45 12 9 23 11 16 198

Polonia 7 65 47 20 10 19 13 16 197

China 2 62 28 21 15 27 24 16 195

Alte 84 de tări 76 1506 852 238 205 202 196 345 3620

Total 155 2807 1506 518 406 420 429 560 6801

 Fig. 4.7. Dinamica depunerii cererilor de înregistrare internațională a mărcilor moldovenești
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Informația privind titularii naţionali care deţin cele mai impunătoare portofolii de mărci înregistrate atât în țară, cât și 
peste hotare, este expusă în tabelul 4.7. Datele prezentate reflectă, în linii mari, structura ramurală a economiei naţi-
onale. Astfel, 4 titulari dintre cei prezentați activează în domeniul producţiei băuturilor alcoolice; câte 3 – în dome-
niul farmaceutic și, respectiv, al produselor alimentare; câte 2 – al materialelor de construcție; al produselor cosmeti-
ce; al confecțiilor; al berii și altor băuturi nealcoolice; câte 1 – în domeniul serviciilor de telecomunicații; serviciilor de 
comercializare a produselor. 

Tabelul 4.7. 
Titularii naționali, deținători ai celor mai mari portofolii de mărci  

valabile la 31.12.2016*

Titulari naționali

Procedura națională Procedura 
internațională Total

Numărul 
de mărci

Numărul 
de clase

Numărul 
de mărci

Numărul 
de clase

Numărul 
de mărci

Numărul 
de clase

Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare al RM 102 120 25 25 127 145

World Medicine 124 148     124 148

SUPRATEN PLUS S.R.L. 111 148 9 9 120 157

EURO-ALCO S.R.L. 111 326 8 12 119 338

SUPRATEN S.A. 91 123 24 38 115 161

FARMAPRIM S.R.L. 71 73 36 37 107 110

MOLDCELL S.A. 100 478     100 478

EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A. 91 260 1 2 92 262

KVINT 77 132 14 14 91 146

BUCURIA S.A. 69 161 6 10 75 171

Rotapharm Limited 69 84     69 84

VIORICA-COSMETIC S.A. 49 64 14 14 63 78

COSMOVIS S.R.L. 59 96     59 96

RENAISSANCE PERFECT S.R.L. 53 60 2 6 55 66

BALABAN INTRAVEST S.R.L. 44 132 11 17 55 149

PONTI S.R.L. 53 86     53 86

NEFIS S.R.L. 50 53 2 4 52 57

PANFIL Eugeniu 48 48     48 48

BUDACA Alexandru 44 86     44 86

BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L. 41 85 1 2 42 87
 
* Denumirile companiilor sunt redate în varianta în care acestea au fost indicate la depunerea cererilor și figurează în bazele de date ale AGEPI.
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Desenele şi modelele industriale (DMI) sau designul industrial, reprezintă aspec-
tul exterior al produselor sau al unor părţi ale lor, şi au un rol extrem de impor-
tant în procesul de alegere a acestora de către consumatori. Îmbinând funcțiile 
utilitare cu cele estetice, ele fac produsele mai atractive, contribuind la sporirea 
competitivității acestora pe piață. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind pro-
tecţia desenelor şi modelelor industriale (în continuare – Legea nr. 161/2007), 
pe teritoriul Republicii Moldova sunt recunoscute şi protejate DMI înregistra-
te atât prin procedura națională, cât şi prin procedura internațională, conform 
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi 
modelelor industriale, adoptat la 06.11.1925 (în continuare – Aranjamentul de la 
Haga), în condiţiile legii menționate. 

În cazul designului industrial, spre deosebire de alte obiecte de proprietate 
industrială, printr-o singură cerere de înregistrare poate fi solicitată protecţia a 
până la 100 de DMI (depozit multiplu), cu plata unei taxe pentru fiecare obiect 
suplimentar, depăşind 1. 

Activitatea de depunere a cererilor şi de acordare a protecţiei DMI în Republica 
Moldova (tab. 5.1 şi fig. 5.1) a cunoscut o evoluție ascendentă în perioada 1994-
2001, datorată celor aproximativ 90% de cereri depuse de solicitanții stră-
ini prin procedura internațională. Însă, după maximumul atins în 2001, numă-
rul solicitanților străini scade, iar din 2004 acest proces se răsfrânge şi asupra 
numărului de cereri depuse de solicitanții naționali. Concomitent, ponderea 
solicitanților naționali creşte, atingând 20-30% din totalul cererilor depuse. 

Fluctuațiile numărului cererilor de înregistrare a DMI în perioada de după 2002 
sunt rezultatul mai multor factori, printre care criza economico-financiară mon-
dială şi modificarea conjuncturală a pieței, dar şi embargoul introdus în 2005-
2006 de Federația Rusă asupra produselor vinicole moldoveneşti, or, producă-
torii autohtoni solicitau preponderent protecția în calitate de DMI a designului 
etichetelor, buteliilor şi altor ambalaje pentru vinuri şi alte băuturi alcoolice. 

Durata protecţiei designului industrial în Republica Moldova este de 5 ani din 
data depozitului, cu posibilitatea reînnoirii pentru mai multe perioade a câte 
5 ani, până la maximum 25 de ani. Prin urmare, activitatea de reînnoire a înre-
gistrării (menținerea valabilității) DMI este un indicator ce reflectă importanța 
economică şi aplicabilitatea acestora, pe de o parte, şi interesul faţă de piaţa 
Republicii Moldova, pe de altă parte. 

După cum rezultă din datele prezentate în tabelul 5.1, au fost reînnoite, cel 
puțin o dată, cca 45% din DMI înregistrate pe numele titularilor naționali, iar 
în cazul titularilor străini acest indicator constituie 85%. Informațiile detalia-
te privind menținerea valabilității DMI de către diferite categorii de titulari, 
în funcție de anul depozitului, sunt prezentate în tabelul 5.2, iar în funcție 
de țările de origine a titularilor – în tabelul 5.3. În Top 5 țări cu cel mai mare 
număr de titulari, care dețin înregistrări valabile pe teritoriul RM se situează 
Elveţia, Germania, Franţa, Italia şi Turcia. Provenienţa DMI protejate (valabile) 
pe teritoriul Republicii Moldova reflectă interesul față de piața țării noastre, 
geografia acestora cuprinde 43 de țări.
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Protecția desenelor/modelelor industriale

La 31.12.2016, din numărul total de 1622 de certificate de înregistrare a DMI, eliberate de AGEPI, erau valabile 591 
(36%), inclusiv 305 reînnoite (52% din certificatele valabile). Din totalul de 7197 de înregistrări internaţionale ale DMI, 
care îşi extind efectele pe teritoriul Republicii Moldova, erau valabile 2748 (38%), inclusiv 1846 reînnoite (67% din înre-
gistrările internaţionale valabile). Aceste date atestă interesul producătorilor din țară şi de peste hotare față de dez-
voltarea afacerilor în Republica Moldova prin asigurarea protecției drepturilor exclusive asupra designului industri-
al aferent produselor puse pe piață. 

Fig. 5.1. Depunerea cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale

Tabelul 5.2.
Înregistrări și DMI cuprinse în ele, valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016,  

în funcție de anul solicitării protecției

Anul solicitării 
protecției

Procedură națională Aranjament Haga Total

Înregistrări DMI Înregistrări DMI Înregistrări DMI

1994 3 3 3 3

1995 20 55 20 55

1996 33 101 33 101

1997 1 1 49 158 50 159

1998 5 15 76 172 81 187

1999 5 13 54 130 59 143

2000 10 32 55 104 65 136

2001 16 41 52 169 68 210

2002 9 29 74 222 83 251

2003 14 38 143 391 157 429

2004 21 64 188 538 209 602

2005 18 47 156 320 174 367

2006 39 113 129 604 168 717

2007 20 51 137 561 157 612
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Anul solicitării 
protecției

Procedură națională Aranjament Haga Total

Înregistrări DMI Înregistrări DMI Înregistrări DMI

2008 29 84 216 585 245 669

2009 26 87 132 412 158 499

2010 42 168 110 380 152 548

2011 34 145 113 521 147 666

2012 17 87 116 420 133 507

2013 66 696 183 766 249 1462

2014 81 1031 194 744 275 1775

2015 66 557 252 896 318 1453

2016 72 956 263 938 335 1894

Total 591 4255 2748 9190 3339 13445

Datele statistice privind înregistrarea DMI sunt o sursă preţioasă de informare pentru studii de marketing. Astfel, informaţia pri-
vind clasele de produse pentru care se înregistrează designul industrial reflectă segmentul de piaţă a RM, pentru care, în mare 
parte, producătorii îşi manifestă interesul. 

Tabelul 5.3. 
Originea înregistrărilor valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016  

și numărul de DMI cuprinse în ele

Țara de origine 
Procedură națională Aranjament Haga Total

Înregistrări DMI Înregistrări DMI Înregistrări DMI 

Elveţia 4 7 1562 4751 1566 4758

Republica Moldova 499 4026 6 66 505 4092

Germania 3 10 411 1627 414 1637

Franţa 15 48 190 629 205 677

Italia 126 387 126 387

Turcia 3 11 63 169 66 180

Statele Unite ale 
Americii 15 18 26 41 41 59

Bulgaria 35 90 35 90

Polonia 12 32 20 51 32 83

Olanda 30 150 30 150

Luxembourg 25 263 25 263

Austria 20 110 20 110

Alte 31 de țări 40 103 234 856 274 959 

Total 591 4255 2748 9190 3339 13445

În tabelul 5.4 şi figura 5.2 sunt prezentate datele referitoare la repartizarea înregistrărilor şi DMI cuprinse în acestea, 
valabile pe teritoriul Republicii Moldova la 31.12.2016, conform claselor CIDMI11, în funcție de categoriile de titulari şi

11  Clasificarea Internațională pentru Desene şi Modele Industriale (CIDMI), instituită prin Aranjamentul de la Locarno conține 32 de clase de produse.

Tabelul 5.2. (continuare)
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per total. Topul general al produselor încorporând DMI, valabile pe teritoriul Republicii Moldova la 31.12.2016, este 
prezentat în figura 5.2. 

Tabelul 5.4.
Înregistrări și DMI cuprinse în acestea, valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016,  

conform claselor Clasificării de la Locarno

Clasa

Procedură națională Aranjament Haga

Titulari naționali Titulari străini Titulari naționali Titulari străini

Înregistrări DMI Înregistrări DMI Înregistrări DMI Înregistrări DMI

1 6 27 1 1 29 90

2 14 67 2 19 56 281

3 1 1 40 109

4 1 3 8 15

5 6 11 20 141

6 30 554 1 1 10 93 56 223

7 4 10 74 310

8 3 20 1 2 41 135

9 192 462 67 148 255 787

10 1 1 1305 4058

11 95 1953 3 11 192 1101

12 6 19 1 1 194 776

13 6 16 3 3 40 105

14 1 4 5 40 45 98

15 6 20 52 209

16 3 6

17 1 4 2 7

18 1 3 8 12

19 119 550 22 66 54 213

20 11 311 40 250

21 3 35 56 140

22 1 1

23 5 7 1 1 76 235

24 7 29 18 38

25 25 552 7 16 46 226

26 1 8 43 174

27 1 8 11 35

28 3 11 19 58

29

30 1 2

31 5 11

32 24 92 13 55 30 181
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Fig. 5.2. Topul produselor încorporând DMI, valabile pe teritoriul RM la 31.12.2016

Indicatorii statistici referitori la protecția DMI prezintă interes pentru efectuarea studiilor de piață în vederea stabili-
rii unor relații de colaborare sau pentru evaluarea mediului concurențial în domeniul de interes. În tabelele 5.5 şi 5.6 
sunt prezentate datele statistice cu privire la deținătorii celor mai mari portofolii de DMI.

Tabelul 5.5.
Deținătorii celor mai mari portofolii de DMI protejate în RM, valabile la 31.12.2016 (titulari naționali)*

Titulari naționali Numărul certificatelor Numărul DMI incluse

GÎRBU Anatolie 69 1870

FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT 14 27

BECHER Valeriu 9 36

IMPERIAL VIN S.A. 9 27

GUŢU Serghei 9 26

HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE 8 30

WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., ÎCS 8 13

ORHEI-VIT S.A. 7 57

EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ 9 20

ART GRUP BRIVET S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ 6 31

ÎCS „SUVOROV-VIN” S.R.L. 6 14

CEBOTARESCU Dumitru 6 123

DRAGNEV Valeriu 6 17

AROMA S.A. 4 6

VALAC Denis 4 161

UNGAR S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ 4 7

DRAGNEV Igor 4 5

MOLDAGROVIN S.R.L. 4 12

TOMAI-VINEX S.A., SOCIETATE COMERCIALĂ 4 9

BESCHIERU Radu 4 4
* Numele titularilor sunt redate în varianta în care acestea au fost indicate la depunerea cererilor şi figurează în bazele de date  ale AGEPI.
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Tabelul 5.6. 
Deținătorii celor mai mari portofolii de DMI protejate în RM, 

valabile la 31.12.2016 (titulari străini)*

Titulari străini Țara de origine  
a titularului

Numărul 
înregistrărilor 

valabile

Numărul DMI 
incluse

SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) CH 769 2069

DAIMLER AG DE 131 406

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) CH 120 293

HARRY WINSTON SA CH 64 247

MONTRES BREGUET S.A. CH 62 183

THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)

CH 100 553

FERRARI S.P.A. IT 47 83

ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE CH 41 224

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT DE 35 266

ALFRED KARCHER GMBH & CO. KG DE 36 185

MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.) CH 32 130

HERMES SELLIER (SOCIЙTЙ PAR ACTIONS SIMPLIFIЙE) FR 34 268

SAVERGLASS FR 40 81

BLANCPAIN SA CH 28 87

TISSOT S.A. CH 50 129

ROLEX SA CH 23 86

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON 
S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.) CH 20 48

SOCIЙTЙ DES PRODUITS NESTLЙ S.A. CH 19 30

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US 18 22

RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES 
RADO SA) CH 18 28

* Numele titularilor sunt redate în varianta în care acestea au fost indicate la depunerea cererilor şi figurează în bazele de date ale AGEPI.

Dacă producătorii străini protejează destul de activ designul industrial în Republica Moldova, situația este alta în cazul 
producătorilor naționali. În perioada 1994-2016, de către solicitanții naționali, prin intermediul AGEPI ca oficiu al țării de 
origine, au fost depuse 31 de cereri internaționale cuprinzând 168 de DMI. Totodată, specificul sistemului de la Haga con-
stă în aceea, că solicitanții naționali pot depune cererea de protecție internațională a DMI direct la OMPI, fără a depu-
ne cerere națională la AGEPI, mai mult ca atât, să desemneze Republica Moldova în calitate de țară unde se doreşte 
obținerea protecției. În acest mod, 11 solicitanți naționali au depus cereri de înregistrare a DMI, desemnând Republica 
Moldova. Din aceştia cei mai activi sunt: CONFORT S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ şi ANTURAJ-NOU S.R.L.
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Protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine 

Pentru Republica Moldova, ţară preponderent agrară, cu bogate tradiţii în pro-
ducerea vinurilor de calitate și altor produse agricole și alimentare, precum și a 
celor artizanale, protecția indicaţiilor geografice (IG) și a denumirilor de ori-
gine (DO) este de o importanţă incontestabilă. Aceste obiecte de proprietate 
intelectuală reprezintă instrumente eficiente de marketing, însă potenţialul lor 
încă nu este valorificat pe deplin.

Protecţia juridică a indicaţiilor geografice12 pe teritoriul Republicii Moldova este 
asigurată în conformitate cu Legea nr.66 din 27.03.2008 privind protecţia indica-
ţiilor geografice, denumirilor de origine și specialităţilor tradiţionale garantate (în 
continuare – Legea nr. 66/2008): 

 » în temeiul înregistrării lor la AGEPI, sau 

 » în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Republica Moldova este membră a Aranjamentului de la Lisabona privind protec-
ţia denumirilor de origine și înregistrarea internaţională a acestora (în continuare – 
Aranjamentul de la Lisabona), Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de 
o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și sta-
tele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare – Acord de Asociere RM-UE  
sau AA RM-UE), care a intrat în vigoare la 1 iulie 2016 și care a integrat în sine prevede-
rile Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția 
indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (în continuare – Acord IG 
RM-UE).

Respectiv, vom distinge indicatorii statistici referitori la procedura națională de 
obținere a protecției DO și IG și la procedurile de obținere a protecției DO în baza 
Aranjamentului de la Lisabona, precum și a IG (incluzând și DO) în baza Acordului 
de Asociere RM-UE și Acordului IG RM-UE.

Spre deosebire de alte obiecte de PI, activitatea de înregistrare a DO și IG, în 
special a celor autohtone, prin procedura națională este la un nivel foarte scă-
zut. Acest fapt se explică prin complexitatea sistemului de protecție a acestora, 
atât din punct de vedere normativ, cât și instituțional, dar și din cauză că produ-
cătorii autohtoni încă nu conștientizează pe deplin beneficiile și avantajele eco-
nomice pe care le oferă indicațiile geografice protejate (IGP) și denumirile de 
origine protejate (DOP). Un motiv ar fi și faptul că înregistrarea DO și IG nu gene-
rează drepturi exclusive sau alte drepturi reale. În același timp, producătorii stră-
ini manifestă un interes sporit față de protecția IG și DO în Republica Moldova.

În perioada 1993-2016, prin procedura națională au fost depuse spre înregistrare 
13 DO autohtone și 8 străine (tab. 6.1). Majoritatea absolută a cererilor de protecție 
a denumirilor de origine se referă la DO depuse prin procedura Aranjamentului 
de la Lisabona. La data intrării în vigoare a acestuia, Biroul Internațional al OMPI 
a notificat AGEPI 773 de înregistrări internaționale din diferite țări membre ale 
Aranjamentului. Până la finele anului 2016, numărul înregistrărilor internaționale, 
notificate de Biroul Internațional al OMPI, a ajuns la 991. Urmare examinării, 984 de 
DO au obținut protecție, 7 fiind refuzate de la protecție din varii motive legale. 

12  Prin „indicaţii geografice”, astfel cum sunt definite în art.22 alin.(1) din Acordul privind 
aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), se înţeleg 
indicaţiile ce includ și denumirile de origine.
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Tabelul 6.1. 
Depunerea cererilor de înregistrare a DO și  
acordarea protecției acestora (1993-2016)

  1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total

Cereri de înregistrare 

DO autohtone           2 4 3 3     1 13

DO străine, inclusiv prin: 779 40 28 14 25 64 50 999

  - procedură națională   6 2       8

  - Aranjament Lisabona   773 39 26 14 25 64 50 991

Total 2 783 42 31 14 25 64 51 1012

Protecție acordată

DO autohtone             2           1 3

DO străine, inclusiv prin: 771 28 36 7 19 73 57 991

- procedură națională 5     2       7

- Aranjament Lisabona 766 28 36 5 19 73 57 984

Total 773 28 36 7 19 73 58 994

Durata protecţiei unei DO sau IG începe din data de depozit a cererii13 și este nelimitată. Totuși, protecţia DO sau a IG 
va fi revocată dacă aceasta a încetat în ţara de origine sau în condiţiile prevăzute de tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte. În temeiul acestor prevederi, Biroul Internațional al OMPI a notificat AGEPI cu pri-
vire la revocarea protecției a 35 de DO care au obținut protecția prin procedura Aranjamentului de la Lisabona. În 
consecință, la 31.12.2016, pe teritoriul Republicii Moldova erau protejate:

 » prin procedura naţională – 10 denumiri de origine, inclusiv 3 autohtone și 7 străine (5 – din Republica Cehă 
și 2 – din Federaţia Rusă); 

 » în baza Aranjamentului de la Lisabona – 949 de denumiri de origine din 20 de ţări membre ale acestui 
Aranjament (alte 7 țări membre nu au înregistrat nici o DO).

La rândul său, o DO autohtonă (Romănești, pentru vinuri) este protejată în statele membre ale Aranjamentului de la 
Lisabona.

Repartizarea DO protejate în Republica Moldova pe categorii de produse este prezentată în figura 6.1.

Protecția IG în Republica Moldova a devenit posibilă după adoptarea Legii nr.66/2008, dar primele cereri de înregis-
trare a IG autohtone prin procedura națională au fost depuse abia în 2012. În total, prin procedura națională au fost 
depuse spre protecție 7 IG autohtone și una străină (tab. 6.2). Majoritatea IG pentru care s-a solicitat protecție, au fost 
depuse prin procedura Acordului IG RM-UE / AA RM-UE și au ca țări de origine statele membre ale UE. Cel mai mare 
număr de astfel de IG a fost depus în anul 2010, acestea fiind publicate într-o Ediție Specială a Buletinului Oficial de 
Proprietate Industrială „Indicații geografice” și supuse consultărilor publice și procedurilor de opoziție și examinare de 
fond. Deși nu au fost depuse opoziții privind acordarea protecției și nici nu au existat motive de refuz, protecția efecti-
vă a acestor IG a început la data intrării în vigoare a Acordului IG RM-UE. Toate IG depuse, care au fost examinate până 
la finele anului 2016, au obținut protecție. Totodată, din cele 245 de IG înaintate spre protecție în temeiul AA RM-UE, 
până la finele anului 2016 au fost supuse procedurilor de examinare 23 de IG, alte 222, precum și 2 IG depuse prin pro-
cedura națională, urmând să fie examinate în perioada următoare, în termenele legale.

13  În cazul Aranjamentului de la Lisabona – din data înregistrării internaționale, iar în cazul Acordului de Asociere RM-UE – din data transmiterii unei 
cereri de protecție a unei IG celeilalte părți contractante.
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La 31.12.2016, în Republica Moldova erau protejate:

 » prin procedura naţională – 6 indicaţii geografice autohtone; 

 » în baza Acordului de Asociere RM-UE – 3517 indicaţii geografice din ţările Uniunii Europene. De menţio-
nat, că printre acestea se regăsesc și DO protejate în baza Aranjamentului de la Lisabona, având ca origine 
ţările UE, membre și ale acestui Aranjament.

Fig. 6.1. Repartizarea DO protejate în RM pe categorii de produse 

Tabelul 6.2. 
Depunerea cererilor de înregistrare a IG și acordarea  

protecției acestora (2010-2016)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Cereri de înregistrare/acordare a protecției

IG autohtone 4 2 1 7

IG străine,  
inclusiv prin: 3134 2 358 246 3740

- procedură națională 1 1

- Acordul IG RM-UE / AA RM-UE 3134 2 358 245 3739

Total 3134 2 4 358 2 247 3747

Protecție acordată

IG autohtone 4 2 6

IG străine,  
inclusiv prin: 3136* 357 1 23 3517

- procedură națională

- Acordul IG RM-UE / AA RM-UE 3136 357 1 23 3517

Total 3140 357 1 25 3523

*Aceste IG au început să fie protejate efectiv din 01.04.2013, data intrării în vigoare a Acordului IG RM-UE.
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Totodată, în baza Acordului de Asociere RM-UE, au obținut protecție pe teritoriul UE 2 denumiri de origine (Ciumai și 
Romănești, pentru vinuri) și 4 indicații geografice autohtone (Codru, Valul lui Traian și Ștefan-Vodă, pentru vinuri și Divin, 
pentru rachiu de vin învechit). 

Proveniența DO și IG protejate în baza acordurilor internaționale în Republica Moldova la finele anului 2016, expusă 
în tabelul 6.3 după țările de origine, reflectă existența unor mari diferențe în ceea ce privește nivelul de dezvoltare a 
sistemelor de protecție a DO și IG: în unele țări numărul DO/IG este de ordinul zecilor, și chiar sutelor, iar în altele – de 
ordinul unităților. Totodată, aceste date atestă potențialul economic înalt al produselor cu DO și IG și interesul produ-
cătorilor din țările respective de a asigura o protecție solidă a acestor obiecte de PI în Republica Moldova, iar în scop 
final – de a promova produsele corespunzătoare pe piața țării noastre.

Tabelul 6.3.
DO și IG protejate pe teritoriul RM în baza acordurilor internaționale 

la 31.12.2016, repartizate după ţările de origine

Ţara de origine
DO

Aranjament 
Lisabona

IG
AA RM-UE

Franţa 509 909

Italia 142 865

Spania   371

Grecia   271

Portugalia 7 233

Germania   147

Regatul Unit   101

România   90

Ungaria 28 70

Slovacia 7 75

Bulgaria 51 67

Austria   56

Republica Cehă 76 42

Slovenia   40

Belgia   25

Polonia   28

Croația   23

Olanda   20

Cipru   14

Lituania   11

Danemarca   10

Finlanda   9

Ţara de origine
DO

Aranjament 
Lisabona

IG
AA RM-UE

Luxembourg   18

Irlanda   8

Suedia   7

Malta   3

Letonia   3

Estonia   1

Algeria 7  

Costa Rica 1  

Cuba 18  

Georgia 28  

Iran (Republică 
Islamică) 30  

Israel 1  

Macedonia 
(fosta Republică 
Iugoslavă)

5  

Mexic 13  

Muntenegru 2  

Peru 8  

R.P.D. Coreea 6  

Tunisia 7  

Serbia 3  

Total 949 3517
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Fig. 6.2. Harta zonelor geografice ale DO și IG autohtone protejate
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Specificul protecției obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe constă 
în faptul că ea nu este condiționată de formalități birocratice de depunere și 
examinare a cererilor, înregistrare, eliberare a titlurilor de protecție, achitare a 
unor taxe. Protecția se produce, în mod automat, din momentul creării opere-
lor. Un alt aspect al dreptului de autor și drepturilor conexe se manifestă prin 
extinderea protecției asupra tuturor țărilor semnatare ale Convenției de la Berna 
(cca 180 de țări). Astfel, în lipsa unor registre ale operelor create/protejate în 
baza dreptului de autor și drepturilor conexe, numărul total al acestora nu este 
cunoscut. Doar pe unele segmente (opere muzicale, literare, interpretări etc.) 
pot fi efectuate unele calcule estimative, în baza informațiilor asociațiilor de ges-
tiune colectivă și a editurilor. 

Totodată, în unele țări, inclusiv în RM, pentru obținerea unor probe suplimen-
tare în cazul eventualelor litigii privind paternitatea sau utilizarea neautorizată 
a operelor, se aplică înregistrarea facultativă a acestora, prin depozitare, la ofi-
ciile de proprietate intelectuală, contra unor taxe nesemnificative. Totuși, aces-
te înregistrări nici pe departe nu reprezintă numărul total al obiectelor respecti-
ve și nici nu urmăresc acest scop, destinația lor fiind simplificarea procedurii de 
demonstrare a dreptului asupra unei opere, în eventualitatea unui litigiu privind 
utilizarea ei ilicită. Indicatorii înregistrării la AGEPI a operelor ocrotite prin drep-
tul de autor și drepturile conexe sunt reprezentați în tabelul 7.1. 

Piața creațiilor muzicale și cea a producției audio-video sunt supuse în ultimii 
ani unor schimbări radicale impuse în primul rând de extinderea în ritmuri acce-
lerate a comunicațiilor electronice și celor prin INTERNET.

Un instrument tradițional al activității de combatere a actelor de piraterie în 
industria muzicală și video, utilizat pe parcursul a mai multor ani în RM în vede-
rea protecției intereselor titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, 
sunt marcajele de control, aplicate pe purtătorii materiali ai operelor în con-
formitate cu art.4 alin.(1), lit.b)-d) al Legii nr. 1459-XV din 14.11.2002 cu privi-
re la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme. AGEPI ţine și administrea-
ză Registrul de stat al titularilor marcajelor de control. În perioada 2003-2016, 
AGEPI a eliberat peste 12 mil. de marcaje de control. Dinamica eliberării acesto-
ra este prezentată în tabelul 7.2 și figura 7.   

Pe parcursul ultimilor ani, aplicarea marcajelor este în continuă descreștere, pro-
vocată de extinderea mediului Internet și a tehnologiilor electronice de stoca-
re/descărcare a operelor muzicale și cinematografice în format digital, fapt ce a 
determinat înlocuirea suporturilor materiale cu cele digitale, pe care marcajele 
nu pot fi aplicate. Astfel, în ultimii ani, a fost exclusă în totalitate aplicarea mar-
cajelor pe casetele video și audio.
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Tabelul 7.1.  
Depunerea cererilor și înregistrarea operelor ocrotite  
de dreptul de autor şi drepturile conexe (2003-2016)

  2003-
2007

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total

Cereri depuse 1125 1763 275 224 313 283 3983

Certificate eliberate 1125 1709 266 223 295 277 3895

Opere literare 264 398 92 50 103 116 1023

Opere științifice 322 278 58 69 64 53 844

Opere dramatice 3 3

Opere muzicale 50 106 21 6 8 11 202

Opere de artă plastică 132 196 5 10 60 29 432

Opere fotografice 3 3 6

Opere coreografice și 
pantomimă 3 3

Fonograme 146 230 34 39 21 24 494

Baze de date 25 13 2 40

Programe pentru calculator 105 99 32 26 18 23 303

Opere integrante 28 116 1 1 2 1 149

Emisiuni ale organizațiilor de 
difuziune 5 1 6

Opere audiovizuale 19 219   4 2 5 249

Opere de artă decorativă și 
aplicată 31 48 7 12 6 8 112

Opere de arhitectură 2     1 3

Opere monumentale și de 
sculptură 4       4

Hartă, plan        

Opere derivate 3 3   5 1 1 13

Videograme   2 1 3

Interpretări 3   2 1 6

Ca urmare a evoluției tehnologice și a modalităților de valorificare a operelor prin rețelele deschise pe parcursul ultimi-
lor ani se constată o diminuare semnificativă a numărului marcajelor de control eliberate de AGEPI. Această tendință 
de renunțare masivă la utilizarea suporturilor materiale ale operelor muzicale, bineînțeles, coincide cu tendințele simi-
lare din majoritatea țărilor, fiind consecința progresului în sfera tehnologiilor informaționale.
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Tabelul 7.2.  
Marcaje de control eliberate în anii 2003-2016, mii

Suportul Compact-discuri 
(DA) Casete audio (AA) Casete video (VA) Total

2003 192 565 83 840

2004 578 1778 192 2548

2005 665 1286 124 2074

2006 802 964 25 1791

2007 821 561 6 1388

2008 663 274 937

2009 372 223 595

2010 385 4 389

2011 518 2 520

2012 253 142 395

2013 197 2 199

2014 302 302

2015 59 59

2016 70 70

Total 5875 5801 430 12106

Fig. 7. Dinamica eliberării marcajelor de control
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I. Date generale

1. Aranjamentele şi tratatele internaţionale în domeniul mărcilor  
la care Republica Moldova este parte

Republica Moldova este parte la următoarele aranjamente şi tratate inter-
naţionale în domeniul mărcilor:

 Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 
din 14 aprilie 1891, cu revizuirile ulterioare, la care Republica Moldova a aderat 
prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1624-XII din 26 octombrie 
1993; 

 Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea in-
ternaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, la care Republica 
Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1252-
XIII din 10 iulie 1997; 

 Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, la care Republica 
Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1251-
XIII din 10 iulie 1997;

 Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale a 
elementelor figurative ale mărcilor, semnat la 12 iulie 1973 şi modificat la 1 oc-
tombrie 1985, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr. 1250-XIII din 10 iunie 1997; 

 Tratatul privind dreptul mărcilor din 27 octombrie 1994, ratificat de Repu-
blica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995, 
intrat în vigoare la 1 august 1996; 

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor din 27 martie 2006, ratifi-
cat de Republica Moldova prin Legea nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008, intrat 
în vigoare la 16 martie 2009; 

 Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 
1883, intrată în vigoare la 7 iulie 1884, la care Republica Moldova a aderat prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1328-XII din 11 martie 1993;

 Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelec-
tuală (TRIPS), intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995, pentru Republica Moldova – 
din 26 iulie 2001.
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2. Legislaţia Republicii Moldova în domeniul mărcilor 

 Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 99-101 din 6 iunie 2008 şi intrată în vigoare la 6 septembrie 2008 
(în continuare – Lege);

 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare 
a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 448 din 13 august 2009; 

 Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 cu privire la Nomencla-
torul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprie-
tăţii intelectuale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Hotărârea Guvernului nr. 852 din 16 august 2001 cu privire la modul de 
folosire a mărcilor – proprietate a statului;

 Hotărârea Guvernului nr. 1080 din 8 octombrie 2001 cu privire la aproba-
rea Listei mărcilor – proprietate a statului;

 Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003 privind modul şi 
condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice 
a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau mo-
delul industrial.

În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este par-
te stabileşte alte prevederi decât cele cuprinse în Lege, se aplică prevederile 
respectivului tratat. 

 Publicaţiile periodice ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Inte-
lectuală (în continuare AGEPI) în care este abordată tematica protecţiei 
mărcilor:  

●  Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) – publicaţie 
oficială republicană instituită în 1993 şi învestită cu dreptul de a monitoriza 
datele privind depunerea cererilor şi acordarea titlurilor de protecţie în Repu-
blica Moldova; se editează lunar pe suport hârtie, pe CD şi pe pagina web  
a AGEPI;   

●  Revista de proprietate intelectuală “INTELLECTUS” – publicaţie ce 
inserează articole, studii, analize, statistici care reflectă aspectele actuale ale 
protecţiei proprietăţii intelectuale; se editează trimestrial din 1995;        

●  Lecturi AGEPI – anuar ce se editează din 1999; conţine comunicările 
prezentate în cadrul simpozionului internaţional omonim, consacrat protecţiei 
proprietăţii intelectuale, derulat anual sub egida AGEPI; 

●  Rapoartele anuale privind activitatea AGEPI – se editează din 1994.   
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II. Marca. Noţiuni generale

1. Ce este marca?

Marca este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la indivi-
dualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau 
juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

2. De ce trebuie înregistrată marca?

Marca reprezintă un element principal în strategia companiilor, având rolul 
de a distinge produsele şi serviciile unei companii de cele ale concurenţilor. 
Marca are o deosebită importanţă economică prin capacitatea de a atrage şi 
păstra clientela. Pe de o parte, ea ajută deţinătorul mărcii să-şi comercializeze şi  
să-şi promoveze produsele, pe de altă parte, marca ajută consumatorii să facă 
alegerea, protejând şi încurajând titularul mărcii să menţină şi să amelioreze 
calitatea produselor care poartă această marcă. Deţinătorul mărcii are dreptul 
de a folosi marca şi fără să o fi înregistrat, însă drepturile sale asupra mărcii 
nu vor beneficia de o protecţie eficientă. Numai înregistrarea mărcii îi conferă 
titularului dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul 
Republicii Moldova şi de a interzice persoanelor terţe să folosească, fără con-
simţământul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori similare pentru 
produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregis-
trată, în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. 

3. Ce semne pot fi înregistrate ca marcă?                           

Pot constitui mărci orice semne:
 a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de per-

soane), litere, cifre, desene, culori, combinaţii de culori, elemente figurative, 
forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, 
holograme, semne de poziţionare; 

 b) sonore, olfactive, tactile, 
 precum şi orice combinaţii de astfel de semne, cu condiţia ca aceste sem-

ne să poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizi-
ce sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
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4. Tipurile de mărci 

În funcţie de natura lor, mărcile pot fi:
 verbale, cuprinzând exclusiv elemente (litere, cifre, combinaţii ale acestora) 

care pot fi pronunţate, de exemplu “MERCEDES”, “VICTORAŞ”, “BUCURIA” etc.;
 figurative, cuprinzând culori, desene, elemente geometrice sau combi-

naţii ale acestora. 
Mărcile figurative pot fi reprezentate în două dimensiuni, de exemplu ele-

mentele grafice ale etichetei unui produs, sau tridimensionale, de exemplu 
mărcile reprezentate de forma ambalajului sau, uneori, în condiţii bine definite, 
de forma produsului;

 sonore, cuprinzând sunete naturale sau 
partituri muzicale (ex. MN 21702);

 olfactive, tactile etc.
 combinate, conţinând atât elemente verbale, 

cât şi figurative. Este de menţionat că mărcile ver-
bale, care au o grafică specială, fac parte din cate-
goria mărcilor combinate.În funcţie de titular sau de 
subiectul dreptului, mărcile pot fi:
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  individuale – care aparţin unei singure persoane fizice sau juridice, sau 
în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate 
asupra mărcii se stabileşte prin acordul încheiat între coproprietari;  

 colective – care sunt destinate deosebirii produselor fabricate şi comer-
cializate sau serviciilor prestate de membrii unei uniuni, asociaţii economice 
sau ai unei alte asociaţii de cele aparţinând altor persoane fizice sau juridice. 

Mărcile colective aparţin unor persoane juridice – asociaţii de industriaşi, 
comercianţi, prestatori de servicii – care autorizează folosirea acestora de către 
membrii asociaţiei, sub rezerva respectării unor condiţii de calitate prestabilite. 
Astfel, marca colectivă este utilizată pentru a indica legătura de afaceri cu orga-
nizaţia sau asociaţia căreia îi aparţine. De exemplu, o asociaţie de restaurante 
vegetariene poate permite membrilor săi să utilizeze marca colectivă, astfel 
demonstrând că ei aparţin acestei asociaţii. Aceeaşi marcă colectivă poate să 
apară ataşată pe mai multe produse sau servicii realizate de diferiţi producători, 
de regulă, alături de marca individuală a acestora. 

Există şi alte tipuri de mărci.
  Marca de certificare (de conformitate) este un semn care certifică 

anumite caracteristici comune unor produse sau servicii, în special calitatea, 
precizia, materialele utilizate, modul de fabricare, tehnologiile folosite. Marca 
de certificare este aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certi-
ficare, indicând cu un grad suficient de încredere că produsul, procesul sau 
serviciul în cauză corespunde unui standard sau altui act normativ specific şi 
se protejează conform prevederilor Legii.

Doar persoanele juridice abilitate legal să exercite controlul produselor 
sau serviciilor au dreptul să solicite înregistrarea mărcilor de certificare. Deci, 
marca de certificare aparţine unei persoane juridice, ce acordă dreptul de fo-
losire a mărcii oricărei persoane fizice sau juridice care desfăşoară o activitate 
economică, comercială, cu condiţia asigurării calităţii şi celorlalte particularităţi 
prevăzute de această marcă.

  Marca notorie este o marcă larg cunoscută în Republica Moldova la 
data depunerii unei cereri de înregistrare sau la data priorităţii revendicate în 
cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile 
cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii 
notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.
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5. Distinctivitatea 

O marcă poate fi înregistrată, dacă este demonstrată, realmente, capa-
citatea ei de a distinge produsele şi serviciile solicitantului de cele ale altor 
producători. 

Distinctivitatea unui semn este o noţiune relativă, care se apreciază în ra-
port cu produsul şi/sau serviciul pe care semnul urmează să-l identifice, acelaşi 
semn putând fi distinctiv pentru unele produse şi/sau servicii şi nedistinctiv 
pentru altele. Pentru a fi distinctiv, semnul nu trebuie să fie original sau nou 
în sine. La concret, un semn este considerat distinctiv, dacă nu reprezintă un 
semn uzual, necesar sau generic şi nu are un caracter descriptiv al naturii şi 
calităţilor substanţiale sau al destinaţiei produsului şi/sau serviciului. Sunt de-
numite descriptive semnele care constau exclusiv din termeni ce se referă la 
natura, condiţiile fabricării, calitatea, cantitatea, preţul, destinaţia ori greutatea 
produsului şi/sau serviciului etc.

6. Semnele care nu pot fi înregistrate ca marcă

Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate:
a) mărcile care nu pot servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei 
persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice;
b) mărcile lipsite de caracter distinctiv;
c) mărcile constituite exclusiv din semne ori din indicaţii ce pot servi în co-
merţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, 
originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, 
alte caracteristici ale acestora; precum şi mărcile constituite exclusiv 
din semne cu caracter elogios;
d) mărcile constituite exclusiv din semne ori din indicaţii devenite uzuale în 
limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante;
e) mărcile constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura produse-
lor sau din forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat teh-
nic, sau din forma care conferă valoare esenţială produsului;
f)  mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori pre-
judiciază imaginea şi interesele statului;
g) mărcile care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte ori-
ginea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului;
h) mărcile care conţin reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi emble-
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me de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denu-
miri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamen-
tale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi 
alte semne de distincţie care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor competente, 
trebuie refuzate în conformitate cu art. 6 ter din Convenţia de la Paris pen-
tru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, denumită în conti-
nuare Convenţia de la Paris;
i)  mărcile care conţin denumirea oficială sau istorică a statului sau abre-
vierea ei ori denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale, reproduceri de 
insigne, de embleme sau de ecusoane, altele decât cele protejate conform 
art.6 ter din Convenţia de la Paris, şi care prezintă un interes public deose-
bit, cu excepţia cazurilor când înregistrarea este autorizată de autorităţile 
competente;
j)  mărcile care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special sim-
boluri religioase;
k) mărcile care conţin ori sunt constituite: 
- dintr-o indicaţie geografică menită să identifice vinuri sau alte produse 

alcoolice, cu condiţia că cererea de înregistrare a mărcii este posterioară cererii 
de înregistrare a indicaţiei geografice sau denumirii de origine; sau

 - dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicaţie geografică sau cu o 
denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, în cazurile când 
produsele nu au originea corespunzătoare indicaţiei geografice sau denumirii 
de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă 
indicaţia geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori 
este însoţită de expresii cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie” sau 
de o expresie similară, precum şi în cazul când mărcile sunt solicitate pentru 
produse neacoperite de indicaţia geografică sau de denumirea de origine pro-
tejată în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele pentru care 
indicaţia geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în 
care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obţină 
un profit nemeritat din reputaţia indicaţiei geografice sau a denumirii de origine 
protejate; 

l) mărcilor în măsura în care utilizarea acestora contravine altor acte 
normative decât cele din domeniul proprietăţii intelectuale.
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Se refuză, de asemenea, înregistrarea în cazul în care marca solicitată:

a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau 
servicii identice;

b) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii 
ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele 
două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de 
asociere cu marca anterioară;
c) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre în-
registrare pentru produse şi/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru 
care marca anterioară este înregistrată, în cazul când marca anterioară se 
bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, 
fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv 
ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

O marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul în care aduce atingere 
unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) şi (4), în 
special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce priveşte numele sau 
imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, 
dreptului la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine pro-
tejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de 
proprietate intelectuală protejat conform legii.

În cazul opoziţiei, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în 
măsura în care este demonstrat că:

a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerţ, 
inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant 
înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de 
data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sunt con-
firmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa 
Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau 
similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau 
se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice 
sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care bene-
ficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la 
Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale 
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a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de con-
fuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele 
acestui semn;

b) agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective în una dintre 
ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără au-
torizaţia titularului, cu excepţia cazului în care agentul sau reprezentantul 
titularului îşi justifică acţiunile;

c) aduce atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea sau de numele 
unei personalităţi notorii în Republica Moldova.

III. Înregistrarea unei mărci 

1. Reprezentarea

 Orice persoană fizică sau juridică poate înregistra o marcă. 
 Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în Republi-

ca Moldova, care au dreptul să obţină protecţia legală a unei mărci, acţionează 
în faţa AGEPI personal sau prin intermediul unui reprezentant, împuternicit prin 
procură. 

 Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, permanent 
în străinătate acţionează în faţa AGEPI numai printr-un mandatar autorizat din 
Republica Moldova, cu excepţia cazurilor în care convenţiile internaţionale la 
care Republica Moldova este parte prevăd altfel. 

 În cazul în care o persoană juridică străină este afiliată cu o persoană 
juridică cu domiciliul, respectiv sediul, în Republica Moldova, prima poate ac-
ţiona în faţa AGEPI prin intermediul persoanei afiliate sau al reprezentantului 
acesteia, împuternicit printr-o procură.

2. Depozitul naţional  

Pentru a înregistra o marcă este necesar să se depună la AGEPI, personal 
sau prin poştă, pe adresa:   

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

prin fax sau on-line o cerere de înregistrare, completată prin dactilografiere sau 
imprimare, pe un formular-tip, în două exemplare, care să conţină: 
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a) actele de identitate ale solicitantului;
b) solicitarea de înregistrare a mărcii cu specificarea tipului mărcii solicitate 

spre înregistrare;
c) numele, prenumele şi adresa persoanei desemnate pentru corespon-

denţa cu AGEPI; 
d) o reproducere, suficient de clară, pentru semnele a căror înregistrare 

se solicită, şi/sau o descriere detaliată, pentru semnele ce nu pot fi prezentate 
grafic, însoţită de mostre sau de o imprimare audio sau video (mecanică, mag-
netică, digitală, optică etc.) care să permită reproducerea mărcii;

e) denumirea culorilor revendicate ca element distinctiv al mărcii, dacă soli-
citantul solicită înregistrarea semnului color; 

f) elementele mărcii lipsite de caracter distinctiv care, conform articolului 7 
din Lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă şi asupra cărora 
solicitantul declară că renunţă la invocarea oricărui drept exclusiv;

g) specificarea, dacă semnul revendicat este executat în caractere stan-
dard, în cazul unei mărci verbale;

h) în cazul depunerii unei cereri divizionare, se indică numărul de depozit şi 
data de depozit a cererii care serveşte drept bază pentru divizare;

i) dacă este cazul, declaraţia privind invocarea priorităţii unei cereri anteri-
oare în temeiul articolului 33 din Lege sau declaraţia privind invocarea priorităţii 
de expoziţie, conform art. 35 din Lege;

k) ţara de origine, numărul şi data înregistrării sau data extinderii teritori-
ale a înregistrării internaţionale pentru Republica Moldova şi data excluderii 
înregistrării din Registrul internaţional, în cazul transformării unei înregistrări 
internaţionale în cererea naţională;

l) o descriere succintă a mărcii solicitate, care serveşte pentru înţelegerea 
esenţei şi identificarea semnului solicitat;

m) transliterarea cu caractere latine a elementelor verbale ale mărcii pre-
zentate în alte caractere decât cele latine;

n) traducerea în limba de stat, dacă semnul are semnificaţie şi marca se 
compune, în întregime sau parţial, din cuvinte într-o altă limbă;

o) lista produselor şi serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii, 
conform Clasificării de la Nisa (Anexa 2);

p) lista documentelor, inclusiv numărul de exemplare şi numărul de file din 
fiecare exemplar, depuse la AGEPI de solicitant sau de reprezentant, după caz;
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q) semnătura solicitantului, cu indicarea în clar a numelui şi prenumelui, 
data semnării cererii; 

Cererea, conţinând elementele enumerate la lit. (a, b, e, p) constituie de-
pozitul cererii sub rezerva achitării taxei de depozit în termen de 10 zile de la 
data depunerii cererii. 

La cerere se anexează: 
 procura de reprezentare, dacă cererea se depune prin reprezentant; 
 actele care confirmă prioritatea mărcii, dacă este cazul; 
 dovada achitării taxei de depunere a cererii;
 alte documente, după caz.

În cazul înregistrării unei mărci colective, odată cu cererea de înregis-
trare a mărcii se depune regulamentul de utilizare a acesteia, care va conţine 
cel puţin:

● lista persoanelor autorizate să utilizeze marca colectivă, semnată de 
acestea;

● denumirea şi sediul asociaţiei;
● condiţiile de afiliere;
● condiţiile de utilizare a mărcii;
● motivele pentru care poate fi interzisă unui membru al asociaţiei utilizarea 

mărcii colective, precum şi sancţiunile aplicabile în caz de necesitate.
În cazul înregistrării unei mărci de certificare, în afara documentelor 

prevăzute pentru mărcile individuale, odată cu depunerea cererii de înregistra-
re a mărcii de certificare, solicitantul urmează să depună şi:

 autorizaţia sau documentul din care să rezulte în mod expres abilita-
rea legală a activităţii de certificare sau, după caz, dovada înregistrării mărcii de 
certificare în ţara de origine;

 regulamentul de utilizare a mărcii de certificare, care trebuie să 
conţină:

● lista persoanelor autorizate să utilizeze marca;
● elementele calităţilor caracteristice garantate, care vor fi certificate prin 

marca respectivă;
● modul în care autoritatea competentă de certificare va asigura controlul 

prezenţei calităţilor specificate la produsele certificate şi va supraveghea utili-
zarea mărcii de certificare; 

● procedurile de reglementare a litigiilor.
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3. Limba în care se redactează cererea de înregistrare a mărcii 

Cererea propriu-zisă de înregistrare a mărcii se redactează în limba de 
stat. Celelalte documente ale cererii se depun în limba de stat sau într-o altă 
limbă. În ultimul caz, la cerere, în termen de două luni de la data depunerii ei, 
se anexează traducerea acestor documente în limba de stat.

Solicitantul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pen-
tru corectitudinea materialelor prezentate în legătură cu înregistrarea mărcii.   

4. Prioritatea mărcii  

Prioritatea mărcii, conform Legii, se stabileşte în funcţie de data de depozit.
 Prioritatea mărcii poate fi stabilită la data depunerii cererii iniţiale într-un 

stat parte la Convenţia de la Paris (prioritate convenţională), dacă cererea a 
fost depusă la AGEPI în termen de 6 luni de la data menţionată. Acest termen 
începe să curgă de la data depozitului primei cereri; ziua depozitului nu este 
cuprinsă în termen. 

 Prioritatea unei mărci aplicate pe exponatele unei expoziţii internaţionale 
(prioritate de expoziţie) începe la data prezentării respectivelor exponate în 
expoziţie, dacă cererea de înregistrare a fost depusă la AGEPI în termen de 6 
luni de la data menţionată.       

Solicitantul care doreşte să se prevaleze de dreptul de prioritate conven-
ţională sau de expoziţie este obligat să dea o declaraţie de prioritate odată cu 
depunerea cererii de înregistrare a mărcii sau în termen de 2 luni de la data 
de depozit a cererii şi să prezinte, în termen de cel mult 3 luni de la această 
dată, documentele care confirmă legitimitatea unei astfel de cerinţe, cu condiţia 
achitării taxei stabilite. 

Actele care confirmă legitimitatea invocării dreptului de prioritate vor fi înso-
ţite de o copie a cererii iniţiale şi de o traducere a acesteia în limba de stat sau, 
în cazul priorităţii de expoziţie, de dovada prezentării în expoziţie a produselor 
sau serviciilor sub marca a cărei înregistrare este solicitată.

În cazul în care se invocă mai multe priorităţi în aceeaşi cerere, taxa se 
achită pentru fiecare prioritate invocată.
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5. Examinarea respectării condiţiilor de depunere a cererii  
de înregistrare

În termen de o lună de la data depunerii cererii de înregistrare, AGEPI exa-
minează îndeplinirea condiţiilor pentru atribuirea unei date de depozit. În func-
ţie de rezultatele examinării, AGEPI poate adopta una din următoarele decizii:

● de atribuire a datei de depozit;
● de a considera cererea ca fiind nedepusă.

În cazul atribuirii datei de depozit, în termen de o lună de la data înscrierii 
datelor referitoare la cerere în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a 
mărcilor, AGEPI examinează dacă cererea de înregistrare a mărcii îndeplineşte 
celelalte condiţii de depunere, prevăzute de Lege şi de Regulament. În funcţie 
de rezultatele examinării, AGEPI poate adopta una din următoarele decizii:

● de a accepta cererea în vederea publicării;
● de a considera cererea ca fiind retrasă.

Solicitantul sau reprezentatul acestuia va fi notificat despre iregularităţile 
constatate şi îi va fi acordat un termen pentru remedierea acestora.

6. Publicarea cererii   

Conform Legii, dacă a fost adoptată decizia de a accepta cererea în vede-
rea publicării, în termen de cel mult 3 luni de la data de depozit, AGEPI publică 
în BOPI cererea de înregistrare a mărcii.

7. Observaţia şi opoziţia

Orice persoană are dreptul, în termen de 3 luni de la data publicării cererii 
de înregistrare a mărcii, să depună la AGEPI o observaţie sau o opoziţie împo-
triva înregistrării mărcii.

Observaţia se depune la AGEPI în scris, în limba de stat. Observaţia tre-
buie să fie motivată privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii, şi anu-
me în baza art. 7 din Lege. Persoanele care prezintă observaţii nu dobândesc 
calitatea de parte în cadrul procedurilor desfăşurate la AGEPI.

Cererea de examinare a opoziţiei se prezintă pe un formular-tip, aprobat 
de AGEPI.

Opoziţia argumentată va fi prezentată la AGEPI în scris, în limba de stat. 
Opoziţia se consideră depusă numai după achitarea taxei stabilite. Persoana 
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care a formulat opoziţia poate prezenta, în termen de o lună de la data depune-
rii acesteia, dovezi şi argumente suplimentare în susţinerea opoziţiei.

Opoziţia la înregistrarea mărcii poate fi formulată pe motiv că înregistrarea 
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 
din Lege.

8. Examinarea de fond a cererii de înregistrare a mărcii      

Examinarea cererii se efectuează de către AGEPI şi constă din examina-
rea semnului solicitat şi examinarea observaţiilor şi opoziţiilor împotriva înre-
gistrării mărcii.

Examinarea semnului solicitat se efectuează în termen de 6 luni de la data 
publicării cererii. AGEPI examinează: 

a) dacă nu sunt motive absolute de refuz prevăzute la art. 7;
b) dacă nu sunt motive relative de refuz prevăzute la art. 8;
c) observaţiile şi opoziţiile formulate în privinţa cererii de înregistrare 

a mărcii.
În cazul în care există motive de refuz, AGEPI emite un aviz de refuz provi-

zoriu total sau, după caz, parţial al înregistrării mărcii, notifică solicitantul refe-
ritor la motivele refuzului şi îi acordă un termen de 2 luni din momentul primirii 
avizului pentru retragerea, modificarea cererii sau prezentarea contestaţiilor la 
avizul provizoriu de refuz.

În funcţie de rezultatul examinării semnului solicitat, AGEPI ia decizia de a 
înregistra marca sau de a respinge cererea, ceea ce se notifică solicitantului.  

9. Contestarea deciziilor privind cererile de înregistrare a mărcilor

Orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată 
de către părţi în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele 
terţe în termen de o lună de la data la care decizia a fost făcută publică. Con-
testaţia are un efect suspensiv.

Contestaţia se depune la AGEPI şi se soluţionează de către Comisia de 
contestaţii în conformitate cu regulamentul acesteia, aprobat de Guvern.

Contestaţia, prezentată în scris şi argumentată, se consideră depusă nu-
mai după achitarea taxei stabilite.
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Comisia de contestaţii poate adopta una dintre deciziile:
● de menţinere în vigoare a deciziei contestate;
● de anulare în tot sau în parte a deciziei contestate;
● orice altă hotărâre conform competenţei.
Hotărârea Comisiei de contestaţii se comunică parţilor şi poate fi atacată la 

judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI în termenele prevăzute de lege.

10. Înregistrarea mărcii

În cazul în care a fost adoptată decizia de înregistrare a mărcii, AGEPI 
înregistrează marca în Registrul naţional al mărcilor, eliberează certificatul de 
înregistrare şi publică informaţia despre înregistrare în BOPI. 

11. Durata înregistrării    

Înregistrarea mărcii produce efecte pentru o perioadă de 10 ani, cu începe-
re de la data de depozit.

IV. Drepturile conferite prin înregistrarea mărcii

1. Dreptul exclusiv al titularului  

Titularul mărcii înregistrate are dreptul exclusiv de a dispune de marcă şi de 
a o folosi. De asemenea, titularul are dreptul de a interzice folosirea mărcii de 
către alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova. De acest drept titularul dis-
pune pe întregul termen de valabilitate a înregistrării mărcii în cauză. Încălcări 
ale drepturilor titularului unei mărci se consideră astfel de acţiuni ale terţilor ca 
fabricarea, utilizarea, importarea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau stocarea 
în aceste scopuri a produselor pentru care a fost înregistrată marca respectivă. 

2. Reînnoirea mărcii   

La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pe un termen 
de 10 ani ori de câte ori este necesar, cu condiţia achitării taxei corespunză-
toare. Cererea de reînnoire se depune în ultimele 6 luni de valabilitate a înre-
gistrării. Titularul mărcii poate reînnoi înregistrarea şi pe parcursul a 6 luni de 
la expirarea duratei de protecţie, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare.
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3. Transmiterea drepturilor asupra mărcii

Drepturile care decurg din depunerea cererii sau din înregistrarea mărcii 
pot fi transmise, integral sau parţial, altei persoane fizice sau juridice. Trans-
miterea drepturilor se poate face prin contract de cesiune sau prin contract de 
licenţă, precum şi prin succesiune. Dreptul asupra mărcii colective sau dreptul 
de folosire a ei nu poate fi transmis altor persoane decât cu acordul tuturor 
membrilor asociaţiei.

4. Anularea înregistrării

Marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la jude-
cătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţio-
nale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă:
●  marca a fost înregistrată contrar prevederilor Legii;

● solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înre-
gistrare a mărcii;

● există o marcă anterioară menţionată la art. 8 alin. (2) din Lege şi se îndepli-
nesc condiţiile prevăzute la alin. (1) din articolul respectiv; 

● există o marcă menţionată la art. 8 alin. (4) lit. b) din Lege şi se îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la alineatul respectiv; 

● există un drept anterior menţionat la art. 8 alin. (4) lit. a) din Lege şi se îndepli-
nesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv; 

● utilizarea mărcii poate fi interzisă în virtutea unui alt drept anterior, în special 
a dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o in-
dicaţie geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un 
model industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrială protejat conform 
legii; 

● utilizarea mărcii poate aduce atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea 
sau de numele unei personalităţi notorii în Republica Moldova.

Dacă motivul nulităţii vizează numai o parte din produsele şi/sau serviciile 
pentru care marca a fost înregistrată, nulitatea mărcii poate fi declarată numai 
în privinţa produselor şi/sau serviciilor respective.
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V. Posibilitatea înregistrării unei mărci în străinătate 

Orice persoană fizică sau juridică din Republica Moldova are dreptul să-şi 
înregistreze mărcile în străinătate. Înregistrarea mărcii în străinătate poate fi 
făcută direct prin depunerea unei cereri pe cale naţională în ţara respectivă sau 
utilizând Sistemul de la Madrid. Cererea de înregistrare a mărcii în străinătate, 
conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a măr-
cilor sau Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea 
internaţională a mărcilor, se depune prin intermediul AGEPI. Cheltuielile ce ţin 
de înregistrarea mărcii în străinătate sunt suportate de solicitant sau de orice 
altă persoană fizică sau juridică, de comun acord cu solicitantul.

VI. Taxele

Depunerea cererii de înregistrare a mărcii, examinarea, eliberarea certifi-
catului de înregistrare, precum şi efectuarea altor acţiuni cu semnificaţie juridi-
că sunt supuse taxelor în cuantumurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 
774 din 13 august 1997 cu privire la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, cu modificările 
şi completările ulterioare (Anexa 1). 
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Anexa 1

Nomenclatorul* 
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 

protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Nr. 
d/o

Denumirea serviciilor Tariful, 
euro

III. Mărci
32. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii, inclusiv, examinarea formală, 

preliminară şi publicarea cererii
40

33. Divizarea cererii sau a înregistrării mărcii 40
34. Examinarea de fond a cererii de înregistrare:

a) a unei mărci individuale: 200
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50
b) a unei mărci colective/de certificare: 250
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50

35. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare:
a) a unei mărci individuale pe un termen de 10 ani 250
b) a mărcii colective/de certificare pe un termen de 10 ani 500

36. Depunerea şi examinarea contestaţiei la avizul provizoriu de respingere a 
cererii

10

37. Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare pe o perioadă de 10 ani:
a) a unei mărci individuale: 250
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50
b) a unei mărci colective/de certificare: 400
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50

38. Substituirea mărcii naţionale cu o înregistrare internaţională 50
VIII. Tarife comune de procedură

72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de 
înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv într-o 
cerere internaţională

100

73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei 
revendicări a priorităţii

20

74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform 
procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia invenţiilor

50

75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări 30
76. Rectificarea unei erori 10
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77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi 
în proprietatea intelectuală

10

78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în 
faţa AGEPI), pentru fiecare lună 

20

79. Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună 50
80. Restabilirea/repunerea în drepturi 100
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau 

franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale
200

82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru 
un obiect al proprietăţii industriale

100

83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia 
contractului prevăzut la pct.57

50

84. Depunerea unei:
a) opoziţii 100
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării 150

85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului 
de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56, 
retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei 
examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate 
intelectuală

15

86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare 50
87. Examinarea şi înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective/

de certificare şi publicarea informaţiei privind aceasta
50

88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale

50

89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale 25
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii 

intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale”
120

91. Organizarea medierii/arbitrajului 20
92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate 

industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc.
20

93. Eliberarea, la solicitare:  
a) a extrasului legalizat din registru 10
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie 5
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei 
adeverinţe 

2

d) a copiei pe hârtie de pe documentele din dosarul OPI sau din Baza de 
Date, pentru o pagină

0,03

94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare la 
activitatea mandatarului autorizat, lunar

10
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95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză 
pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:

 

a) statutul juridic, pentru un obiect 15
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un obiect 15
c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană, 
pentru un obiect

15

e) mărcile protejate în Republica Moldova 
pentru fiecare clasă, depăşind 1

35 
3

Note:
1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor 

stabilite la punctele 62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei 
de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, după cum 
urmează:

a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în Republica 
Moldova, achită tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial 
stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii;

b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul 
permanent în străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente 
acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţiona-
lă a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

3. Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie al mărcii beneficiază de 
reduceri în cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este persoană fizică sau 
dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderi-
lor mici şi mijlocii.

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute în 
secţiunea VIII din prezentul Nomenclator. 

6. În cazul solicitării termenului suplimentar de 6 luni pentru achitarea ta-
rifelor prevăzute la punctele 3, 13, 16, 17, 20, 35, 37, 42, 44, 50, 51 şi 67 
din prezentul Nomenclator, solicitantul/titularul va achita suplimentar 50% din 
cuantumul tarifului care urma să fie achitat conform punctelor enumerate.

7. Tariful conform pct.75 din prezentul Nomenclator nu se achită în cazul 
în care modificarea datelor din documentele cererii sau în titlul de protecţie 
survine ca consecinţă a adoptării unui act normativ sau ca urmare a deciziei 
instanţei judecătoreşti. 

8. În cazul în care un solicitant/titular beneficiază de mai multe reduceri, 
prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 din note, tariful se va achita în cuantumul celei 
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mai mari dintre acestea, iar în cazul mai multor solicitanţi/titulari care benefici-
ază de diferite reduceri prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 sau sunt scutiţi de plata 
tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note, tariful se va achita în cuantumul 
celei mai mici reduceri pentru solicitanţi/titulari. 

10. În cazurile transmiterii drepturilor, precum şi în cazul modificării statu-
tului mărcii din individuală în colectivă/de certificare, solicitantul, titularul sau 
succesorul de drepturi, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctele 
2-5 din note, este obligat să plătească tariful neachitat anterior sau să lichideze 
diferenţa, în cazul achitării parţiale.

11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în 
punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu 
100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se 
aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note. 

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului 
stabilit conform prezentului Nomenclator. 

13. În cazul solicitării restabilirii/repunerii în drepturi în cadrul Comisiei de 
Contestaţii se va achita numai tariful prevăzut în punctul 80, fără achitarea tari-
fului conform punctului 84 din prezentul Nomenclator.

* Extras din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997,  
cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa 2

Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor  
în scopul înregistrării mărcilor (CIPS),  

ediţia a 11-a, versiunea 2017
Produse
1. Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, 

horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în 
stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării ali-
mentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei.

2. Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra 
deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare bru-
tă; metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră utilizate în pentru pictură, 
decorare, imprimare şi artă.

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pen-
tru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, produse cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru 
păr; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor.

4. Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezi-
rea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi 
substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat.

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru 
medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente 
pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi mate-
riale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fun-
gicide, erbicide.

6. Metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru con-
strucţii; construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau 
transportare; seifuri.

7. Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicu-
lele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicu-
lele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incuba-
toare pentru ouă; distribuitoare automate.
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8. Scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; 
arme albe; aparate de ras.

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control 
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; 
extinctoare.

10. Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; 
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale de sutură; 
dispozitive terapeutice și dispozitive pentru asistență adaptate nevoilor 
persoanelor cu dezabilități; aparate de masaj; aparate, dispozitive și articole 
pentru sugari; aparate, dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de 
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

12. Vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
13. Arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; focuri de artificii.
14. Metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase și 

semiprețioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; 

fotografii; papetărie şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); adezivi (materiale 
de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură și artişti; pensule; 
; materiale de instruire sau învăţământ; folii, pelicule și pungi de plastic pentru 
ambalare și împachetare; caractere tipografice; clişee.

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi înlocuitori ale acestora 
neprelucrate şi semiprelucrate; produse din materiale plastice și rășini 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte, tuburi și 
furtunuri flexibile nemetalice.

18. Piele şi imitaţii din piele; piei de animale; bagaje şi genți de transport; 
umbrele şi umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; gulere, lese 
și articole de îmbrăcăminte pentru animale.
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19. Materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru 
construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; 
monumente nemetalice.

20. Mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice pentru depozitare sau 
transportare; produse din os, corn, fanoane de balenă sau sidef (prelucrate sau 
semiprelucrate); solzi; spumă de mare; ambră.

21. Ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; 
perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru curăţare; 
sticlă brută sau semiprelucrată,cu excepţia sticlei de construcţie; sticlărie, 
porţelan şi faianţă.

22. Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine din materiale textile 
sau sintetice; vele; saci pentru depozitarea și transportarea materialelor în 
vrac; materiale de umplutură și amortizare,cu excepţia celor din hârtie, carton, 
cauciuc sau din materiale plastice; materiale textile fibroase brute și înlocuitori 
ale acestora.

23. Fire de uz textil.
24. Textile şi înlocuitori ale acestora; lenjerie de uz casnic; draperii textile 

sau din material plastic.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, capse şi copci, ace şi ace 

cu gămălie; flori artificiale; decoratiuni pentru păr; păr artificial.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea 

podelelor; tapete murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică şi de 

sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume 

conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, tapiocă şi sago; faină şi 
preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; 
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă.

31. Produse agricole, acvatice, horticole și forestiere neprelucrate; cereale 
şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare; animale vii; alimente și 
băuturi pentru animale; malţ.
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32. Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
34. Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
Servicii
35. Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; 

lucrări de birou.
36. Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
37. Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi 

de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

43. Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a 

frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de 
silvicultură.

45. Servicii juridice; servicii de siguranţă pentru protejarea fizică a bunurilor 
şi a indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să 
satisfacă nevoile indivizilor.
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I. Date generale

1. Aranjamentele internaţionale în domeniul desenelor  
şi modelelor industriale la care Republica Moldova este parte

Republica Moldova este parte la următoarele aranjamente internaţionale în 
domeniul desenelor şi modelelor industriale:
 Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 

martie 1883, intrată în vigoare la 7 iulie 1884, ratificată de Republica Moldova 
prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1328-XII din 11 martie 
1993;
 Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a 

desenelor şi modelelor industriale din 6 noiembrie 1925 la care Republica 
Moldova a aderat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 
decembrie 1993;
 Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării inter-

naţionale a desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 
1968 şi modificat la 28 septembrie 1979, la care Republica Moldova  
a aderat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1249-XIII din 
10 iulie 1997;
 Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate 

intelectuală (TRIPS), în vigoare pentru Republica Moldova din 26 iulie 2001. 

2. Legislaţia Republicii Moldova în domeniul desenelor  
şi modelelor industriale:

 Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 161-XVI, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
12 iulie 2007 (în continuare – Lege);
 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare 

a desenelor şi modelelor industriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1496 din 29 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 cu privire la 

Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În cazul în care convenţiile internaţionale la care Republica Moldova 
este parte stabilesc alte prevederi decât cele cuprinse în Lege, se aplică 
prevederile convenţiilor internaţionale. 

3
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3. Publicaţiile Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Publicaţiile periodice ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(în continuare – AGEPI) în care este reflectată tematica protecţiei desenelor şi 
modelelor industriale sunt:
  Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (în continuare – BOPI);
  Revista de proprietate intelectuală “INTELLECTUS”;
 Rapoartele anuale ale AGEPI.  

II. Noţiuni şi dispoziţii generale

1. Avantajele protejării desenelor şi modelelor industriale  
prin înregistrare  

Aspectul exterior original constituie unul din factorii principali ce determină 
vânzarea cu succes a produsului. Desenul sau modelul industrial face produsul 
atractiv pentru consumator, iar aprecierea vizuală este unul din criteriile 
esenţiale care influenţează cumpărătorul să prefere un produs din multitudinea 
de variante propuse. 
Crearea desenelor şi modelelor noi şi originale urmăreşte mai multe scopuri:

1.  Atragerea segmentelor noi (specifice) ale pieţei:  mici modificări ale 
desenului sau modelului unor produse (genţi, încălţăminte, îmbrăcă-
minte, umbrele) le pot face atractive pentru diverse grupe de vârstă, 
grupări culturale sau sociale. Funcţia de bază a unui model rămâne ace-
eaşi, dar copiii şi adulţii vor avea gusturi diferite. 

2. Crearea unei noi nişe în cadrul pieţei: se realizează prin introducerea 
unor modele creative pentru produsele proprii pentru a le diferenţia de 
produsele concurenţilor.

3. Promovarea întreprinderii: prin lansarea unor produse noi se îmbună-
tăţeşte imaginea întreprinderii. Poate fi promovat „stilul de firmă” – un şir 
de elemente (grafice, coloristice şi altele) care, pe de o parte, asigură o 
unitate în toate obiectele sau într-o serie de obiecte, iar pe de altă parte – 
evidenţiază pe piaţă aceste obiecte printre produse analogice.  

Un produs original, evident, este rezultatul unor eforturi considerabile ce 
necesită căutări creative îndelungate şi soluţii neobişnuite. În acest scop se 
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cheltuiesc sume mari de bani şi pentru ca aceste cheltuieli să nu fie zadarnice 
este absolut necesar să fie protejat aspectul exterior al produsului creat.

Numai în cazul în care un desen sau model industrial este protejat, titularul 
acestuia are dreptul de a le interzice terţilor să reproducă sau să imite desenul 
sau modelul industrial respectiv.

2. Definiţia desenului şi a modelului industrial  

Desenul sau modelul industrial reprezintă aspectul exterior al unui produs 
sau al unei părţi a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, 
culorilor, formei, texturii şi/sau ale materialelor şi/sau ale ornamentaţiei 
produsului în sine.

Prin produs se înţelege orice articol obţinut printr-un proces industrial 
sau artizanal, care poate conţine şi elemente concepute spre a fi asamblate  
într-un produs complex, ambalaje, aranjamente, simboluri grafice şi caractere 
tipografice, cu excepţia programelor de calculator; şi prin produs complex – 
produs compus din multiple elemente ce pot fi înlocuite de o manieră care să 
permită dezasamblarea şi reasamblarea lui.

 Desenul industrial se caracterizează prin raportul grafic-liniar al 
elementelor şi efectiv nu are volum, de exemplu: aspectul exterior al covorului, 
al ţesăturii, al năframei, al broderiei pe haină.

  Prin model industrial înţelegem o compoziţie, constituită pe baza unei 
structuri tridimensionale. De exemplu, aspectul exterior al unei maşini, al unui 
strung, al unei lustre, al unui vas.

Desenul/modelul industrial poate fi caracterizat şi de elemente specifice 
atât desenului, cât şi modelului industrial. De exemplu, exteriorul panoului de 
finisaj în construcţii, talpa încălţămintei cu desenul nou al suprafeţei de mers, 
ambalajul cu desen pe suprafaţă etc.

3. Desenul şi modelul industrial ca obiecte ale protecţiei

Se asigură protecţie pentru desenul sau modelul industrial numai dacă 
acesta este nou şi are un caracter individual.  

 Un desen sau un model industrial este nou dacă nici un desen sau model 
industrial identic nu a fost făcut public înainte de data de depozit sau, dacă a 
fost invocată prioritatea, înaintea datei de prioritate a desenului sau a modelului 
industrial pentru care se solicită protecţie. 
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 Un desen sau un model industrial are caracter individual dacă impresia 
globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de impresia 
produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model industrial 
făcut public înainte de data de depozit sau, dacă se revendică o prioritate, 
înainte de data de prioritate. Pentru evaluarea caracterului individual trebuie să 
se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau 
modelului industrial, ţinându-se cont de natura produsului şi de caracteristicile 
sectorului industrial sau artizanal.

Un desen sau un model industrial a fost făcut public dacă a fost expus 
sau a fost publicat, utilizat, comercializat sau dezvăluit în alt mod, cu excepţia 
cazurilor în care aceste acţiuni nu puteau deveni cunoscute în mod rezonabil 
şi în cursul normal al activităţii unor persoane fizice sau juridice din Republica 
Moldova, specializate în domeniul respectiv. Un desen sau un model industrial 
nu se consideră făcut public dacă a fost dezvăluit unui terţ în condiţii de 
confidenţialitate explicite sau implicite. 

Divulgarea informaţiei care se referă la desenul sau modelul industrial în 
cauză nu influenţează protecţia lui, dacă această divulgare a fost făcută în 
decurs de 12 luni până la data de depozit sau, dacă se revendică o prioritate, 
înainte de data priorităţii desenului sau modelului industrial respectiv de către 
autor, de succesorul său în drepturi sau de un terţ, ca urmare a informaţiilor 
oferite de autor sau a acţiunii întreprinse de acesta ori de succesorul lui în 
drepturi sau în urma unui abuz faţă de autor sau de succesorul lui în drepturi.  

Caracterul industrial constă în posibilitatea reproducerii obiectului la care 
se aplică, ori de câte ori este necesar.   

4. Excluderea de la protecţia juridică

Nu pot fi protejate în calitate de desene sau modele industriale:
 obiectele determinate exclusiv de o funcţie tehnică;
 procedeele de fabricaţie;
 principiul de construire sau modul în care un obiect este fabricat;
 materialele utilizate pentru fabricarea obiectelor;
 culoarea per se;
 aspectul exterior al obiectelor invizibile în procesul funcţionării sau   

exploatării normale. 
Nu pot fi înregistrate în componenţa desenelor sau modelelor industriale:
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 opere protejate de legislaţia privind drepturile de autor, dacă nu aparţin 
solicitantului sau nu este prezentat consimţământul titularului dreptului de autor;

 semnele distinctive (mărcile, denumirile de origine etc.), dacă nu 
aparţin solicitantului sau dacă nu se prezintă documente ce confirmă dreptul 
de utilizare. 

Sunt neprotejabile desenele sau modelele industriale care contravin ordinii 
publice sau bunelor moravuri.  

5. Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale

Aranjamentul de la Locarno stabileşte o clasificare internaţională pentru 
desenele şi modelele industriale (în continuare CIDMI) care se aplică pe cererile 
de înregistrare sau pe titlurile de protecţie pentru acestea. CIDMI cuprinde 32 
de clase cu 219 subclase şi o listă alfabetică de 7024 de produse cu indicarea 
clasei şi subclasei corespondente. De la 1 ianuarie 2014 este în vigoare ediţia 
a 10-a a CIDMI. Desenele şi modelele industriale care pot fi protejate prin 
înregistrare se referă, conform Aranjamentului menţionat, la diverse produse 
industriale şi artizanale: instrumente tehnice şi medicale, ceasuri, bijuterii, 
obiecte pentru menaj, aparate electrice, vehicule, structuri de arhitectură, 
produse alimentare, articole de îmbrăcăminte, modă, mobilier, ambalaje, 
recipiente, mijloace de transport, aparate de telecomunicaţii şi prelucrare de 
informaţii, echipamente de informaţii, echipamente de vânzări şi publicitate, 
articole de birou, instalaţii sanitare, construcţii, elemente de construcţii, produse 
farmaceutice şi cosmetice, articole de toaletă şi multe altele (Anexa 1).

III. Înregistrarea cererii 

1. Depunerea cererii de înregistrare 

Pentru a înregistra un desen sau un model industrial este necesar să se 
depună la AGEPI direct, prin poştă, prin fax, on-line sau prin poşta electronică 
pe adresa:

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
www.e-servicii.agepi.gov.md
e-mail: cerere@agepi.gov.md

o cerere de înregistrare. Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial 
se depune personal de către solicitant sau de reprezentantul acestuia. Cererea 
trebuie să fie completată prin dactilografiere în limba de stat. 
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2. Cererea şi documentele anexate la ea

 Cererea trebuie să conţină:

 formularul-tip, aprobat de AGEPI, prin care se solicită înregistrarea 
desenului sau modelului industrial, în două exemplare (formularul cererii de 
înregistrare a desenului/modelului industrial şi ghidul de completare a aces-
tuia pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/formulare/design); 

 reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial, în 
8 exemplare, dacă sunt în culori, sau în 4 exemplare, dacă sunt în alb-
negru. Câte o reprezentare grafică a desenului sau modelului industrial se 
reproduce pe fiecare exemplar al formularului cererii, celelalte se prezintă 
într-un plic aparte.
 La cerere se anexează:

 descrierea desenului sau modelului industrial, după caz; 

 procura semnată de solicitant, dacă cererea se depune prin repre-
zentant; 

 actul de prioritate, dacă aceasta a fost invocată; 

 contractul de cesiune sau orice alt document din care rezul-
tă că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea conform primei cereri,  
potrivit art. 41 din Lege; 

 scrisoarea de acord din partea titularilor altor obiecte de proprietate 
intelectuală sau din partea organului competent de a fi înregistrate, dacă 
acestea sunt prezente pe desenul sau modelul industrial, după caz; 

 dovada de plată a taxei stabilite.
Două sau mai multe cereri pot fi comasate, dacă au aceeaşi dată de 

depunere, sunt ale aceluiaşi solicitant şi ale aceluiaşi autor şi includ desene/
modele industriale din aceeaşi clasă a CIDMI. 

2.1. Formularul cererii de înregistrare

În formularul cererii de înregistrare este necesar să figureze următoarele:

 datele de identificare ale solicitantului; 

 numele şi adresa reprezentantului, dacă solicitantul a desemnat un
reprezentant;
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 adresa de corespondenţă;

 informaţia privind produsele în care se preconizează încorpo-
rarea desenului sau modelului industrial sau cărora li se va aplica dese- 
nul sau modelul industrial, clasele, conform Clasificării Locarno, cu- 
lorile pentru fiecare desen sau model industrial în parte, dacă rezol- 
varea coloristică constituie una dintre caracteristicile desenului sau modelu-
lui industrial, numărul total de desene şi modele industriale pentru care se 
solicită înregistrarea;

 revendicarea priorităţii, după caz;

 datele referitoare la o cerere divizată, după caz;

 autorul sau se face o declaraţie pe propria răspundere a solicitantu-
lui care să ateste că autorul a renunţat la dreptul de a fi menţionat;

 solicitarea amânării publicării desenului sau modelului industrial, 
după caz;

 semnătura solicitantului, indicându-se clar numele şi prenumele, 
precum şi data semnării.

2.2. Reprezentările grafice

Reprezentările grafice ale desenului sau ale modelului industrial pot 
fi executate în formă de reproduceri grafice (inclusiv grafică prin mijloace 
electronice) sau de fotografii în alb-negru sau în culori. 

Reprezentările grafice trebuie să respecte următoarele condiţii: 
 se lipesc sau se imprimă direct pe formularul cererii sau pe foi de hârtie 

separate. Fiecare reprezentare grafică trebuie să se înscrie într-un dreptunghi 
ce nu va conţine alte reprezentări sau părţi ale altei reprezentări grafice; 

 vor avea dimensiunile minime de 3 cm, iar maxime de 16 cm; 
 desenul sau modelul industrial trebuie reprodus pe fond neutru şi nu 

trebuie retuşat cu cerneală sau corector fluid. Fondul se consideră neutru dacă 
desenul sau modelul industrial se evidenţiază clar pe el. Imaginea trebuie să fie 
clară şi distinctă, fără umbre, alte accesorii, animale etc.; 

 în cazul reprezentărilor grafice prezentate pe foi de hârtie separate 
se folosesc foi de culoare albă opacă de formatul A4. La stânga se lasă o 
margine de cel puţin 2,5 cm, iar spaţiul rezervat reprezentărilor trebuie să fie de 
maximum 24×16 cm; 
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  foile nu trebuie să fie îndoite sau prinse cu agrafe. Pe foi nu trebuie 
să apară nici un text explicativ, termen sau simbol, dar numai numerotarea 
reprezentărilor grafice. 

Se recomandă să se prezinte la reprezentările grafice pe hârtie, reprezentări 
grafice în format electronic (TIF, JPEG) identice cu cele prezentate pe hârtie; 
 trebuie să redea complet desenul sau modelul industrial care face 

obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să 
fie evidenţiate. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă 
pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial să fie evidenţiate şi 
publicarea să fie posibilă; 
  un produs poate fi reprezentat în una sau în mai multe poziţii şi unghiuri 

(vedere din faţă, laterală, de sus etc.). Fiecare vedere se numerotează la 
margine cu cifre arabe separate prin punct, prima cifră indicând numărul 
desenului sau al modelului industrial, iar cea de-a doua numărul vederii (de 
exemplu 1.1, 1.2 etc.); 
 toate vederile pentru un desen sau model industrial se prezintă la aceeaşi 

scară. După caz, pentru a evidenţia unele fragmente esenţiale se prezintă 
suplimentar vederi la o scară mai mare. 

Nu se admit ca reprezentări grafice: 
 desene tehnice ce prezintă obiectul în secţiune sau în plan cu axe de 

simetrie, rupturi şi cote, precum şi cu texte explicative prezente pe sau alături 
de obiecte; 

 reprezentări ce nu pot fi reproduse. 

2.3. Descrierea

Nu este obligatorie o descriere a desenului sau modelului industrial. 
Descrierea nu se introduce în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi 
modelelor industriale şi nu se publică. 

Solicitantul poate anexa la cerere o descriere. Descrierea va dezvălui 
reprezentările grafice şi se va referi strict la caracteristicile estetice prezente 
în reprezentări. În cazul în care descrierea nu coincide cu reprezentarea 
grafică, adică reprezentarea nu conţine elementele descrise ale desenului 
sau modelului industrial, nu se ia în considerare partea descrierii care nu 
corespunde cu reprezentarea.

În cazul depozitului multiplu şi al setului, descrierea se prezintă pentru 
fiecare desen sau model industrial separat.  
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2.4. Reprezentarea         

 Persoanele fizice şi/sau juridice care au domiciliu, sediu principal sau 
întreprindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională în Republica 
Moldova nu sunt obligate să fie reprezentate în faţa AGEPI. Totuşi, ele pot fi 
reprezentate de un angajat al lor, un mandatar autorizat sau o altă persoană 
împuternicită prin procură.
 Persoanele fizice şi/sau juridice care nu au nici domiciliu, nici sediu 

principal şi nici întreprindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională 
în Republica Moldova trebuie să fie reprezentate în faţa AGEPI în orice 
procedură, cu excepţia depunerii cererii, numai de mandatari autorizaţi, în 
special în domeniul desenelor şi modelelor industriale.

Persoana care reprezintă interesele solicitantului trebuie să depună la 
AGEPI o procură. Procura de reprezentare poate fi depusă atât odată cu 
depunerea cererii, cât şi în procesul gestiunii ei. 

Procura nu necesită legalizare sau autentificare notarială şi trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

 să fie eliberată pentru gestiunea unei sau a mai multor cereri; 
 să conţină data eliberării. Procura în care nu este indicată data întocmirii 

este nulă; 
 să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului. În cazul în 

care se solicită retragerea cererii, renunţarea la dreptul asupra desenului sau 
modelului industrial sau orice altă procedură vizând transmiterea de drepturi, 
aceasta poate fi efectuată prin intermediul reprezentantului numai pe baza unui 
mandat special care să menţioneze expres retragerea cererii, renunţarea sau 
transmiterea de drepturi; 

 să fie semnată de persoana care a eliberat-o.
Reprezentarea este valabilă până la expirarea termenului sau până la 

revocarea împuternicirilor indicate în procură. Împuternicirile indicate în procură 
pot fi revocate înainte de termen de către solicitant sau de către succesorul 
său în drepturi prin depunerea unei cereri în acest sens la AGEPI (retragerea 
procurii), precum şi în caz de renunţare a persoanei căreia i-a fost eliberată 
procura, lichidare a persoanei juridice, deces al persoanei fizice. 

Desemnarea, schimbarea şi radierea înscrierii reprezentantului nu este 
supusă plăţii taxelor.   
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2.5. Prioritatea cererii

Prioritatea desenului sau modelului industrial se stabileşte la data de depozit 
 Prioritatea convenţională se stabileşte la data depunerii cererii într-o ţară 

parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului, dacă cererea de înregistrare a fost depusă la AGEPI în termen de 
6 luni de la această dată. 
 Prioritatea de expunere a unui desen/model industrial poate fi stabilită 

în baza exponatului introdus într-o expoziţie internaţională, dacă cererea este 
depusă în termen de 6 luni de la data primei dezvăluiri în expoziţie. O expoziţie 
se consideră internaţională dacă este organizată în mod oficial, dacă la ea 
participă producători din mai multe state şi dacă informaţia despre această 
expoziţie a fost adusă la cunoştinţă publicului în modul corespunzător. În cazul 
invocării priorităţii de expunere, actul de prioritate reprezintă un document, 
eliberat de administraţia expoziţiei, care trebuie să conţină:

 denumirea şi adresa organizatorului expoziţiei în care a fost expus 
desenul sau modelul industrial;

 denumirea expoziţiei, adresa şi data inaugurării;
 numele, prenumele şi adresa persoanei fizice sau denumirea şi sediul 

persoanei juridice care a introdus desenul sau modelul industrial în expoziţie;
 data expunerii publice;
 data eliberării documentului;
 reprezentările desenului sau modelului industrial expus şi, dacă este 

cazul, copiile descrierii, autentificate de administraţia expoziţiei, din care să 
rezulte că desenul sau modelul industrial expus este identic cu cel solicitat.

În cazul depozitului multiplu, prioritatea cererii divizionare se stabileşte la 
data de depozit sau la data priorităţii acestuia.

3. Cererea de înregistrare multiplă   

Cererea poate fi depusă pentru înregistrarea mai multor desene sau modele 
industriale (cerere multiplă). O astfel de cerere poate conţine până la 100 de 
desene sau modele industriale. Poate fi depusă o cerere de înregistrare multiplă 
dacă produsele referitor la care se preconizează integrarea sau aplicarea 
desenelor sau modelelor industriale fac parte din aceeaşi clasă a CIDMI.   

În cazul cererii de înregistrare multiple, solicitanţii şi autorii, dacă sunt 
mai mulţi, trebuie să fie unii şi aceiaşi pentru toate desenele sau modelele 
industriale consemnate în cerere.
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IV. Examinarea cererii          

1. Examinarea respectării condiţiilor de formă privind  
depunerea cererii 

AGEPI examinează cererea şi materialele anexate acesteia în scopul 
verificării corectitudinii întocmirii şi respectării cerinţelor de depunere, în termen de 
2 luni de la data depunerii cererii. În cazul notificării trimise solicitantului, termenul 
de la expedierea notificării şi până la primirea răspunsului de la solicitant nu se ia 
în considerare la calcularea termenelor de examinare a cererii. 

În procesul examinării AGEPI verifică:
 dacă conţinutul cererii şi reprezentările grafice ale desenului/modelului 

industrial corespund cerinţelor prescrise;
 dacă în dosar se conţin toate documentele anexate cererii; 
 dacă conţinutul documentelor anexate cererii corespunde cerinţelor 

prescrise;
 corectitudinea clasificării conform CIDMI şi denumirii produsului în care 

se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau căruia i se 
va aplica desenul sau modelul industrial;    

 corectitudinea invocării priorităţii convenţionale sau de expunere;
 corectitudinea achitării taxelor;
 dacă desenul/modelul industrial nu este exclus de la protecţie.
Dacă în procesul examinării se depistează unele neregularităţi ale 

documentelor depuse, solicitantul va fi notificat despre necesitatea prezentării 
documentelor respective în termen de 2 sau 3 luni cu posibilitatea prelungirii 
termenului, dar nu mai mult decât pentru 3 luni. 

Dacă în cerere sunt respectate condiţiile privind acordarea datei de depozit, 
AGEPI înscrie datele referitoare la această cerere în Registrul cererilor de 
înregistrare a desenelor şi modelelor industriale.

2. Publicarea cererii                  

Cererea de înregistrare inclusă în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale se expune spre cunoştinţă publicului fiind publicată în 
BOPI în cel mult 3 luni de la data de depozit, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile 
prevăzute în Lege şi dacă este plătită taxa de publicare, după caz. Reprezentările 
(inclusiv în culori) se publică în alb-negru la dimensiunile depuse de solicitanţi.
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Solicitantul are dreptul să ceară printr-un demers amânarea publicării. 
Acest termen nu va depăşi 30 de luni de la data priorităţii.

3. Examinarea opoziţiei      

În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare în BOPI, 
persoanele care deţin informaţii ce pot influenţa înregistrarea desenului sau 
modelului industrial publicat prezintă în scris la AGEPI observaţiile şi opoziţiile 
motivate. 
 Observaţia se prezintă în formă liberă, fără să se plătească taxă, şi 

poate fi luată în considerare la examinarea de fond a cererii. 
 Cererea de examinare a opoziţiei se prezintă pe un formular-tip, 

aprobat de AGEPI. Ea se consideră depusă numai după achitarea taxei 
respective. Cererea de examinare a opoziţiei se examinează în termen de 
3 luni de la data prezentării opoziţiei. Dacă se constată că opoziţia conţine 
neregularităţi, opozantul este notificat şi invitat să răspundă în termen de 30 de 
zile de la data expedierii notificării. Comisia de specialitate poate admite sau 
respinge opoziţia, întocmind un raport cu privire la aceasta.

4. Examinarea de fond

Examinarea de fond se efectuează în termen de 3 luni de la data expirării 
perioadei de prezentare a observaţiilor şi opoziţiilor. La această etapă AGEPI 
verifică dacă există temeiuri pentru respingerea cererii prevăzute în art. 26 alin.(1) 
din Lege, ţinând cont de rezultatele examinării opoziţiei. 

Se realizează următoarele acţiuni: 
 cercetarea documentară în scopul selectării desenelor şi modelelor 

industriale identice sau similare; 
 determinarea gradului de asemănare a desenelor şi modelelor 

industriale solicitate cu cele selectate în cadrul documentării.
În procesul examinării, AGEPI poate cere solicitantului informaţii 

suplimentare referitoare la desenul sau modelul industrial fără de care 
examinarea cererii nu este posibilă.

În cazul în care pentru acelaşi desen sau model industrial a fost depusă 
o cerere cu o dată de prioritate anterioară, procedura referitoare la cererea 
posterioară se suspendă până la emiterea hotărârii pentru cererea anterioară. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial nu va fi 
respinsă înainte ca solicitantului să i se permită retragerea sau modificarea ei 
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ori prezentarea, în termen de 2 luni de la data primirii informaţiilor obţinute în 
procesul examinării de fond, unor argumente în favoarea înregistrării desenului 
sau modelului industrial. 

5. Hotărârile examinării      

În cazul în care examinarea de fond constată că desenul/modelul industrial 
corespunde condiţiilor de acordare a protecţiei, AGEPI adoptă hotărârea de 
înregistrare a desenului/modelului industrial. 

Dacă se constată că desenul/modelul industrial nu corespunde cel puţin 
unei condiţii de acordare a protecţiei, AGEPI adoptă hotărârea de respingere a 
cererii de înregistrare. 

În cazul apariţiei unor circumstanţe noi, AGEPI poate revoca din oficiu 
hotărârea adoptată.

Toate hotărârile luate de AGEPI în urma examinării se comunică 
solicitantului în termen de o lună de la data adoptării lor şi se publică în BOPI.

Dacă în cererea de înregistrare multiplă doar o parte din desenele sau 
modelele industriale corespunde condiţiilor de acordare a protecţiei, asupra 
acestei părţi se adoptă hotărâre de înregistrare, iar asupra desenelor sau 
modelelor industriale care nu corespund condiţiilor de acordare a protecţiei se 
adoptă hotărâre de respingere.

6. Căile de atacare a hotărârilor privind înregistrarea desenului  
şi modelului industrial  

Hotărârea privind cererea de înregistrare a desenului sau a modelului 
industrial poate fi contestată în Comisia de contestaţii a AGEPI de a cărei 
competenţă ţine soluţionarea extrajudiciară a litigiilor din domeniul proprietăţii 
intelectuale. Contestaţia se depune de către părţi în termen de 2 luni de la 
data primirii hotărârii sau de către terţi în termen de 30 de zile de la publicarea 
datelor. Contestaţia are un efect suspensiv.

Contestaţia trebuie prezentată în scris şi se consideră depusă numai după 
ce a fost plătită taxa stabilită.

În decursul examinării, Comisia de contestaţii invită părţile, ori de câte ori 
este necesar, să prezinte observaţii referitor la comunicările prezentate de 
celelalte părţi sau de Comisia de contestaţii. În caz de divergenţe cu caracter 
normativ, Comisia de contestaţii va aplica normele Codului de procedură civilă.
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Hotărârea Comisiei de contestaţii intră în vigoare la data adoptării şi 
poate fi atacată în instanţă judecătorească în termenul stabilit de legislaţia de 
procedură civilă. Acţiunea hotărârii Comisiei de contestaţii atacate în instanţă 
judecătorească poate fi suspendată în conformitate cu Legea contenciosului 
administrativ.

7. Eliberarea certificatului de înregistrare a desenului  
şi modelului industrial

În cazul în care nu au fost depuse contestaţii împotriva hotărârii de 
înregistrare sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI introduce 
datele privind înregistrarea în Registrul de desene şi modele industriale 
înregistrate şi, în termen de 3 luni de la data înregistrării, eliberează certifica-
tul de înregistrare, cu condiţia achitării taxei respective, fapt care se publică 
în BOPI. 

În cazul în care sunt mai mulţi titulari, certificatul de înregistrare se 
eliberează numai unuia dintre ei, ceilalţi având dreptul la o copie de pe 
certificat. 

Înregistrarea unui desen sau model industrial produce efecte pentru o 
perioadă de 5 ani de la data de depozit. 

8. Reînnoirea termenului de valabilitate a certificatului

După expirarea termenului de valabilitate a certificatului acesta poate fi 
reînnoit la fiecare 5 ani până la maximum 25 de ani de la data de depozit, cu 
condiţia achitării taxei stabilite. Cererea de reînnoire trebuie depusă şi taxa 
de reînnoire achitată în decursul a 6 luni înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. Termenul de depunere a cererii de reînnoire şi de achitare a taxei 
de reînnoire sus-menţionat poate fi prelungit cu 6 luni, sub rezerva achitării 
unei taxe suplimentare. Cererea de reînnoire se depune de către titular 
sau de reprezentantul acestuia. Cererea de reînnoire se completează prin 
dactilografiere pe un formular-tip, aprobat de AGEPI. 

Cererea de reînnoire este examinată în termen de 2 luni de la data depunerii 
la AGEPI. În cazul în care condiţiile de reînnoire sunt îndeplinite, AGEPI adoptă 
hotărârea de reînnoire, fapt care se notifică titularului şi se publică în BOPI. 

Reînnoirea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare se poate 
limita numai la o parte din desenele/modelele industriale incluse în depozitul 
multiplu.   
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9. Restabilirea în drepturi 

În cazul expirării termenului de procedură în faţa AGEPI având ca urmare 
directă pierderea drepturilor aferente cererii de înregistrare sau certificatului 
de înregistrare, AGEPI, la cererea solicitantului sau a titularului, va admite 
restabilirea în drepturi dacă se constată că neîndeplinirea în termen a avut 
loc în pofida luării tuturor măsurilor de bună-credinţă cerute de împrejurări sau 
în situaţie de forţă majoră. Restabilirea în drepturi se efectuează cu condiţia 
depunerii unei cereri în acest sens în decursul a 12 luni de la data expirării 
termenului de îndeplinire a acţiunii corespunzătoare, achitării taxei, îndeplinirii 
procedurii omise şi prezentării actelor care certifică situaţia de forţă majoră. 
Restabilirea în drepturi nu are loc dacă, până la solicitarea restabilirii, o altă 
persoană a obţinut deja dreptul la un desen sau la un model industrial identic, 
în sensul art. 7 din Lege. În caz de neprezentare a cererii de reînnoire a 
certificatului de înregistrare sau în caz de neplată a taxei de reînnoire, termenul 
suplimentar de 6 luni se scade din perioada de 12 luni (revalidarea certificatului 
de înregistrare).       

V. Drepturile conferite prin înregistrare

1. Drepturile autorului

Autor al desenului sau al modelului industrial este considerată persoana 
fizică ce l-a realizat prin munca sa creatoare. Dacă desenul sau modelul 
industrial a fost creat de mai mulţi autori, dreptul asupra desenului sau modelului 
industrial va aparţine tuturor autorilor. 

Persoana care a acordat doar asistenţă tehnică, organizatorică sau 
materială în procesul creării desenului sau modelului industrial nu se consideră 
autor.

Unul din drepturile conferite autorului constă în dreptul de a fi menţionat în 
această calitate în documentele de procedură la AGEPI, în Registrul cererilor 
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, în Registrul de desene şi 
modele industriale înregistrate şi în certificatul de înregistrare. 

De asemenea, autorul are dreptul să renunţe la menţionarea numelui său 
în documentele enumerate.
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2. Drepturile titularului 

Desenul sau modelul industrial înregistrat conferă titularului dreptul exclusiv 
de a-l utiliza şi de a interzice oricărui terţ utilizarea sa fără acordul titularului. Prin 
utilizare se înţelege, în special, fabricarea, includerea într-o ofertă, introducerea 
pe piaţă, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a 
fost integrat ori căruia i s-a aplicat desenul sau modelul industrial în cauză, 
precum şi depozitarea produsului respectiv în scopurile menţionate anterior. 

 3. Transmiterea drepturilor

Drepturile asupra designului sunt o proprietate care poate fi vândută, 
cumpărată sau licenţiată. Astfel, drepturile care decurg din înregistrarea cererii 
şi din certificat pot fi transmise integral sau parţial. 

Transmiterea drepturilor se poate face prin:
 contract de cesiune;
 contract de licenţă (exclusivă sau neexclusivă);
 prin succesiune (moştenire legală sau testamentară).
Drepturile transmise prin contractele enumerate mai sus produc efecte 

pentru terţi şi condiţionează modificarea statutului juridic al desenului/modelului 
industrial din momentul înregistrării contractului la AGEPI.

Datele privind transmiterea drepturilor se publică în BOPI. Aceste date sunt 
stabilite de AGEPI.     

4. Marcarea desenului şi modelului industrial înregistrat

Titularul certificatului poate aplica pe produs un marcaj de avertizare. 
Marcajul nu este obligatoriu, dar este util pentru a anunţa atât consumatorii, cât 
şi persoanele terţe că desenul sau modelul este înregistrat. Marcajul constă în 
imprimarea literei majuscule D înscrise într-un cerc şi a numelui sau denumirii 
titularului pe obiect, etichetă sau ambalajul obiectului.

5. Alte forme de protecţie a desenelor şi modelelor industriale

Desenele şi modelele industriale beneficiază şi de protecţia acordată în 
conformitate cu legislaţia privind drepturile de autor, cu începere de la data la 
care au fost create sau fixate sub orice formă. De asemenea, designul poate 
obţine protecţie prin dispoziţii legale privind concurenţa neloială.
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VI. Înregistrarea desenului şi modelului industrial  
în străinătate  

Înregistrarea desenului sau modelului industrial pe teritoriul Republicii 
Moldova nu produce efecte pe teritoriile altor state. Pentru a obţine protecţie 
în una sau în mai multe ţări străine desenul sau modelul industrial trebuie 
înregistrat în fiecare ţară aparte. Aceasta se poate face depunând cereri 
separate în fiecare ţară vizată sau depunând o singură cerere prin sistemul 
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi 
modelelor industriale. 

În conformitate cu Aranjamentul de la Haga, cererile de înregistrare 
internaţională se depun la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
direct sau prin intermediul AGEPI.

VII. Taxele

Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a desenului sau a modelului 
industrial, depunerea opoziţiei şi contestaţiei, publicarea şi amânarea publicării, 
înregistrarea desenelor şi modelelor industriale, eliberarea certificatului de 
înregistrare, reînnoirea valabilității certificatului de înregistrare, transmiterea 
drepturilor, renunţarea la ele, restabilirea în drepturi, prelungirea termenelor de 
procedură, eliberarea actului de prioritate, eliberarea copiei sau a duplicatului 
certificatului de înregistrare, verificarea şi transmiterea cererii de înregistrare 
internaţională conform Aranjamentului de la Haga, alte acţiuni cu semnificaţie 
juridică sunt supuse taxelor (Anexa 2). 

Taxele se plătesc de către solicitant, titular, precum şi de către alte persoane 
fizice sau juridice interesate. 
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Anexa 1

Clasificarea internaţională pentru desene şi modele industriale (CIDMI)
(ediţia a 11-a)

Clasa 01 - Produse alimentare
Clasa 02 - Articole de îmbrăcăminte şi mercerie
Clasa 03 - Articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte personale 
  necuprinse în alte clase
Clasa 04 - Perii
Clasa 05 - Articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice 
  sau naturale
Clasa 06 - Mobilier
Clasa 07 - Articole de menaj necuprinse în alte clase
Clasa 08 - Unelte şi obiecte casnice din metal
Clasa 09 - Ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea 
  mărfurilor
Clasa 10 - Ceasuri şi alte aparate şi instrumente de măsură, control  
  şi semnalizare 
Clasa 11 - Obiecte ornamentale 
Clasa 12 - Mijloace de transport şi de ridicat
Clasa 13 - Aparate de producere, distribuţie sau transformare a energiei 
  electrice
Clasa 14 - Aparate de înregistrare, de telecomunicaţii şi de prelucrare  
  a informaţiei 
Clasa 15 - Maşini necuprinse în alte clase
Clasa 16 - Aparate fotografice, cinematografice şi optice
Clasa 17 - Instrumente muzicale
Clasa 18 - Maşini de birou şi imprimerie
Clasa 19 - Papetărie, articole de birou, materiale pentru arte şi  
  învăţământ
Clasa 20 - Echipamente pentru vânzări şi publicitate, semne indi- 
  catoare
Clasa 21 - Jocuri, jucării, corturi şi articole sportive
Clasa 22 - Arme, articole pirotehnice, articole pentru vânătoare, pescuit  
  şi pentru distrugerea dăunătorilor
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Clasa 23 - Instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de  
  încălzire, de ventilaţie şi condiţionare a aerului, combustibili  
  solizi
Clasa 24 - Utilaj medical şi pentru laborator
Clasa 25 - Construcţii şi elemente de construcţii
Clasa 26 - Aparate de iluminat
Clasa 27 - Tutun şi articole pentru fumători
Clasa 28 - Produse farmaceutice şi cosmetice, articole şi aparate de  
  toaletă
Clasa 29 - Dispozitive şi echipamente contra incendiilor, pentru pre- 
  venirea accidentelor şi salvare
Clasa 30 - Articole pentru îngrijirea şi întreţinerea animalelor
Clasa 31 - Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor  
  necuprinse în alte clase
Clasa 32 - Simboluri grafice şi elemente grafice (logos), motive deco- 
  rative pentru suprafeţe, ornamente
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Anexa 2
Nomenclatorul* 

serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Nr. 
d/o

Denumirea serviciilor Tariful, 
euro

V. Desene şi modele industriale
45. Depunerea şi examinarea formală a cererii de înregistrare a desenului/

modelului industrial 20

pentru fiecare desen/model suplimentar, depăşind 1 în depozit 
multiplu 2

46. Divizarea cererii sau a înregistrării 20
47. Publicarea desenului/modelului industrial pentru fiecare figură în spaţiu 

standard (8x8 cm), depăşind 1 2

48. Amânarea publicării desenului/modelului industrial 10
49. Examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial 50

pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit 
multiplu 5

50. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului 
industrial pe un termen de 5 ani: 70

pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit 
multiplu 5

51. Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare a desenului/modelului 
industrial pe un termen de 5 ani: 100

pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit 
multiplu 10

VIII. Tarife comune de procedură
72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de 

înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv într-o 
cerere internaţională

100

73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei 
revendicări a priorităţii

20

74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform 
procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia invenţiilor 50

75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări 30
76. Rectificarea unei erori 10
77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în 

proprietatea intelectuală 10

78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în 
faţa AGEPI), pentru fiecare lună 20

79. Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună 50
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80. Restabilirea/repunerea în drepturi 100
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau 

franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale 200

82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru un 
obiect al proprietăţii industriale 100

83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia 
contractului prevăzut la pct.57 50

84. Depunerea unei:
a) opoziţii 100
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării 150

85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului 
de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56, 
retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei 
examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate 
intelectuală

15

86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare 50
87. Examinarea şi înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective/

de certificare şi publicarea informaţiei privind aceasta 50

88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale 50

89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale 25
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii 

intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale” 120

91. Organizarea medierii/arbitrajului 20
92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate 

industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc. 20

93. Eliberarea, la solicitare:  
a) a extrasului legalizat din registru 10
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie 5
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei 
adeverinţe 2

d) a copiei pe hîrtie de pe documentele din dosarul OPI sau din Baza de 
Date, pentru o pagină 0,03

94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare la 
activitatea mandatarului autorizat, lunar 10

95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză 
pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:  

a) statutul juridic, pentru un obiect 15
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un obiect 15
c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană, 
pentru un obiect 15

f) desenele şi modelele industriale protejate în Republica Moldova 
pentru o clasă, un obiect

 
35
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Note: 
1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor 

stabilite la punctele 62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei 
de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, după cum 
urmează:

a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în 
Republica Moldova, achită tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului 
oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii;

b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul 
permanent în străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente 
acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională 
a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

4. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie al desenului sau 
modelului industrial li se acordă reduceri la achitarea tarifelor, după cum 
urmează:

a) 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi are 
calitatea de autor;

b) 65% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care 
întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este 
persoană fizică şi nu are calitatea de autor.

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la 
secţiunea VIII, cu excepţia punctelor 78, 79 şi 85 din prezentul Nomenclator.

5. Persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii, 
veteranii de război în sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la 
lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenţii 
(secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen (ostaşii şi sergenţii) 
se scutesc de plata tarifelor stabilite la punctele 1, 2, 45-50, 52-56, 58 şi 60 din 
prezentul Nomenclator. 

6. În cazul solicitării termenului suplimentar de 6 luni pentru achitarea 
tarifelor prevăzute la punctele 3, 13, 16, 17, 20, 35, 37, 42, 44, 50, 51 şi 67 
din prezentul Nomenclator, solicitantul/titularul va achita suplimentar 50% din 
cuantumul tarifului care urma să fie achitat conform punctelor enumerate.

7. Tariful conform pct.75 din prezentul Nomenclator nu se achită în cazul 
în care modificarea datelor din documentele cererii sau în titlul de protecţie 
survine ca consecinţă a adoptării unui act normativ sau ca urmare a deciziei 
instanţei judecătoreşti. 
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* Extras din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997,  
cu modificările şi completările ulterioare.

8. În cazul în care un solicitant/titular beneficiază de mai multe reduceri, 
prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai 
mari dintre acestea, iar în cazul mai multor solicitanţi/titulari care beneficiază de 
diferite reduceri prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 sau sunt scutiţi de plata tarifelor 
în conformitate cu punctul 5 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai 
mici reduceri pentru solicitanţi/titulari. 

9. Persoanele care beneficiază de reduceri sau care sunt scutiţi de 
achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note vor prezenta actul care 
confirmă acest drept la data achitării tarifului. În cazul întreprinderilor mici şi 
mijlocii se prezintă rapoartele financiare, valabile până la 31 martie a anului 
următor celui de gestiune sau certificatul de înregistrare pentru primul an de 
activitate. Prezentarea actului care confirmă dreptul de a beneficia de reduceri 
sau de scutire de achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note nu 
poate servi drept temei la restituirea tarifelor achitate anterior în sensul reducerii 
acestora.

10. În cazurile transmiterii drepturilor, precum şi în cazul modificării 
statutului mărcii din individuală în colectivă/de certificare, solicitantul, titularul 
sau succesorul de drepturi, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctele 
2-5 din note, este obligat să plătească tariful neachitat anterior sau să lichideze 
diferenţa, în cazul achitării parţiale.

11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în 
punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu 
100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se 
aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note. 

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului 
stabilit conform prezentului Nomenclator. 

13. În cazul solicitării restabilirii/repunerii în drepturi în cadrul Comisiei 
de Contestaţii se va achita numai tariful prevăzut în punctul 80, fără achitarea 
tarifului conform punctului 84 din prezentul Nomenclator.
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Vă propunem să accesaţi Bazele de Date AGEPI - www.db.agepi.md – 
un proiect amplu, în care se acumulează şi se sistematizează informaţii 

din domeniul PI, care pot fi utile pentru vizitatorii  
site-lui www.agepi.gov.md

Baza de Date Invenţii conţine documente privind brevetele acordate, 
modelele de utilitate înregistrate şi cererile publicate de AGEPI din 1993 până 
la momentul de faţă. Se asigură accesul la datele bibliografice, la rezumate, 
revendicări şi descrieri, inclusiv desene.

Baza de Date Invenţii (1963-1992) conţine datele bibliografice privind 
5478 de certificate de autor ale URSS, obţinute de inventatorii din Republica 
Moldova, inclusiv în colaborare cu inventatori din alte state.

Baza de Date Mărci conţine datele bibliografice şi reproducerile cererilor 
de înregistrare a mărcilor pentru care a fost constituit depozitul naţional şi ale 
mărcilor înregistrate în Republica Moldova conform procedurii naţionale.

Baza de Date Design Industrial conţine datele bibliografice şi reproducerile 
desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform 
procedurii naţionale începând cu 1993 până la data actualizării.

Baza de Date Soi de plantă conţine informaţii referitoare la cererile de 
brevet pentru soi de plantă publicate şi brevetele acordate din 1996 până 
în prezent. Se asigură accesul la datele bibliografice, denumirile propuse şi 
modificate ale soiurilor, precum şi descrierile oficiale ale soiurilor de plante.

Baza de Date Rezultate ştiinţifice conţine date informative referitoare la 
rezultatele cercetărilor ştiinţifice înregistrate conform Planului naţional, privind 
cercetările în sfera ştiinţei şi inovării.

Baza de Date Marcaje de control conţine informaţii privind înregistrarea 
titularilor marcajelor de control, precum şi date privind seria şi numărul 
marcajelor de control eliberate, începând cu 01.01.2012.

Baza de Date Opere înregistrate conţine informaţii referitoare la înregistrarea 
obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, şi anume: seria şi numărul 
certificatului de înregistrare, data înregistrării, denumirea obiectului înregistrat, 
numele, prenumele autorului, precum şi a titularului drepturilor patrimoniale.

Baza de Date Indicaţii Geografice conţine informaţii referitoare la cererile 
de înregistrare a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine depuse conform 
procedurii naţionale pentru care a fost atribuită data de depozit.
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I. Date generale 

1. Convenţii internaţionale în domeniul dreptului de autor  
şi al drepturilor conexe la care Republica Moldova este 
parte

Republica Moldova este parte la următoarele convenții internaţionale în 
domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe:
 Convenţia de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artisti-

ce, din 09.09.1886 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 511-XIII din 22.06.1995);

 Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor interpreţilor, ale pro-
ducătorilor de fonograme şi ale organizaţiilor de difuziune, semnată la Roma 
la 26.10.1961 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 510-XIII din 22.06.1995);

 Convenţia mondială cu privire la drepturile de autor, semnată la Gene-
va la 06.09.1952 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 
1318-XII din 02.03.1993);

 Convenţia de constituire a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelec-
tuale, semnată la Stockholm la 14.07.1967 (Republica Moldova a aderat prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11.03.1993);

 Convenţia privind protecţia producătorilor de fonograme împotriva repro-
ducerii neautorizate a fonogramelor lor, semnată la Geneva la 29.10.1971 (Repu-
blica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 796-XIV din 10.02.2000);

 Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate 
de comerţ, semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994 (Republica Moldova a ade-
rat prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a 
Comerţului nr. 218-XV din 01.06.2001);

 Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind dreptul 
de autor, semnat la Geneva la 20.12.1996 (Republica Moldova a aderat prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 1452-XIII din 28.01.1998);

 Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind inter-
pretările, execuţiile şi fonogramele, semnat la Geneva la 20.12.1996 (Republica 
Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1452-XIII din 28.01.1998);
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 Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe, semnat la Moscova la 24.09.1993 (Republica Moldova 
a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 206-XIV din 25.11.1998);

 Hotărârea Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Inde-
pendente cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera 
vamală a mărfurilor ce conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale, semnată la 
Moscova la 28.09.2001 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1094 din 19.08.2002); 
 Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei juridice şi apărării propri-

etăţii intelectuale şi crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juri-
dice şi apărării proprietăţii intelectuale, semnat la Sankt Petersburg la 19.11.2010 
(Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 16.06.2011).

2. Directive europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor 
conexe:

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2009/24/CE din 
23 aprilie 2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator (versi-
une codificată);

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2006/115/CE din 
12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi 
conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale (versiune codificată); 

 Directiva Consiliului nr. 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind co-
ordonarea anumitor dispoziţii referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe 
aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu;

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2006/116/CE din 
12 decembrie 2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor 
drepturi conexe (versiune codificată);

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 96/9/CE din 11 
martie 1996 privind protecţia juridică a bazelor de date;

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2001/29/CE din 
22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi 
drepturilor conexe în societatea informaţională;
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 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2001/84/CE din 
27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficul autorului unei opere 
de artă originală;

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2004/48/CE din 
29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

3. Legislaţia Republicii Moldova în domeniul dreptului de au-
tor  
şi al drepturilor conexe

 Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile co-
nexe,  Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 191-193/630 din 01.10.2010;

 Legea nr. 1459-XV din 14.11.2002 cu privire la difuzarea exempla-
relor de opere şi fonograme, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 11-13/42 din 
31.01.2003;

 Hotărârea Guvernului nr. 89  din  10.02.2012 pentru aprobarea Regu-
lamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor 
conexe, Monitorul Oficial nr. 34-37/114 din 17.02.2012;

 Hotărârea Guvernului nr. 744 din 20.06.2003 pentru aprobarea Regu-
lamentului cu privire la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor 
de control pe exemplarele de opere şi fonograme şi Regulamentului cu privire 
la modul de înregistrare în Registrul de Stat al titularilor marcajelor de control, 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 134/805 din 01.07.2003;

 Hotărârea Guvernului nr. 641 din 12.07.2001 despre tarifele minime
ale remuneraţiei de autor, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 81-83/682 din 
20.07.2001;

 Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la Nomenclato-
rul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietă-
ţii intelectuale, cu modificările ulterioare. 

Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe

 Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, 
art. 96, 400;
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 Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, art. 1851, 1853;

 Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000, art. 1, 
cap. XII.

În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este 
parte stabileşte alte norme decât cele prevăzute de legile naţionale, se 
aplică normele tratatului internaţional. 

II. Noţiuni şi dispoziţii generale privind dreptul  
de autor, drepturile conexe şi drepturile sui generis

Prin dreptul de autor beneficiază de protecţie toate operele exprimate într-o 
anumită formă obiectivă din domeniul literar, artistic şi ştiinţific, indiferent de 
faptul dacă acestea au fost sau nu aduse la cunoştinţa publicului.

1. Obiectele  protejate de dreptul de autor, drepturile conexe 
şi drepturile sui generis

Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, artistice şi ştiinţifice, 
independent de scopul creării, modul de exprimare sau a valorii lor, exprimate 
în următoarele forme:

a) scrisă (manuscris, text dactilografiat, partitură etc.); 
b) orală (interpretare publică etc.); 
c) imprimare audio sau video (mecanică, magnetică, digitală, optică etc.); 
d) de imagine (desen, schiţă, pictură, plan, fotocadru etc.); 
e) tridimensională (sculptură, model, machetă, construcţie etc.); 
f) în alte forme. 

Obiecte ale dreptului de autor sunt:
a) operele literare (povestiri, eseuri, romane, poezii etc.); 
b) programele pentru calculator care se protejează ca şi operele literare; 
c) operele ştiinţifice; 
d) operele dramatice şi dramatico-muzicale, scenariile şi proiectele de sce-

narii, libretele, sinopsisul filmului; 
e) operele muzicale cu sau fără text; 
f) operele coregrafice şi pantomimele; 
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g) operele audiovizuale; 
h) operele de pictură, sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică; 
i) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă; 
j) operele de artă aplicată; 
k) operele fotografice şi operele obţinute printr-un procedeu analog foto-

grafiei; 
l) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale din domeniul geogra-

fiei, topografiei, arhitecturii şi din alte domenii ale ştiinţei; 
m) bazele de date; 
n) alte opere. 
De asemenea, ca opere, se protejează prin dreptul de autor, fără a prejudi-

cia drepturile autorului operei originale, operele derivate şi integrante la baza 
cărora stau una sau mai multe opere şi/sau oricare alte materiale preexistente.

Opere derivate sunt traducerile, adaptările, adnotările, aranjamentele mu-
zicale şi orice alte transformări ale operelor literare, artistice sau ştiinţifice, cu 
condiţia că acestea constituie rezultate ale creaţiei intelectuale.

Opere integrante sunt culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifi-
ce, precum enciclopediile şi antologiile, compilaţiile altor materiale sau date, 
indiferent dacă sunt sau nu protejate, inclusiv bazele de date, cu condiţia că, 
din considerentul selectării şi aranjării conţinutului lor, constituie rezultate ale 
creaţiei intelectuale. 

Obiecte ale drepturilor conexe sunt:
a) interpretările;
b) fonogramele;
c) videogramele
d) emisiunile organizaţiilor de difuziune.

Creaţii şi alte obiecte neprotejate prin dreptul de autor:
a) documentele oficiale de natură normativă, administrativă sau politică 

(legi, hotărâri judecătoreşti), precum şi traducerile oficiale ale acestora;
b) simbolurile de stat şi semnele oficiale ale statului (drapele, steme, deco-

raţii, semne băneşti);
c) expresiile folclorice;
d) noutăţile zilei şi diverse fapte cu caracter de simplă informaţie. 
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Dreptul de autor asupra operelor de serviciu 
Drepturile morale asupra unei opere create ca urmare a îndeplinirii unei 

misiuni încredinţate de angajator sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de ser-
viciu (operă de serviciu) aparţin autorului acestei opere. 

Autorul operei de serviciu nu are dreptul să interzică angajatorului său să  
o publice sau să o facă în alt mod accesibilă pentru public. 

În lipsa unor prevederi legale sau a unor clauze contractuale contrare,  
în măsura în care valorificarea operei este condiţionată de misiunea încredin-
ţată autorului de a crea această operă, dreptul patrimonial asupra operei de 
serviciu aparţine angajatorului. 

Cuantumul remuneraţiei de autor pentru fiecare mod de valorificare a ope-
rei de serviciu se stabileşte în contractul încheiat între autor şi angajator. 

La valorificarea operei de serviciu, numele autorului se indică în cazul când 
acest lucru este posibil realmente. Angajatorul, de asemenea, are dreptul să 
ceară indicarea numelui său la orice valorificare a operei de serviciu. 

2. Subiecţii dreptului de autor, drepturilor conexe  
şi drepturilor sui generis

Subiecţii dreptului de autor
Subiecţi ai dreptului de autor sunt autorii şi titularii de drepturi.
Autorul este persoana fizică prin a cărei muncă creatoare a fost creată 

opera. 
Titularul de drepturi este persoana fizică (autorul sau altă persoană fizică 

împuternicită de autor) sau juridică care deţine, în mod legal, drepturile patri-
moniale.

Subiecţii drepturilor conexe
Subiecţi ai drepturilor conexe sunt interpreţii, producătorii de fonogra-

me, producătorii de videograme şi organizaţiile de difuziune prin eter sau 
prin cablu. Drepturile conexe se exercită fără a prejudicia dreptul de autor.

Pentru apariţia şi exercitarea drepturilor conexe nu este necesară respec-
tarea vreunei formalităţi. În absenţa unei probe contrare, persoana fizică sau 
juridică, al cărei nume sau denumire apare în mod obişnuit pe o imprimare  
a interpretării, pe o fonogramă, o videogramă sau pe imprimarea unei emisiuni, 
se consideră interpret, producător de fonogramă sau videogramă, respectiv,  
organizaţie de difuziune prin eter sau prin cablu.
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Subiecţii drepturilor sui generis
Subiecţi ai drepturilor sui generis sunt producătorii unei baze de date care 

dovedesc că au făcut o investiţie substanţială din punct de vedere calitativ şi/
sau cantitativ în obţinerea, verificarea sau prezentarea conţinutului ei.

Prezumţia paternităţii şi simbolul protecţiei dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe

Se consideră autor persoana fizică sub al cărei nume pentru prima dată 
este publicată opera, în absenţa unor probe contrare. Nu se consideră autor 
persoana care a contribuit la crearea operei printr-un aport financiar sau orga-
nizatoric.

Autorul este în drept să înregistreze la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală opera sa. Paternitatea aparţine persoanei, sub al cărei nume a fost 
publicată opera, dacă nu există alte dovezi sau până la proba contrară.

Pentru a informa publicul despre drepturile sale, titularul are dreptul să fo-
losească simbolul protecţiei dreptului de autor, care se aplică pe fiecare exem-
plar al operei şi constă din trei elemente: 

a) litera latină „C” inclusă în cerc;
b) numele (denumirea) titularului drepturilor exclusive de autor;
c) anul primei publicări a operei.
Pentru a informa publicul despre drepturile lor, interpreţii şi producătorii de 

fonograme/videograme pot indica, pe fiecare exemplar sau ambalaj al fono-
gramei/videogramei, simbolul protecţiei drepturilor conexe care constă din trei 
elemente:

a) litera latină „P” inclusă într-un cerc; 
b) numele (denumirea) titularului de drepturi conexe exclusive; 
c) anul primei publicări a interpretării, fonogramei, videogramei, emisiunii 

organizaţiei de difuziune. 

3. Conţinutul dreptului de autor

Dreptul de autor se constituie din drepturi morale (personale) şi drepturi 
patrimoniale: 

Drepturile morale (personale) ale autorului nu pot face obiectul vreunei 
renunţări sau cesiuni şi sunt imprescriptibile, chiar şi în cazul în care autorul 
cedează drepturile sale patrimoniale:



10

AGEPI

• dreptul la paternitate;
• dreptul la nume;
• dreptul la respectarea integrităţii operei;
• dreptul la divulgarea operei;
• dreptul la retractarea operei. 

Drepturile patrimoniale exclusive
Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, 

să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin: 
a) reproducerea operei; 
b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei; 
c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de arhitectură şi  

a operelor de artă aplicată; 
d) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exempla-

relor confecţionate cu consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de 
autor; 

e) demonstrarea publică a operei; 
f) interpretarea publică a operei; 
g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodi-

fuziune) sau prin cablu; 
h) retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a 

operei transmise prin eter sau prin cablu; 
i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei; 
j) traducerea operei; 
k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei, 

cu excepţia cazurilor când efectuarea unor acţiuni din cele enumerate  
la lit.a)–k) nu se încadrează în forma de exprimare a operei şi pentru care nu 
pot fi stabilite sancţiuni. 

Autorul sau alt titular al drepturilor patrimoniale exclusive de autor are 
dreptul la o remuneraţie echitabilă. Cuantumul şi modul de achitare a remu-
neraţiei de autor pentru fiecare caz şi mod de valorificare a operei se stabilesc 
în contractul de autor sau în contractele pe care organizaţiile de gestiune colec-
tivă a drepturilor patrimoniale de autor le încheie cu utilizatorii. 
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Drepturile interpreţilor, producătorilor de fonograme/videograme  
şi organizaţiilor de difuziune prin eter şi prin cablu

Interpretul are dreptul exclusiv să permită sau să interzică următoarele acţiuni:
a) imprimarea interpretării sale încă neimprimate;
b) reproducerea imprimării interpretării sale;
c) distribuirea imprimării interpretării sale;
d) închirierea imprimării interpretării sale;
e) comunicarea publică prin eter sau prin cablu a interpretării sale, cu ex-

cepţia cazului când interpretarea este ea însăşi o interpretare tele-, radiodifu-
zată sau e făcută de pe o imprimare;

f) punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a interpretării sale imprimate.
Producătorul de fonograme/videograme are dreptul exclusiv să permită 

sau să interzică următoarele acţiuni în privinţa fonogramei/videogramei sale:

a) reproducerea fonogramei/videogramei;
b) distribuirea exemplarelor fonogramei/videogramei;
c) închirierea exemplarelor fonogramei/videogramei;
d) importul în scopuri de distribuire a exemplarelor fonogramei/videogra-

mei, inclusiv a exemplarelor făcute cu consimţământul producătorului de fono-
grame/videograme;

e) punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a fonogramei/video-
gramei;

f) adaptarea sau orice altă transformare a fonogramei.
Organizaţiile de difuziune prin eter şi prin cablu au dreptul exclusiv să per-

mită sau să interzică următoarele acţiuni în privinţa emisiunilor lor difuzate prin 
eter sau cablu:  

a) imprimarea emisiunii; 
b) reproducerea unei imprimări a emisiunii; 
c) distribuirea imprimării emisiunii; 
d) comunicarea publică prin eter sau prin cablu a emisiunii; 
e) retransmiterea emisiunii; 
f) comunicarea publică a emisiunii în locuri accesibile publicului cu plată 

pentru intrare; 
g) punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a imprimării emisiunii. 
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Drepturile producătorilor bazelor de date

Producătorul unei baze de date are dreptul să interzică extragerea şi/sau 
reutilizarea conţinutului - integral sau a unei părţi substanţiale, evaluate calita-
tiv şi/sau cantitativ - a acelei baze de date.

4. Termenele de protecţie a dreptului de autor, drepturilor cone-
xe şi drepturilor sui generis

Termenele de protecţie a dreptului de autor
• Drepturile patrimoniale exclusive şi dreptul la remuneraţie durează pe 

tot timpul vieţii autorului şi pe perioada de 70 de ani după deces, începând cu  
1 ianuarie al anului următor celui al decesului autorului.

• Drepturile patrimoniale asupra operei audiovizuale se protejează timp 
de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor decesului ultimului dintre 
următorii coautori: realizatorul principal (regizor-scenograf), autorul scenariului 
(scenarist), autorul dialogului şi compozitorul – autorul operei muzicale, special 
create pentru această operă audiovizuală.

• Drepturile patrimoniale asupra unei opere anonime sau apărute sub 
pseudonim, cu excepţia celei de artă aplicată, se protejează 70 de ani, înce-
pând cu 1 ianuarie al anului următor celui al publicării legale a operei. 

• Drepturile patrimoniale asupra operei create în copaternitate, cu ex-
cepţia operei de artă aplicată, se protejează pe parcursul întregii vieţi a fiecăru-
ia dintre coautori şi 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al 
decesului ultimului coautor-supravieţuitor. 

• Drepturile patrimoniale asupra operei de artă aplicată se protejează 
timp de 25 de ani de la data creării ei, cu excepţia modelelor şi desenelor in-
dustriale neînregistrate conform Legii privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale, create în scopul industrial de reproducere, care se protejează timp 
de 3 ani de la data creării lor.

• Drepturile patrimoniale asupra unei opere nepublicate anterior, după 
expirarea termenului de protecţie a dreptului de autor, se protejează timp de 25 
de ani de la data la care opera a fost pentru prima dată publicată sau comuni-
cată în mod legal publicului.  

• Termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale ale persoanelor care edi-
tează o publicaţie critică sau ştiinţifică asupra unei opere intrate în domeniul public 
este de 30 de ani de la data la care publicaţia a fost pentru prima dată editată legal. 



13

Biblioteca de proprietate intelectuală

Drepturile morale (personale) ale autorului sunt protejate pe un ter-
men nelimitat. După decesul autorului, protecţia drepturilor lui morale este 
exercitată de moştenitori şi de organizaţiile abilitate în modul corespunzător să 
asigure protecţia drepturilor autorilor. Asemenea organizaţii asigură protecţia 
drepturilor morale ale autorilor şi atunci când aceştia nu au moştenitori sau în 
cazul stingerii dreptului lor de autor. 

Termenele de protecţie a drepturilor conexe
• Drepturile interpretului se protejează timp de 50 de ani de la data pri-

mei interpretări. Drepturile interpretului la paternitate, nume şi dreptul la res-
pectarea integrității interpretării se protejează pe un termen nelimitat. 

• Drepturile producătorului de fonograme se protejează timp de 50 de 
ani de la data primei imprimări a fonogramei. 

• Drepturile producătorului de videograme se protejează timp de 50 de 
ani de la data primei imprimări a videogramei. 

• Drepturile organizaţiilor de difuziune prin eter şi prin cablu se protejează 
timp de 50 de ani de la prima difuzare a emisiunii de către o asemenea organizaţie. 

Termenul de protecţie a drepturilor producătorilor bazelor de date
Dreptul de a extrage şi/sau reutilizarea conţinutul unei baze de date se 

protejează pe o perioadă de 15 ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor 
celui de finalizare a bazei de date.

Orice modificare substanţială a conţinutului unei baze de date, inclusiv ori-
ce modificare substanţială rezultând din acumularea completărilor, eliminărilor 
sau schimbărilor succesive, care indică asupra unei noi investiţii semnificative, 
evaluate calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unui termen de protecţie pro-
priu bazei de date care rezultă din această investiţie. 

La expirarea termenului de protecţie a drepturilor patrimoniale, opera 
intră în domeniul public. Operele intrate în domeniul public pot fi valorificate 
liber, cu condiţia respectării drepturilor morale ale autorilor şi ale altor titulari şi 
achitării unei remuneraţii legale.  

III. Înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe 

Titularul dreptului exclusiv de autor asupra operei publicate sau nepublica-
te poate să o înregistreze în registrele oficiale de stat în decursul termenului 
de protecţie a dreptului de autor. Înregistrarea de stat a obiectelor dreptului de 



14

AGEPI

autor şi ale drepturilor conexe se efectuează de către AGEPI în conformitate cu 
regulamentul aprobat de către Guvern.

1. Depunerea cererii de înregistrare a obiectelor dreptului de autor  
şi drepturilor conexe 

Cererea de înregistrare a obiectului dreptului de autor şi drepturilor conexe 
asupra unei opere publicate sau nepublicate se depune la AGEPI de către soli-
citant personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură eli-
berată, în condiţiile legii, în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor.

Cererea completată pe un formular-tip (http://www.agepi.gov.md/ro/
formulare/copyright), poate fi depusă la AGEPI: direct, prin poştă (corespondenţă 
recomandată) sau în format electronic (cu aplicarea semnăturii electronice).

În cazul depunerii cererii direct la AGEPI, odată cu cererea se depun şi toa-
te documentele necesare înregistrării. Cererea se consideră depusă din mo-
mentul prezentării întregului pachet de documente menţionate în Regulamentul 
de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. În cazul 
neprezentării acestor documente, cererea nu va fi acceptată.

În celelalte cazuri de depunere a cererii de înregistrare, materialele anexate 
la cerere urmează a fi prezentate direct la AGEPI în decurs de 3 zile lucrătoare.

La cerere se anexează:
1) obiectul (opera) propriu-zis sau materialul identificator prezentat spre 

înregistrare, în două exemplare identice, cu semnătura autorilor pe fiecare pa-
gină. Materialele identificatoare vor fi originale şi nu descrieri ale operelor;

2) procura eliberată în condiţiile legii, dacă cererea se depune prin interme-
diul reprezentantului sau de către o terţă persoană, împuternicită de autor(i);

3) dovada de plată a taxei, în cuantumul stabilit, sau documentul care con-
firmă înlesnirea, după caz;

4) copia actelor de identitate ale autorilor;
5) contractul de autor în cazul transmiterii drepturilor patrimoniale, întocmit 

în conformitate cu art. 30 şi 31 din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe;

6) alte documente, precum: copia certificatului de înregistrare a întreprin-
derii (dacă titularul este o persoană juridică), certificatul de moştenitor, certifi-
catul de deces al autorului (în cazul în care obiectul este înregistrat de către 
succesorul(ii) de drepturi), documentele ce confirmă înlesnirile la plata taxei 
pentru pensionari, studenţi şi invalizi.
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2. Înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe în 
Registrul de Stat şi eliberarea certificatului de înregistrare

În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile stabilite, AGEPI, în termen 
de 30 de zile lucrătoare, înscrie datele cu privire la înregistrarea operei în Re-
gistrul de Stat şi eliberează solicitantului certificatul de înregistrare a obiectului.

Registrul de Stat constituie totalitatea datelor şi materialelor aferente, în-
registrate în ordine cronologică, cu privire la operele ce constituie obiecte ale 
dreptului de autor şi ale drepturilor conexe.

Registrul de Stat se ţine în mod manual, în limba de stat, şi include:
1) numărul de ordine al înregistrării;
2) numărul, data înregistrării cererii;
3) seria şi numărul certificatului de înregistrare;
4) denumirea obiectului;
5) numele şi prenumele autorului(lor), pseudonimul;
6) titularul drepturilor patrimoniale;
7) documentele anexate cererii de înregistrare.

Datele conţinute în Registrul de Stat au caracter public.

După înregistrarea obiectului în Registrul de Stat, cu condiţia achitării taxei 
stabilite, titularului i se eliberează certificatul de înregistrare care va include:

1) seria, numărul şi data înregistrării în Registrul de Stat;
2) denumirea obiectului;
3) numele şi prenumele autorului(lor), titularului(lor) de drepturi conexe;
4) numele (denumirea) titularului drepturilor patrimoniale.

Acest certificat, în caz de litigiu, poate servi drept prezumţie a paternităţii 
dacă nu se va dovedi contrariul.

Protecţia dreptului de autor se extinde asupra formei de exprimare, astfel, 
nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor: ideile, teoriile, concep-
tele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau concep-
tele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul 
de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare. 

IV. Înregistrarea titularilor şi eliberarea marcajelor de control 

Înainte de a difuza exemplarele de opere  şi  fonograme pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, pe fiecare  dintre acestea sau pe coperta lor se aplică marcajul 
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de control, care confirmă legalitatea şi justeţea utilizării exemplarelor  de  opere 
şi fonograme, pe care este aplicat,  şi  asigură respectarea dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe, iar lipsa marcajelor de control pe exemplarele de opere şi 
fonograme atestă lipsa dreptului de valorificare a acestor exemplare.

1. Modul de înregistrare în Registrul de Stat al titularilor marcajelor 
de control

Sunt înregistrate în Registrul de Stat al titularilor marcajelor de control   per-
soanele fizice  sau  juridice (producătorii şi/sau difuzorii exemplarelor de opere şi 
fonograme), care produc  şi/sau  difuzează exemplare de opere sau fonograme, 
care  au depus pentru prima dată la AGEPI cererea pentru obţinerea marcajelor  
de control şi faţă de care a fost luată decizia de a li se elibera  aceste marcaje.

Pentru înregistrare, persoanele fizice  şi juridice care produc şi/sau difuzează 
exemplare de opere sau fonograme prezintă la AGEPI următoarele documente:

a) cererea, de modelul stabilit (http://www.agepi.gov.md/ro/formulare/
copyright);

b) buletinul de identitate sau paşaportul (pentru persoanele fizice);
c) statutul (pentru persoanele juridice);
d) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei (pentru per-

soanele juridice);
e) certificatul  de  atribuire a codului fiscal  (pentru  persoanele juridice);
f) documentul  privind  domiciliul  - pentru persoanele  fizice  sau privind 

sediul - pentru persoanele juridice;
g) contractele de autor şi alte acte juridice încheiate cu titularul dreptului   de autor  

şi  drepturilor  conexe  asupra  operelor  sau fonogramelor, în care se indică moda-
lităţile permise de producere şi/sau difuzare a exemplarelor de opere şi fonograme;

h) documentele  privind  adresa spaţiilor în care se va desfăşura activitatea 
de producere şi/sau difuzare, inclusiv a spaţiilor destinate depozitării exempla-
relor de opere sau fonograme;

i) informaţii privind rechizitele bancare ale solicitantului;
j) date privind persoanele care le reprezintă (în cazul persoanelor juridice). 
Decizia privind înregistrarea sau refuzul înregistrării
În termen de 30 de zile de la data primirii  cererii şi a documentelor re-

spective, AGEPI este obligată să emită decizia privind înregistrarea sau refuzul 
înregistrării în Registrul de Stat.
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Decizia privind  refuzul  înregistrării se emite în următoarele temeiuri:
a) încălcarea prevederilor Legii nr. 1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu  privire 

la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme sau ale altor acte normative;
b) încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe;
c) prezentarea documentelor  sau  a materialelor neconforme sau care 

conţin date false.
Decizia privind refuzul înregistrării poate fi atacată în instanţele judecăto-

reşti competente conform procedurii stabilite şi nu lipseşte persoana fizică  sau 
juridică de dreptul de a depune la AGEPI o nouă cerere de înregistrare după 
înlăturarea încălcărilor comise.

Certificatul de înregistrare
În baza deciziei privind înregistrarea, după consemnarea informaţiilor ne-

cesare în Registrul de Stat, AGEPI eliberează solicitantului certificatul de înre-
gistrare de modelul stabilit, care este valabil pe termen de 3 ani de la data elibe-
rării lui. În cazul când în activitatea persoanei fizice sau  juridice  care  produce 
şi/sau difuzează exemplare de opere sau fonograme survin unele schimbări, 
aceasta este obligată să prezinte la AGEPI documentele respective pentru eli-
berarea unui nou certificat de înregistrare.

Certificatul  de înregistrare poate fi retras, în baza deciziei AGEPI, pe un 
termen de până la 3 luni, în cazul încălcării repetate de către titularul de drepturi  
înscris în Registrul de Stat a prevederilor legislaţiei în vigoare. Decizia de retra-
gere a certificatului de înregistrare poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie.

2. Eliberarea marcajelor de control 
Marcajul  de control conţine un cod alfanumeric, compus dintr-o  serie din 2  

litere şi dintr-un număr din 7 cifre. În dependenţă de suportul material pe care 
au fost imprimate exemplarele de opere sau fonograme, se stabilesc următoa-
rele serii ale marcajelor de control:

a) seria „A” - pentru casetele audio (MC);
b) seria „V” - pentru casetele video (VHS);
c) seria „D” - pentru compact-discurile de orice format (CD, DVD etc.).
AGEPI eliberează  marcajele de control în temeiul propriei decizii, după 

obţinerea de către solicitant a certificatului de înregistrare în Registrul de Stat. 
Dreptul de a solicita marcaje de control îl au titularii de drepturi asupra  exem-
plarelor de opere şi fonograme, care au  fost înregistraţi  în Registrul de Stat al 



18

AGEPI

titularilor marcajelor de control, adică persoanele fizice sau juridice care produc 
şi/sau difuzează exemplare de opere sau fonograme.

Pentru obţinerea  marcajelor  de control, persoanele fizice şi juridice care 
produc şi/sau difuzează exemplare de opere sau  fonograme sunt obligate să 
prezinte la AGEPI următoarele documente:

a) cererea de modelul stabilit (http://www.agepi.gov.md/ro/formulare/copyright), 
în care se indică:

- denumirea operei şi fonogramei imprimate în limba originalului;
- tipul suportului  material  pe  care  este  imprimată  opera  sau fonograma;
- numele (denumirea)  titularului dreptului de autor şi drepturilor conexe;
- numărul exemplarelor de opere şi fonograme;
- alte informaţii;
b) contractele de autor şi alte acte juridice încheiate cu titularul dreptului de 

autor şi drepturilor conexe asupra operei sau fonogramei în care se stipulează 
modalităţile autorizate de producere şi/sau difuzare a exemplarelor de opere şi 
fonograme;

c) documentele vamale ce confirmă importul exemplarelor de opere sau 
fonograme în Republica Moldova;

d) documentele ce confirmă producerea în Republica Moldova a exempla-
relor de opere sau fonograme;

e) documentele  ce  confirmă provenienţa exemplarelor de opere sau fo-
nograme.

Decizia privind eliberarea sau refuzul eliberării marcajelor de control
În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii, AGEPI este obli-

gată să emită  decizia privind eliberarea sau refuzul eliberării marcajelor de 
control.

În temeiul deciziei privind eliberarea marcajelor de control, solicitantul  achită 
pentru eliberarea unui marcaj de control 0,5 lei moldoveneşti şi obţine marcajele  
de control cu seriile şi numerele corespunzătoare, precum şi adeverinţa de mo-
delul stabilit ce atestă obţinerea acestor marcaje.

Decizia privind refuzul eliberării marcajelor de control se emite în următoa-
rele temeiuri:
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a) încălcarea  prevederilor  Legii nr. 1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu 
privire la  difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme sau a altor acte nor-
mative;

b) încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe;
c) prezentarea de către solicitant a documentelor sau a materialelor necon-

forme sau cu date false.

Decizia privind refuzul eliberării marcajelor de control  poate fi atacată în 
instanţele judecătoreşti competente conform procedurii stabilite şi nu lipseşte  
persoana fizică sau juridică de dreptul de a depune la AGEPI o nouă cerere de 
eliberare a marcajelor de control după înlăturarea tuturor încălcărilor comise.

Aplicarea marcajelor de control
Marcajele  de  control se aplică pe exemplarele de opere şi de fonograme 

de către titularii de drepturi înscrişi în Registrul de Stat pe fiecare copertă a 
exemplarului de operă sau  fonogramă.

Pe exemplarele de opere sau fonograme importate  marcajele de control 
se  aplică, la solicitarea importatorului, după perfectarea documentelor vamale 
de import, înainte de difuzarea acestor exemplare.

Pe exemplarele  de  opere  sau  fonograme destinate  exportului marcajele  
de control se aplică, la solicitarea exportatorului, până la perfectarea documen-
telor vamale de export.

La perfectarea  documentelor  pentru  exportul  exemplarelor  de opere  
sau  fonograme, autorităţile vamale sunt obligate să solicite prezentarea de 
către exportatori a documentelor care certifică obţinerea marcajelor de control 
şi aplicarea acestora pe exemplarele exportate.

Difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme fără aplicarea marcaje-
lor de  control  este interzisă.

V. Transmiterea drepturilor patrimoniale

Autorii sau alţi titulari ai dreptului de autor pot transmite prin contract de 
cesiune drepturile patrimoniale exclusive, precum şi dreptul la remuneraţia de 
autor. În urma unei asemenea cesiuni, titular de drepturi devine cesionar.

Drepturile patrimoniale exclusive pot fi transmise, de asemenea, prin acorda-
rea de licenţe exclusive sau neexclusive. Dacă în contractul de licenţă nu se 
stipulează expres că licenţa este exclusivă, aceasta se consideră neexclusivă. 



20

AGEPI

Licenţa exclusivă prevede transmiterea dreptului de valorificare a operei 
în limitele stabilite de această licenţă numai licenţiatului. Licenţiatul, de ase-
menea, are dreptul, în limitele stabilite de licenţă, să permită sau să interzică 
valorificarea operei de către alte persoane. 

În cazul unei licenţe neexclusive, licenţiatul poate, în limitele stabilite de 
această licenţă, valorifica opera ca şi persoanele care au obţinut dreptul de 
valorificare a acesteia. Licenţiatul nu are dreptul să permită sau să interzică 
valorificarea operei de către alte persoane. 

Condiţiile şi forma contractului de autor 
Contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă:
 modul de valorificare a operei (dreptul concret care se transmite prin 

acest contract),
 termenul de valabilitate,
 teritoriul de acţiune a dreptului, 
 cuantumul remuneraţiei sau baza de calcul a acesteia pentru fiecare 

tip de valorificare a operei,
 condiţiile şi termenul de plată ale remuneraţiei, 
 alte clauze pe care părţile le consideră esenţiale.

În cazul în care în contractul de autor lipseşte clauza privind teritoriul pe 
care se exercită dreptul, dreptul transmis prin acest contract se exercită numai  
în limitele teritoriului Republicii Moldova. 

În cazul în care în contractul de autor care prevede acordarea unei licenţe 
nu este indicat termenul său de valabilitate, contractul de autor se consideră 
încheiat pe un termen de 3 ani de la data încheierii, dacă se referă la valori-
ficarea unei opere fără modificări, şi pe un termen de 5 ani, dacă se referă la 
valorificarea unei opere adaptate sau altfel modificate ori traduse. 

La solicitare, AGEPI poate întocmi proiectul unui contract de autor (Modelul 
1-3, Anexă).

VI. Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.  
Formele răspunderii juridice

Orice valorificare a obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau 
ale drepturilor sui generis se consideră nelegitimă dacă are loc cu încălcarea 
acestor drepturi. 
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Orice exemplar al obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau 
ale drepturilor sui generis a cărui reproducere, import, distribuire, închiriere sau 
împrumut atrage încălcarea acestor drepturi se consideră contrafăcut. 

Depozitarea în scopuri comerciale a exemplarelor obiectelor dreptului de 
autor, ale drepturilor conexe sau ale drepturilor sui generis se consideră nele-
gitimă dacă are loc cu încălcarea acestor drepturi. 

Iniţierea acţiunilor privind încălcarea drepturilor 
Orice persoană fizică sau juridică care are pretenţii în privinţa valorificării 

unui obiect al dreptului de autor, al drepturilor conexe sau al drepturilor sui 
generis are dreptul să iniţieze acţiuni în instanţa de judecată competentă ori să 
sesizeze altă autoritate pentru apărarea drepturilor sale. 

Proceduri judiciare în privinţa încălcării dreptului de autor, a drepturilor co-
nexe sau a drepturilor sui generis pot fi iniţiate: 

a) de titularii de drepturi sau de autorităţile abilitate cu protecţia drepturilor 
acestora; 

b) de alte persoane care beneficiază de astfel de drepturi, în special de  
licenţiaţi; 

c) de organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drep-
turilor conexe; 

d) de organizaţiile profesionale de apărare şi de alţi reprezentanţi ai titula-
rilor de drepturi şi ai licenţiaţilor. 

Încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor conexe sau a drepturilor 
sui generis atrage, după caz, răspundere civilă, contravenţională sau pe-
nală. 

Răspunderea civilă
În cadrul procedurilor judiciare iniţiate în privinţa încălcării dreptului de au-

tor, a drepturilor conexe sau a drepturilor sui generis, persoanele care sunt în 
drept pot solicita instanţelor de judecată sau altor organe competente, după 
caz, recunoaşterea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora şi repararea 
prejudiciului prin stabilirea unor despăgubiri. 

Instanţa de judecată, la stabilirea despăgubirii, va ţine cont de necesitatea: 
a) restabilirii situaţiei existente până la violarea dreptului şi a încetării acţiu-

nilor care comportă violarea dreptului sau creează pericolul violării lui; 
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b) recuperării pierderilor, inclusiv a beneficiului ratat, suportate de partea lezată; 
c) perceperii profitului obţinut ilegal de persoana care a violat drepturile; 
d) achitării unei compensaţii de la 500 până la 500000 de lei pentru dreptul 

încălcat. 

Răspunderea contravenţională
 Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin: 
a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul des-

făşurării activităţii de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în dome-
niul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în special în domeniul literaturii, 
artei şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, impor-
tului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de 
fonograme în scopurile menţionate, sau orice altă formă de valorificare a obiec-
telor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obţinerii profitului, 
fără acordul titularului de drepturi; 

b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu 
titlu gratuit sau oneros, precum şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă 
valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub 
orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, în momentul controlului, 
contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi; 

c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau 
depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate 
pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică 
condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet; 

d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii fal-
se despre apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor co-
nexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate induce în eroare pe beneficiar; 

e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decât cele 
pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a 
marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valorificate 
fără consimţământul titularului de drepturi; 

f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a 
simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, 
indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exemplarele de ope-
re sau de fonograme a informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a 
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drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a 
mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe; 

g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate: 
 se sancţionează cu amendă de la 1600 până la 2000 de lei, aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 4000 până la 5000 de lei, aplicată persoanei  
cu funcţie de răspundere. 

 Falsificarea, producerea, distrugerea, utilizarea, depozitarea, transpor-
tarea sau comercializarea ilicită a marcajelor de control: 

 se sancţionează cu amendă de la 2000 până la 2400 de lei, aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 5000 până la 6000 de lei, aplicată persoanei  
cu funcţie de răspundere. 

 Distrugerea din neglijenţă a originalului operei ştiinţifice, literare, 
de artă plastică, de sculptură, de arhitectură, a manuscrisului sau a variantei 
definitive a originalului fonogramei sau al operei audiovizuale: 

 se sancţionează cu amendă de la 2400 până la 3000 de lei, aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 6000 până la 7000 de lei, aplicată persoanei  
cu funcţie de răspundere1.

Răspunderea penală
 Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, dacă este în pro-

porţii mari (se consideră proporţii mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite, 
primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, tre-
cute peste frontiera vamală de o persoană sau de un grup de persoane care, la 
momentul săvârşirii infracţiunii, depăşeşte 50 000 de lei), săvârşită prin: 

a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul des-
făşurării activităţii de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul 
dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în special în domeniul literaturii, artei 
şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, 
exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fono-
grame în scopurile menţionate, sau orice altă formă de valorificare a obiectelor 
dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obţinerii profitului, fără 
acordul titularului de drepturi; 

1 Art. 96 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/24.10.2008, modificat 
prin Legea nr. 115 din 23.06.2011, în vigoare din 05.08.2011
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b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu 
titlu gratuit sau oneros, precum şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă 
valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub 
orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, în momentul controlului, 
contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi; 

c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau 
depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate 
pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică 
condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet; 

d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii fal-
se despre apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor co-
nexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate induce în eroare pe beneficiar; 

e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decât cele 
pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a 
marcajelor de control, pe exemplarele de opere ori de fonograme valorificate 
fără consimţământul titularului de drepturi; 

f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a 
simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, 
indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exemplarele de ope-
re sau de fonograme a informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a 
mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe; 

g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate: 
  se pedepseşte cu amendă în mărime de la 16 000 până la 20 000 de lei 

sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 până la 240 de ore, 
iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 40 000 până 
la 80 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 1 până la 5 ani. 

 Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau 
depozitarea ilegală a marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cau-
zat daune în proporţii mari: 

  se pedepsesc cu amendă în mărime de la 40 000 până la 80 000 de lei 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 până la 240 de ore, 
iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 40 000 până la 
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120 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 1 până la 5 ani. 

 Acţiunile expuse anterior, săvârşite: 

a) de două sau de mai multe persoane; 

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; 

c) prin constrângere fizică sau psihică; 

d) în proporţii deosebit de mari (de la 100 000 lei):
  se pedepsesc cu amendă în mărime de la 80 000 până la 100 000 de lei sau 

cu închisoare de la 3 până la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime 
de la 160 000 până la 200 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 1 până la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice2.

VII. Taxe

2 Art. 1851 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/18.04.2002, în redacţia Legii 
nr. 115 din 23.06.2011, în vigoare din 05.08.2011.

Nomenclatorul* 
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 

protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale 
 

Nr. 
d/o

Denumirea serviciilor Tariful, 
euro

VI. Dreptul de autor şi drepturile conexe
52. Examinarea cererii de înregistrare a unei opere literare, dramatice, 

ştiinţifice, muzicale:
a) pentru o pagină tipărită 0,1
b) pentru o pagină manuscris 0,2

53. Examinarea cererii de înregistrare a unei opere de artă plastică, 
fotografică, de artă decorativă şi aplicată sau de arhitectură, urbanistică 
şi de artă horticolă:
pentru o fotografie, desen sau imagine 0,2

54. Examinarea cererii de înregistrare a unei opere audiovizuale, opere 
coregrafice, pantomime, emisiune televizată sau videograme:
pentru un suport material (CD-R, DVD-R, VHS ) 10

55. Examinarea cererii de înregistrare a unei fonograme, interpretări sau a 
unei emisiuni radio:
pentru un suport material (CD-R, DVD-R) 5

56. Examinarea cererii de înregistrare a unui program pentru calculator, 
bază de date
pentru un suport material (CD-R, DVD-R) 50
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57. Examinarea şi înregistrarea contractului de licenţă, de cesiune  
a drepturilor (inclusiv înscrierea modificărilor în Registru), pentru  
un obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe

10

58. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare:  
a) privind un obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe 6
b) al titularului marcajelor de control 6

59. Eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare/adeverinţei  
de modificare a titularului de drepturi patrimoniale

4

Note:
1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor 

stabilite la punctele 62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei de Stat 
a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, după cum urmează:

a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în Republica 
Moldova, achită tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial 
stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii;

b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul 
permanent în străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente 
acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională 
a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

5. Persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii, 
veteranii de război în sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la 
lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenţii 
(secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen (ostaşii şi sergenţii) 
se scutesc de plata tarifelor stabilite la punctele 1, 2, 45-50, 52-56, 58 şi 60 
din prezentul Nomenclator.

9. Persoanele care beneficiază de reduceri sau care sunt scutiţi de achitarea 
tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note vor prezenta actul care confirmă 
acest drept la data achitării tarifului. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii 
se prezintă rapoartele financiare, valabile până la 31 martie a anului următor 
celui de gestiune sau certificatul de înregistrare pentru primul an de activitate. 
Prezentarea actului care confirmă dreptul de a beneficia de reduceri sau de 
scutire de achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note nu poate servi 
drept temei la restituirea tarifelor achitate anterior în sensul reducerii acestora.

11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în 
punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu 
100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se 
aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note. 

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului 
stabilit conform prezentului Nomenclator. 

* Extras din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997, 
cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexă
Modelul 1

CONTRACT  DE  AUTOR
“_____”________________20__           mun. Chişinău

_____________________________, numit în continuare - “Beneficiar”, pe de  
o parte, şi____________________________, numit în continuare - “Autor”, pe 
de altă parte, au încheiat prezentul contract.

1. Obiectul contractului

1.1. Autorul transmite Beneficiarului toate drepturile patrimoniale exclusive/
neexclusive de autor prevăzute de art. 11. al Legii nr. 139 din 02 iulie 2010 pri-
vind dreptul de autor şi drepturile conexe, asupra textului şi muzicii pieselor cu 
nr. 2, 3, 6, 8, 10, 13 din albumul, alcătuit de către  ________________, cu titlul 
“______________________”  (denumită în continuare - Operă). 

1.2. Pentru folosirea drepturilor transmise asupra Operei Autorului, con-
form p.1.1, Beneficiarul se obligă să achite Autorului remuneraţia de autor.

2. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante

2.1. Autorul se obligă să nu transmită drepturile, prevăzute de pct. 1.1 al 
prezentului contract, terţilor pentru folosirea lor în aceleaşi scopuri, prevăzute 
de prezentul contract.

2.2. Autorul se obligă, în caz de necesitate, să efectueze, pentru o remu-
neraţie suplimentară convenită de părţile semnatare ale prezentului contract, 
lucrul necesar de modificare a operei sale în corespundere cu cerinţele Bene-
ficiarului.

2.3. Beneficiarul se obligă să nu încalce drepturile personale ale Autorului.

2.4. Beneficiarul se obligă să indice numele şi prenumele Autorului în calitate 
de autor al xxxxxxx, în cazurile de valorificare în orice mod a Operei Autorului.

2.5. Pentru folosirea drepturilor patrimoniale transmise asupra Operei  
Autorului, Beneficiarul achită Autorului o remuneraţie unică de autor în mărime 
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de __________ lei. Plata integrală a sumei indicate se efectuează în numerar  
în timp de 10 zile după semnarea prezentului contract.

3. Responsabilitatea părţilor şi modul de soluţionare a litigiilor

3.1. Toate litigiile, care pot apărea în baza prezentului contract sau în legă-
tură cu el, trebuie negociate de părţi, iar în cazul imposibilităţii ajungerii la un 
acord comun, ele necesită a fi rezolvate prin intermediul instanţei de judecată.

3.2. Părţile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea totală a 
obligaţiilor conform prezentului contract, dacă aceasta a avut loc ca urmare 
a circumstanţelor de neînvins (de forţă majoră), şi anume: incendii, inundaţii, 
cutremure de pământ, precum şi a grevelor, răscoalelor etc.

4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

4.1. Prezentul contract este întocmit în conformitate cu Legea Republicii 
Moldova nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe  
şi legislaţia în vigoare la momentul încheierii acestuia.

4.2. Prezentul contract intră în vigoare la momentul semnării lui de ambele 
părţi şi se extinde până la expirarea termenului de protecţie a dreptului de autor.

4.3. Prezentul contract este valabil pe teritoriul întregii lumi.

4.4. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, fiecare din care  
are o forţă juridică egală şi din care unul se păstrează la Beneficiar, iar celălalt -  
la Autor.

5. Adresele juridice și datele părţilor

6. Semnăturile părţilor
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Modelul 2

CONTRACT  
de editare a operelor literare originale

or._____________________            “_____”_____________20___

Editura____________________________________________________, 
numită în continuare “Editura”, în persoana directorului __________________
___________________, pe de o parte, şi titularul dreptului de autor ________
_______________________________, numit în continuare “Autor”, pe de altă 
parte, au încheiat prezentul contract.

1. Obiectul contractului

1.1. Autorul acordă (sau se obligă să elaboreze şi să acorde) Editurii, pe un 
termen de _____ ani din ziua acceptării, dreptul exclusiv de editare şi reeditare a 
operei sale ________________________________________, numită în conti-
nuare   “Operă“, în limba ______________________, volumul _________ coli de 
autor (versuri), pentru difuzare în (ţara) ______________________________.

Notă: O coală de autor reprezintă unitatea de măsură a operei ce se editea-
ză, egală cu 40000 semne de tipar, la editarea versurilor egală cu 700 versuri, 
la editarea materialului grafic (desene, diagrame, tabele, note muzicale etc.) - 
cu 3000 cm2. Semne de tipar sunt considerate literele, semnele de punctuaţie, 
cifrele etc., precum şi fiecare interval dintre cuvinte.

1.2. Pentru folosirea drepturilor acordate, Editura se obligă să achite Auto-
rului remuneraţia de autor.

2. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante

2.1. Autorul se obligă să predea Editurii Opera definitivată (sau să expedie- 
ze prin poştă) până la data de “_____”________________20____ în ________ 
exemplare (manuscrisul a fost prezentat însoţit de anexele: materialul biblio-
grafic, tablele de materii, ilustraţiile, glosarul, sursele din care se reproduc anu-
mite texte).

2.2. Manuscrisul semnat de Autor se prezintă în două exemplare, fiind sub 
formă de text tipărit, cules cu 2 intervale între rânduri, cu 28-30 rânduri pe o 
pagină de tip standard, având până la 60 de simboluri într-un rând.
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2.3. Opera, creată de două sau mai multe persoane (opera colectivă), sem-
nată de către toţi coautorii se prezintă în întregime.

2.4. Editura se obligă să examineze manuscrisul prezentat în termen de 
30 de zile, având dreptul să prelungească acest termen cu 4 zile pentru fie-
care coală de autor şi să comunice în scris Autorului despre acceptarea sau 
neacceptarea Operei în baza temeiurilor prevăzute de prezentul contract, sau 
despre necesitatea introducerii unor modificări şi corectări în Operă cu indica-
rea concretă a esenţei modificărilor necesare a fi introduse în Operă în limitele 
clauzelor prezentului contract.

2.5. Editura este în drept să refuze editarea manuscrisului în legătură cu 
necorespunderea lui editării din motive, ce ţin de conţinutul Operei, fără a trimi-
te Opera la recenzie, dar motivând refuzul.

2.6. Editura nu are dreptul să facă, fără consimţământul în scris al Autoru-
lui, modificări Operei sau denumirii acesteia, să schimbe numele Autorului, să 
completeze Opera cu ilustraţii, prefeţe, postfeţe, comentarii etc.

2.7. Autorul se obligă să introducă, după predarea manuscrisului, modi-
ficările solicitate de Editură (corectări, completări, prescurtări etc.), dacă ele 
se încadrează în condiţiile stipulate în prezentul contract. În acest caz, părţile 
stabilesc de comun acord un nou termen de predare a manuscrisului.

2.8. Autorul are dreptul, precum şi obligaţia, dacă aceasta o solicită Editura, 
să efectueze, fără plată, corectura în şpalt sau pagini şi să restituie textul inte-
gral sau în tranşe de patru coli de autor pe zi.

2.9. Editura are dreptul şi obligaţia să publice Opera:

- prima ediţie - în termen de ___ luni de la data acceptării Operei, cu un tiraj 
de _________ cărţi;

- reeditări cu un tiraj de _____________ cărţi.

2.10. Până la expirarea termenului prezentului contract Editura este în 
drept să refuze reeditarea Operei. În acest caz, Editura este obligată să infor-
meze în scris Autorul. Refuzul în scris al Editurii de a reedita Opera îi acordă 
Autorului dreptul să dispună de Operă după cum crede de cuviinţă.
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2.11. La cererea Editurii, Autorul trebuie să prezinte un certificat, care să 
ateste faptul că Opera nu a fost scrisă ca rezultat al unei misiuni de serviciu.

2.12. Editura se obligă să ofere Autorului, fără plată _______ exemplare de 
carte (broşură) la apariţia primei tranşe şi câte ________ exemplare din ediţiile 
ulterioare.

2.13. Până la expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract, 
Autorul se obligă să nu autorizeze, fără acordul Editurii, publicarea integrală 
sau parţială a Operei indicate în pct. 1. În caz contrar, Autorul va restitui Editurii 
onorariul, inclusiv avansul primit.

2.14. Editura are dreptul să transmită, parţial sau integral, drepturile şi obli-
gaţiile sale, prevăzute în contract, altor instituţii editoriale din Republica Moldo-
va, informând despre aceasta Autorul în termen de ________________ zile din 
momentul efectuării transmiterii.

2.15. Editura se obligă să imprime pe fiecare exemplar al cărţii editate,  
într-un loc vizibil, semnul protecţiei dreptului de autor prezentat prin © (litera lati-
nă C încadrată într-un cerc), numele Autorului (pseudonimul), anul primei ediţii. 

2.16. Editura se obligă să indice numele şi prenumele (pseudonimul) Auto-
rului în calitate de autor al Operei pe fiecare exemplar al Operei publicate şi să 
nu încalce alte drepturi morale şi patrimoniale ce îi aparţin Autorului.

3. Responsabilitatea părţilor şi modul de soluţionare a litigiilor 

3.1. Toate litigiile, care pot apărea în baza prezentului contract sau în legă-
tură cu el, trebuie negociate de părţi, iar în cazul imposibilităţii ajungerii la un 
acord comun, ele necesită a fi rezolvate prin intermediul instanţei de judecată.

3.2. Dacă, din motive ce nu depind de Autor, Opera nu va fi publicată în 
termenele prevăzute la pct. 2.9, Autorul este în drept să rezilieze contractul, 
păstrând onorariul primit.

3.3. Autorul este responsabil în deplină măsură de conţinutul operei, apro-
bă originalul operei pentru tipar cu inscripţia „Bun de tipar” pe prima pagină a 
machetei şi cu semnătura sa pe fiecare pagină din machetă.
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3.4. Părţile garantează compensarea deplină a daunelor şi clauzelor pe-
nale, care vor fi suportate de o parte în cazurile de neîndeplinire a clauzelor 
prezentului contract de către cealaltă parte.

3.5. Părţile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea totală a obli-
gaţiilor conform prezentului contract, dacă ea a avut loc ca urmare a circum-
stanţelor de neînvins (de forţă majoră), şi anume: incendii, inundaţii, cutremure 
de pământ, precum şi a grevelor, răscoalelor.

4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

4.1. Prezentul contract este întocmit în conformitate cu Legea Republicii 
Moldova nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe  
şi legislaţia în vigoare la momentul încheierii acestuia.

4.2. Prezentul contract intră în vigoare la momentul semnării lui de ambele 
părţi şi se extinde până la “_____”_________________20____.

4.3. Prezentul contract este valabil numai pe teritoriul Republicii Moldova.

5. Adresele juridice și datele părţilor

6. Semnăturile părţilor
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Modelul 3

CONTRACT DE AUTOR

“_____”________________20__           mun. Chişinău

______________________________________________, în continuare - 
“Interpret”, pe de o parte, şi _______________________________________, 
în continuare - “Autor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract.

1. Obiectul contractului

1.1. Autorul îi transmite Interpretului drepturile patrimoniale exclusive/neex-
clusive asupra operei sale (muzică) sub denumirea ______________________
(denumită în continuare - “Operă“) şi anume de a:

a) reproduce Opera;

b) difuza exemplarele Operei, inclusiv prin comercializare, închiriere şi prin 
alte modalităţi; 

c) de a importa exemplarele Operei pentru difuzare, inclusiv a exemplare-
lor Operei confecţionate cu permisiunea Autorului sau a altui titular al dreptului  
de autor;

d) demonstra public Opera;

e) interpreta public Opera;

f) comunica public Opera;

g) traduce Opera;

h) prelucra, adapta, efectua aranjamentul şi alte asemenea modificări ale 
Operei.

1.2. Pentru folosirea drepturilor transmise asupra Operei, Interpretul se 
obligă să achite Autorului remuneraţia de autor.
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2. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante

2.1. Autorul îi transmite Interpretului sub recipisă două exemplare ale Ope-
rei sale, până pe data de “____”_______________20___.

2.2. Autorul se obligă să nu transmită drepturile, prevăzute de pct. 1.1 al 
prezentului contract, terţilor pentru folosirea lor în aceleaşi scopuri, prevăzute 
de prezentul contract.

2.3. Toate celelalte drepturi asupra operelor sale îi aparţin Autorului.

2.4. Autorul se obligă în caz de necesitate să efectueze, pentru o remunera-
ţie suplimentară convenită de părţile semnatare ale prezentului contract, lucrul 
necesar de modificare a operei sale în corespundere cu cerinţele Interpretului.

2.5. Interpretul se obligă să păstreze integritatea operei, fără a încălca 
drepturile personale ale Autorului.

2.6. Interpretul se obligă să indice numele şi prenumele Autorului în calitate 
de autor al versurilor în cazurile de folosire în orice mod a Operei Autorului.

2.7. Pentru folosirea drepturilor patrimoniale transmise asupra Operei,  
Interpretul achită Autorului o remuneraţie unică de autor în mărime de 
__________ lei . Plata integrală a sumei indicate se efectuează în numerar în timp  
de _______ zile după semnarea prezentului contract.

2.8. Interpretul este în drept, fără acordul Autorului, să transmită terţelor 
persoane o parte sau toate drepturile exclusive, obţinute de la Autor.

2.9. Interpretul se obligă, în cazul transmiterii drepturilor şi obligaţiilor sale 
terţelor persoane, să-l anunţe pe Autor în scris despre acest fapt în termen  
de _____ zile din momentul transmiterii drepturilor şi obligaţiilor sale terţelor 
persoane.

3. Responsabilitatea părţilor şi modul de soluţionare a litigiilor 

3.1. Toate litigiile, care pot apărea în baza prezentului contract sau în legă-
tură cu el, trebuie negociate de părţi, iar în cazul imposibilităţii ajungerii la un 
acord comun, ele necesită a fi rezolvate prin intermediul instanţei de judecată.

3.2. În cazurile de neîndeplinire sau îndeplinirii neconforme a clauzelor 
prezentului contract de una din părţi, cealaltă parte are dreptul de a rezilia 
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contractul, înştiinţând cealaltă parte în termen de nu mai puţin de _______ zile 
până la data rezilierii contractului. În timpul acestei perioade părţile efectuează 
plăţile reciproce.

3.3. Părţile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea totală a 
obligaţiilor conform prezentului contract, dacă aceasta a avut loc ca urmare 
a circumstanţelor de neînvins (de forţă majoră), şi anume: incendii, inundaţii, 
cutremure de pământ, precum şi a grevelor, răscoalelor.

4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

4.1. Prezentul contract este întocmit în conformitate cu Legea Republicii 
Moldova nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi 
legislaţia în vigoare la momentul încheierii acestuia.

4.3. Prezentul contract intră în vigoare la momentul semnării lui de ambele 
părţi şi se extinde pînă la “_____”_________________20____.

4.4. Prezentul contract încetează la data indicată în pct. 4.3. sau prin acor-
dul comun al părţilor.

4.5. Prezentul contract este valabil pe teritoriul întregii lumi.

5. Adresele juridice și datele părţilor

6. Semnăturile părţilor
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1. Legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei soiurilor  
de plante

 � Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de 
plante, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare ‒ Lege);

 � Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997 cu 
privire la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, cu modificările ulterioare.

2. Organele care realizează politica statului în domeniul protecţiei soiurilor

Politica statului în domeniul protecţiei juridice şi utilizării soiurilor este reali-
zată în Republica Moldova de următoarele organe: 

 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare ‒ AGEPI);
 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Mol-

dova (în continuare ‒ Comisia de Stat).
 AGEPI 
AGEPI este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi 

este unica autoritate a Republicii Moldova care acordă protecţie juridică noilor 
soiuri de plante.

AGEPI recepţionează cererile de brevet pentru soiuri de plante, efectuea-
ză examinarea cererilor, publicarea oficială a acestora în Buletinul Oficial de 
Proprietate Intelectuală al Republicii Moldova (în continuare ‒ BOPI), acordă 
şi eliberează brevete pentru soiuri de plante, deţine şi administrează Colecţia 
naţională de brevete pentru soiuri de plante, ţine Registrul naţional de cereri de 
brevet pentru soiurile de plante (în continuare ‒ Registrul naţional de cereri) şi 
Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante (în continuare ‒ Registrul 
naţional de brevete). 

 Comisia de Stat 
Comisia de Stat este organul care efectuează testarea noilor soiuri în vede-

rea aprecierii conformităţii lor cu condiţiile de brevetabilitate stabilite de Lege. 
Comisia de Stat ţine Catalogul soiurilor de plante.

3. Ce este un brevet pentru soi de plantă?

Brevetul pentru soi de plantă este un titlu de protecţie care certifică prio-
ritatea soiului, paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de 
brevet de a utiliza soiul. Brevetul asigură protecţie juridică noului soi de plantă 
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pe teritoriul Republicii Moldova, iar întinderea acestei protecţii este determinată 
de ansamblul caracterelor esenţiale ale soiului, expuse în descrierea oficială a 
acestuia.

Brevetul pentru soi de plantă poate fi eliberat numai de către AGEPI şi se 
deosebeşte esenţial de adeverința pentru soi de plantă eliberat de către Comi-
sia de Stat după testarea soiului privind valoarea agronomică. Adeverința con-
firmă doar paternitatea amelioratorului sau calitatea lui de autor al noului soi, pe 
când brevetul acordă titularului dreptul exclusiv de a utiliza soiul brevetat şi de 
a interzice terţilor orice utilizare a acestuia fără autorizaţia sa. 

4. De ce este necesară protejarea prin brevet a noilor soiuri  
de plante?

Numai brevetul garantează soiului de plantă o protecţie juridică sigură şi 
oferă posibilitatea unei reglementări echitabile a raporturilor patrimoniale şi per-
sonale apărute în procesul creării sau utilizării acestui soi. Practica denotă că 
proprietatea materialului vegetal de a se reproduce creează deseori probleme, 
în special amelioratorilor. Livrând materialul de propagare unor terţe persoane, 
amelioratorul nu are siguranţa că acestea nu vor reproduce în mod abuziv ma-
terialul, fără a-i mai solicita acordul. În atare situaţie, prejudiciile suportate de 
ameliorator pot fi enorme, deoarece crearea unui nou soi de plantă necesită 
investiţii financiare considerabile şi mulţi ani de muncă intensă, în cazul unor 
anumite specii chiar 10-20 de ani. 

În acest context, brevetarea noului soi de plantă este o modalitate opti-
mă de a-l proteja. Brevetul oferă titularului drepturi exclusive de exploatare şi 
oportunitatea obţinerii unui profit care să-i permită atât recuperarea investiţi-
ilor financiare anterioare, cât şi efectuarea unor noi investiţii. În acelaşi timp, 
brevetul certifică dreptul moral al amelioratorului de a i se recunoaşte această 
calitate, precum şi dreptul economic al acestuia, adică dreptul la remunerarea 
muncii de creare a soiului.  

5. Cine poate obţine un brevet pentru soi de plantă?

Dreptul la brevet aparţine amelioratorului sau succesorului său în drepturi.
Ameliorator al soiului este considerată persoana care a creat sau a desco-

perit şi dezvoltat un soi. 
Dacă soiul a fost creat sau descoperit şi dezvoltat în comun de doi sau mai 

mulţi amelioratori, dreptul la brevet aparţine în comun acestora sau succesori-
lor lor în drepturi.
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Dacă două sau mai multe persoane au creat ori au descoperit şi dezvoltat 
acelaşi soi în mod independent una faţă de cealaltă, dreptul la brevet aparţine 
persoanei care prima a depus cererea de brevet la AGEPI.

Dreptul la brevet pentru un soi creat sau descoperit şi dezvoltat de către 
ameliorator în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în executarea unui contract 
de muncă sau a unui contract de cercetare aparţine angajatorului, în cazul în 
care contractul dintre ameliorator şi angajator nu prevede altfel, amelioratorul 
având dreptul la o remuneraţie echitabilă, stabilită prin contract. Cuantumul 
remuneraţiei se stabileşte în raport cu profitul realizat în urma utilizării soiului în 
perioada de valabilitate a brevetului şi cu valoarea soiului şi nu poate fi mai mic 
de 15 la sută din profitul realizat ca urmare a utilizării soiului, inclusiv încasările 
din comercializarea licenţelor. De asemenea, în acest caz angajatul are dreptul 
preferenţial la o licenţă neexclusivă pentru utilizarea soiului.

 Soiul este considerat ca fiind creat în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
dacă la crearea acestuia amelioratorul:

a) a exercitat atribuţiile conferite de funcţia deţinută;
b) a exercitat atribuţiile conferite în mod special în scopul creării unui nou soi;
c) a folosit mijloace materiale sau financiare puse la dispoziţie de patron 

sau de persoana care a comandat crearea soiului, precum şi cunoştinţele şi 
experienţa dobândite în timpul serviciului.

Dacă angajatorul, în termen de 60 de zile de la data la care a fost informat 
de către ameliorator despre crearea unui nou soi, nu va depune cerere de 
brevet, nu va cesiona altei persoane dreptul de depunere a cererii şi nu-i va 
da amelioratorului o dispoziţie scrisă privind păstrarea secretă a soiului creat, 
amelioratorul are dreptul să depună cererea de brevet şi să obţină brevetul pe 
numele său. În acest caz, angajatorul are dreptul preferenţial la licenţă neex-
clusivă pentru exploatarea soiului.

6. Care sunt drepturile titularului de brevet pentru soi de plantă?

Titularul de brevet îşi poate exercita drepturile după ce AGEPI i-a acordat 
brevetul pentru soi de plantă. 

În perioada valabilităţii brevetului titularul are dreptul exclusiv asupra brevetului 
şi asupra soiului protejat prin brevet, care constă în dreptul de a exploata soiul, 
dacă exploatarea nu lezează drepturile altor titulari, dreptul de a dispune de brevet 
şi de soi, dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele 
acţiuni referitoare la materialul soiului sau materialul recoltat al soiului protejat:

a) producerea sau reproducerea (în scopul înmulţirii);
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b) condiţionarea în scopul înmulţirii;
c) oferirea spre vânzare;
d) vânzarea sau alte forme de comercializare;
e) exportul;
f)  importul;
g) stocarea în scopul efectuării acţiunilor menţionate la lit. a)-f).  

7. Ce include noţiunea soi de plantă?

Esenţa precisă a grupului de plante desemnat prin noţiunea soi depinde în 
orice condiţii de mai mulţi factori, inclusiv de modul de reproducere a plantelor, 
biologia lor florală, metodele de ameliorare (selectare). 

	 Soi, în sensul Legii, este grupul de plante aparţinând unui singur taxon 
botanic de cel mai jos rang cunoscut, care, indiferent dacă corespunde pe dep-
lin sau nu condiţiilor de acordare a protecţiei prin brevet, poate fi: 

 � definit prin expresia caracterelor rezultând dintr-un anumit genotip sau 
dintr-o anumită combinaţie de genotipuri; expresia caracterelor materialului so-
iului de acelaşi tip poate fi variabilă sau invariabilă, gradul de variabilitate fiind 
determinat de genotip sau de combinaţia de genotipuri;

 � distinct faţă de orice alt grup de plante prin expresia a cel puţin unuia 
dintre caractere; 

 � considerat ca o entitate, având în vedere proprietatea sa de a fi reprodus 
fără vreo modificare.

În legătură cu noţiunea de soi sunt utilizate şi noţiunile soi esenţial derivat 
şi soi notoriu.

	 Soi esenţial derivat este considerat soiul predominant derivat dintr-un 
soi iniţial, care păstrează expresia caracterelor esenţiale ale soiului iniţial ce 
rezultă din genotip sau din combinaţia de genotipuri ale soiului iniţial, dar care 
se distinge clar de soiul iniţial prin unul sau mai multe caractere relevante ce pot 
fi precis descrise.

	  Soi notoriu este considerat soiul care este protejat în Republica 
Moldova sau într-un alt stat, este înscris într-un registru sau catalog oficial, 
figurează într-o colecţie de referinţă recunoscută sau într-o bancă de gene şi 
care poate fi reprodus sau cultivat atunci când este necesar.

Clona, linia şi hibridul sunt considerate categorii ale soiului, iar seminţele, 
plantele întregi sau părţile de plantă, capabile să reproducă plante întregi, sunt 
considerate material al soiului. 
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8. Care soiuri pot fi protejate?

Protecţia juridică prin brevet pentru soi de plantă poate fi acordată  
soiurilor aparţinând tuturor genurilor şi speciilor de plante.

Conform Legii, un soi este brevetabil numai dacă este:
 � distinct;
 � uniform;
 � stabil;
 � nou.

De asemenea, soiul trebuie să fie desemnat printr-o denumire care este 
conformă cu cerinţele legale.

9. Cum se atribuie denumirea unui soi nou?

Un soi trebuie să fie desemnat printr-o denumire generică care va face 
posibilă identificarea lui. 

Denumirea soiului:
• trebuie să fie alcătuită, de regulă, dintr-un cuvânt sau dintr-o combinaţie 

de cel mult trei cuvinte cu sau fără semnificaţie, la care se pot adăuga litere sau 
cifre, astfel încât soiul să poată fi diferenţiat de orice alt soi existent cunoscut; 

• nu trebuie să cuprindă elemente care la expirarea termenului de protecţie 
a soiului ar putea împiedica folosirea liberă a acestei denumiri ori ar putea împ-
iedica comercializarea liberă a soiului; 

• nu trebuie să fie identică, să aducă atingere sau să creeze risc de con-
fuzie cu o altă denumire comercială a altui soi sau cu o marcă, denumire de origi-
ne ori indicaţie geografică, sau cu un alt drept de proprietate industrială protejat 
ce se referă la produse identice sau similare cu cele la care se referă soiul; 

• nu trebuie să creeze dificultăţi privind recunoaşterea sau reproducerea ei; 
• nu trebuie să sugereze, în mod fals, că soiul candidat derivă din/ori se 

referă la alt soi; 
• nu trebuie să includă superlative, cuvinte de tipul „soi”, „formă”, „hibrid”, 

„varietate” şi „încrucişare” ori traducerile unor astfel de cuvinte; 
• nu trebuie să fie identică, să aducă atingere sau să creeze risc de con-

fuzie cu o altă denumire a unui soi protejat;
• nu trebuie să contravină bunelor moravuri sau să fie contrară ordinii pub-

lice.
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Denumirea soiului nu poate consta dintr-o denumire botanică sau dintr-o de-
numire comună unor specii sau genuri şi nici nu poate include astfel de denumiri, 
dacă acestea pot da naştere la confuzii ori pot induce în eroare.

Dacă un soi este deja înscris într-un catalog oficial al soiurilor de plante şi 
materialul soiului a fost lansat pe piaţă într-un stat membru al UPOV, în cererea de 
brevet pentru acelaşi soi depusă în Republica Moldova denumirea soiului trebuie 
să fie aceeaşi.

10. Cum se obţine un brevet pentru soi de plantă?

Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către per-
soana fizică sau juridică, care are dreptul la obţinerea brevetului, conform art. 11 
sau art. 12 din Lege, sau de către reprezentantul împuternicit de această per-
soană. Persoanele fizice sau juridice care nu au nici domiciliu, nici sediu prin-
cipal şi nici întreprindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională în 
Republica Moldova trebuie să fie reprezentate în faţa AGEPI de un mandatar 
autorizat, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) depunerea cererii de brevet; 
b) plata taxelor; 
c) depunerea unei cereri anterioare.
Persoanele fizice sau juridice care au domiciliu, sediu principal sau între-

prindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională în Republica Mol-
dova pot fi reprezentate în faţa AGEPI de un angajat al lor. Reprezentarea se 
efectuează în baza unei procuri prezentate la AGEPI.

Cererea de brevet poate fi depusă direct la AGEPI, prin poştă (corespon-
denţă recomandată), prin fax sau prin alte mijloace electronice de comunica-
ţie, cu condiţia prezentării ulterioare a originalului cererii pe hârtie, pe adresa:

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
E-mail: office@agepi.gov.md
Serviciul on-line: www.e-servicii.agepi.gov.md
O cerere de brevet se depune pentru un singur soi de plantă. Cererea 

de brevet se redactează pe formularul-tip aprobat de AGEPI (formularul-tip 
şi ghidul de completare a acestuia pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.
md/ro/formulare/plants). În formularul cererii se înscriu datele de identificare 
ale amelioratorului şi solicitantului şi se indică denumirea soiului propusă de 
către solicitant, care va face posibilă identificarea acestui soi. Cererea va con-
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ţine descrierea soiului sau chestionarul tehnic completat de către solicitant. 
La cerere se anexează dovada de plată a taxei stabilite şi, după caz, procura, 
fotografiile şi alte documente stabilite prin Lege. 

Fiecare cerere de brevet pentru soi de plantă este supusă la AGEPI pro-
cedurilor de examinare formală, preliminară şi de fond. Dacă rezultatul exami-
nării este pozitiv, AGEPI înscrie datele privind cererea în Registrul naţional de 
cereri şi le publică în BOPI. 

Dacă în procesul examinării se constată că denumirea soiului nu înde-
plineşte condiţiile prevăzute, solicitantului i se propune să prezinte o nouă 
denumire a soiului. 

În cazul în care soiul candidat nu îndeplineşte criteriul de noutate sau au 
fost depistate brevete pentru soi sau cereri cu o dată de depunere sau de 
prioritate anterioară datei de depunere sau de prioritate a cererii examinate, 
ce acoperă total elementele din descriere sau din chestionarul tehnic, cererea 
se respinge.

În cazul rezultatului pozitiv al examinării de fond, AGEPI transmite un 
exemplar al documentelor cererii în Comisia de Stat care efectuează testarea 
soiului nou la distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (în continuare ‒ DUS) în 
cadrul centrelor şi sectoarelor sale de testare a soiurilor, al staţiunilor experi-
mentale şi al instituţiilor, laboratoarelor şi serviciilor specializate. Concomitent, 
pentru testarea soiului la DUS solicitantul transmite gratuit Comisiei de Stat 
seminţele şi materialul săditor necesar şi achită taxa stabilită.

Dacă soiul corespunde condiţiilor de brevetabilitate, Comisia de Stat trans-
mite la AGEPI raportul de examinare tehnică ce conţine concluziile privind 
conformitatea soiului nou cu condiţiile de brevetabilitate şi descrierea oficială 
precizată a soiului, în baza cărora AGEPI adoptă hotărârea de acordare a bre-
vetului pentru soi de plantă, pe care o trimite solicitantului şi o publică în BOPI.

AGEPI eliberează brevetul pentru soi de plantă, dacă nu sunt depuse con-
testaţii împotriva hotărârii de acordare a brevetului sau dacă contestaţiile de-
puse sunt respinse, iar solicitantul achită taxa pentru eliberarea şi menţinerea 
brevetului în vigoare.    

11. Durata de valabilitate a brevetului

Durata de valabilitate a brevetului pentru soi de plantă variază în funcţie de 
apartenenţa soiului la anumite grupuri de plante şi constituie: 

	până la 30 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de viţă-
de-vie, cartof şi arbori; 
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	 până la 25 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de 
plante de alte specii. 

La solicitarea titularului, durata de valabilitate a brevetului poate fi 
prelungită pentru încă 5 ani.

Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului titularul este obligat să 
plătească taxele anuale de menţinere în vigoare. Dacă acestea nu sunt plătite, 
titularul decade din drepturile ce decurg din brevetul pentru soi de plantă.

12. Anularea brevetului

 Brevetul pentru soi de plantă eliberat de AGEPI poate fi anulat de către 
instanţa de judecată în tot sau în parte, la cererea persoanelor interesate, dacă 
se constată că la data eliberării brevetului soiul nu îndeplinea condiţiile de bre-
vetabilitate sau dacă brevetul a fost acordat unei persoane neîndreptăţite.

Cererea de anulare a brevetului poate fi depusă pe tot parcursul duratei de 
valabilitate a acestuia.

13. Utilizarea soiurilor de plante brevetate în Republica Moldova

Titularul de brevet poate utiliza la discreţia sa soiul său în Republica Moldo-
va, poate transmite drepturile sale printr-o cesiune, poate acorda terţilor licenţe 
de exploatare sau poate transmite drepturile printr-o succesiune testamentară.

În cazul în care un soi de plantă, protejat prin brevet, nu este exploatat sau 
este exploatat insuficient, instanţele judecătoreşti pot aplica sancţiuni constând 
în acordarea licenţelor obligatorii neexclusive pentru folosirea soiului dat. Aceste 
sancţiuni sunt prevăzute de Lege şi corespund principiilor Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale. 

14. Menţinerea soiului

 Titularul este obligat să menţină soiul protejat pe toată durata de valabi-
litate a brevetului, astfel încât acesta să-şi păstreze toate caracterele prezen-
tate în descrierea oficială a soiului la data acordării brevetului. 

15. Taxele pentru servicii în domeniul protecţiei soiurilor  
de plante

Pentru depunerea cererii de brevet, invocarea priorităţii, examinarea ce-
rerii, testarea soiului, eliberarea şi menţinerea brevetului în vigoare, precum 
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şi pentru efectuarea altor acţiuni aferente protecţiei juridice a noilor soiuri, se 
percep taxe în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
774 din 13 august 1997 cu privire la Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale (Anexa 1). Ta-
xele se plătesc de către solicitant, titularul brevetului, precum şi de către alte 
persoane fizice sau juridice interesate.

16. Protecţia şi testarea soiurilor în străinătate

 Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova sunt în drept să aleagă 
liber statul în care vor să depună, pentru primă dată, cererea de brevet.

Solicitantul poate să solicite acordarea brevetului pentru soi de plantă în 
alte state membre ale UPOV, fără a aştepta să i se acorde brevet de către au-
toritatea ţării în care a fost depusă prima cerere. 

Soiul pentru care se solicită protecţie în Republica Moldova poate fi testat 
în alt stat în cazul în care cu acesta este încheiat un contract bilateral sau in-
ternaţional corespunzător. 

Solicitantul care a depus prima cerere într-un stat străin va prezenta infor-
maţia referitoare la testările efectuate în conformitate cu cerinţele de protecţie 
a soiului din acel stat.

Cheltuielile ocazionate de protecţia soiului în străinătate sunt suportate de 
către solicitant.

Persoanele fizice şi juridice din statele membre ale UPOV beneficiază de 
drepturile acordate prin Lege la fel ca şi persoanele fizice şi juridice din Repu-
blica Moldova. Prevederile Legii sunt aplicabile şi în cadrul acordurilor bilatera-
le sau al relaţiilor de reciprocitate.
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Anexa 1
Nomenclatorul* 

serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Nr. 
d/o

Denumirea serviciilor Tariful, 
euro

VII. Soiuri de plante
60. Depunerea cererii de brevet pentru soi de plantă, inclusiv examinarea  

şi publicarea cererii 200

61. Depunerea, examinarea şi publicarea propunerii privind denumirea 
soiului de plantă 50

62. Testarea soiului la condiţiile de brevetabilitate (pentru fiecare an) 500
63. Testarea soiului la condiţiile de brevetabilitate în cazul prezentării 

rezultatelor testării oficiale anterioare 200

64. Testarea suplimentară a soiului la condiţiile de brevetabilitate (pentru un an) 300
65. Eliberarea brevetului pentru un soi de plantă, inclusiv tipărirea fasciculului 

de brevet 125

66. Eliberarea unui nou fascicul de brevet 20
67. Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate):

pentru anii 1-5 100
pentru anii 6-10 200
pentru anii 11-15 300
pentru anii 16-20 500
pentru anii 21-25 700
pentru anii 26-35 900

68. Testarea soiului de către Comisia de Stat a Republicii Moldova pentru 
Testarea Soiurilor de Plante, la valoarea agronomică:
1) testarea de concurs:
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100
b) testarea soiului (pe un an) 400
2) testarea ecologică:
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100
b) testarea soiului (pe un an) 250
3) testarea de colecţie:
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100
b) testarea soiului (pe un an) 200
4) testarea de producţie (pentru o testare) 150

69. Eliberarea adeverinţei pentru soiul de plante 50
70. Admiterea soiului în Catalogul soiurilor de plante 250
71. Menţinerea soiului în Catalogul soiurilor de plante (pentru fiecare an de 

cultivare):
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pentru anii 1-4 60
pentru anii 5-9 100
pentru anul 10 şi fiecare an următor 120

VIII. Tarife comune de procedură
72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere  

de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv 
într-o cerere internaţională

100

73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei 
revendicări a priorităţii

20

74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform 
procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia invenţiilor 50

75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări 30
76. Rectificarea unei erori 10
77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi 

în proprietatea intelectuală 10

78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură  
în faţa AGEPI), pentru fiecare lună 20

79. Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună 50
80. Restabilirea/repunerea în drepturi 100
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau 

franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale 200

82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru 
un obiect al proprietăţii industriale 100

83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia 
contractului prevăzut la pct.57 50

84. Depunerea unei:
a) opoziţii 100
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării 150

85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului 
de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56, 
retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei 
examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate 
intelectuală

15

86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare 50
87. Examinarea şi înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii 

colective/de certificare şi publicarea informaţiei privind aceasta 50

88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale 50

89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale 25
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii 

intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale” 120

91. Organizarea medierii/arbitrajului 20
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92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate 
industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc. 20

93. Eliberarea, la solicitare:  
a) a extrasului legalizat din registru 10
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie 5
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei 
adeverinţe 2

d) a copiei pe hârtie de pe documentele din dosarul OPI sau din Baza  
de Date, pentru o pagină 0,03

94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare  
la activitatea mandatarului autorizat, lunar 10

95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză 
pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:  

a) statutul juridic, pentru un obiect 15
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru 
un obiect 15

c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană, 
pentru un obiect 15

Note:
1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor 

stabilite la punctele 62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei 
de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, după cum 
urmează:

a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în Republica 
Moldova, achită tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial 
stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii;

b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul 
permanent în străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente 
acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională 
a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

2. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie a invenţiei, modelului de utilitate 
şi soiului de plantă li se acordă reduceri la achitarea tarifelor după cum urmează:

a) 95% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi este unicul 
autor/ameliorator;

b) 95% din cuantumul tarifului stabilit şi scutirea de plata tarifelor pentru 
menţinerea în vigoarea a brevetelor de invenţie pentru primii 5 ani, dacă este o 
organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării;
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c) 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care 
întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este 
persoană fizică şi nu are calitatea de autor/ameliorator, precum şi dacă este 
persoană fizică şi nu este unicul autor/ameliorator.

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la 
punctele 4-10,15, 21, 25, 26, 28, 66, precum şi tarifelor din secţiunea VIII, cu 
excepţia punctelor 75, 78, 79 şi 85 din prezentul Nomenclator.

5. Persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii, 
veteranii de război în sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la 
lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobâl, elevii, studenţii 
(secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen (ostaşii şi sergenţii) 
se scutesc de plata tarifelor stabilite la punctele 1, 2, 45-50, 52-56, 58 şi 60 din 
prezentul Nomenclator. 

6. În cazul solicitării termenului suplimentar de 6 luni pentru achitarea tarifelor 
prevăzute la punctele 3, 13, 16, 17, 20, 35, 37, 42, 44, 50, 51 şi 67 din prezentul 
Nomenclator, solicitantul/titularul va achita suplimentar 50% din cuantumul 
tarifului care urma să fie achitat conform punctelor enumerate.

7. Tariful conform pct.75 din prezentul Nomenclator nu se achită în cazul 
în care modificarea datelor din documentele cererii sau în titlul de protecţie 
survine ca consecinţă a adoptării unui act normativ sau ca urmare a deciziei 
instanţei judecătoreşti. 

8. În cazul în care un solicitant/titular beneficiază de mai multe reduceri, 
prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai 
mari dintre acestea, iar în cazul mai multor solicitanţi/titulari care beneficiază de 
diferite reduceri prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 sau sunt scutiţi de plata tarifelor 
în conformitate cu punctul 5 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai 
mici reduceri pentru solicitanţi/titulari. 

9. Persoanele care beneficiază de reduceri sau care sunt scutiţi de achitarea 
tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note vor prezenta actul care confirmă 
acest drept la data achitării tarifului. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii 
se prezintă rapoartele financiare, valabile până la 31 martie a anului următor 
celui de gestiune sau certificatul de înregistrare pentru primul an de activitate. 
Prezentarea actului care confirmă dreptul de a beneficia de reduceri sau de 
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scutire de achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note nu poate servi 
drept temei la restituirea tarifelor achitate anterior în sensul reducerii acestora.

10. În cazurile transmiterii drepturilor, precum şi în cazul modificării statutului 
mărcii din individuală în colectivă/de certificare, solicitantul, titularul sau 
succesorul de drepturi, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctele 
2-5 din note, este obligat să plătească tariful neachitat anterior sau să lichideze 
diferenţa, în cazul achitării parţiale.

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului 
stabilit conform prezentului Nomenclator. 

13. În cazul solicitării restabilirii/repunerii în drepturi în cadrul Comisiei de 
Contestaţii se va achita numai tariful prevăzut în punctul 80, fără achitarea 
tarifului conform punctului 84 din prezentul Nomenclator.

* Extras din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997,  
cu modificările şi completările ulterioare.
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Vă propunem să accesaţi Bazele de Date AGEPI - www.db.agepi.md – 
un proiect amplu, în care se acumulează şi se sistematizează informaţii 

din domeniul PI, care pot fi utile pentru vizitatorii  
site-lui www.agepi.gov.md

Baza de Date Invenţii conţine documente privind brevetele acordate, mo-
delele de utilitate înregistrate şi cererile publicate de AGEPI din 1993 până 
la momentul de faţă. Se asigură accesul la datele bibliografice, la rezumate, 
revendicări şi descrieri, inclusiv desene.

Baza de Date Invenţii (1963-1992) conţine datele bibliografice privind 
5478 de certificate de autor ale URSS, obţinute de inventatorii din Republica 
Moldova, inclusiv în colaborare cu inventatori din alte state.

Baza de Date Mărci conţine datele bibliografice şi reproducerile cererilor 
de înregistrare a mărcilor pentru care a fost constituit depozitul naţional şi ale 
mărcilor înregistrate în Republica Moldova conform procedurii naţionale.

Baza de Date Design Industrial conţine datele bibliografice şi reproduce-
rile desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova con-
form procedurii naţionale începând cu 1993 până la data actualizării.

Baza de Date Soi de plantă conţine informaţii referitoare la cererile de 
brevet pentru soi de plantă publicate şi brevetele acordate din 1996 până în 
prezent. Se asigură accesul la datele bibliografice, denumirile propuse şi modi-
ficate ale soiurilor, precum şi descrierile oficiale ale soiurilor de plante.

Baza de Date Rezultate ştiinţifice conţine date informative referitoare la 
rezultatele cercetărilor ştiinţifice înregistrate conform Planului naţional, privind 
cercetările în sfera ştiinţei şi inovării.

Baza de Date Marcaje de control conţine informaţii privind înregistrarea 
titularilor marcajelor de control, precum şi date privind seria şi numărul marca-
jelor de control eliberate, începând cu 01.01.2012.

Baza de Date Opere înregistrate conţine informaţii referitoare la înregistra-
rea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, şi anume: seria şi numărul 
certificatului de înregistrare, data înregistrării, denumirea obiectului înregistrat, 
numele, prenumele autorului, precum şi a titularului drepturilor patrimoniale.

Baza de Date Indicaţii Geografice conţine informaţii referitoare la cererile 
de înregistrare a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine depuse conform 
procedurii naţionale pentru care a fost atribuită data de depozit.
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În atenția persoanelor interesate

Depunerea on-line a cererilor de înregistrare 
a obiectelor de proprietate intelectuală

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a aliniat politicii Guver-
nului Republicii Moldova privind simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile 
prestate de către autorităţile publice şi a lansat serviciul web „Depunerea on-
line a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală”. Scopul 
platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri din 
ţară şi din străinătate în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desene-
lor industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectua-
lă. Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice 
oră şi în orice zi a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără 
ca solicitantul sa se deplaseze la sediul AGEPI. Utilizatorul dispune de acces 
securizat şi de garanţia confidenţialităţii datelor. În plus, serviciul de depune-
re on-line a cererilor permite administrarea eficientă a timpului şi reducerea 
cheltuielilor personale. Solicitanţilor, utilizatori ai sistemului informaţional, li se 
oferă posibilitatea alegerii modului de semnare a cererilor de înregistrare şi a 
documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI, semnătura digitală, 
semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign. Utiliza-
torii serviciului beneficiază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, 
inclusiv prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului 
Guvernamental MPay. Important este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun 
comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului de depunere on-line. 
Serviciul poate fi accesat prin următoarele modalităţi: 

www.e-agepi.md şi prin www.servicii.gov.md

În vederea informării solicitanţilor, au fost elaborate ghidul de utilizare a 
serviciului, care oferă instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul 
sistemului, ghidul de depunere on-line a cererilor OPI, ghidul de achitare on-line 
a tarifelor şi ghidul mandatarului autorizat.
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)  

a lansat un nou tip de servicii –  
PREDIAGNOZA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE – 

un concept european în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii inte-

lectuale? 
• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi; 
• în cazul dificultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală 

(invenţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale etc.); 
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile; 
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai eficient tehnologiile noi, cunoştinţe-

le, produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală; 
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea în-

treprinderii, produselor şi serviciilor. 
Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale? 
• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de 

utilizare a acestuia; 
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor inte-

lectuale de care dispuneţi; 
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor; 
• pentru reducerea costurilor de producere. 
Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale? 
• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu 

Dvs. examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia 
proprietăţii intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-
how etc.); 

• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care 
se specifică obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile eficiente 
de protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care pro-
prietatea intelectuală poate impulsiona atingerea unor performanţe economice. 

Costul 
Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă 

gratuit (program finanţat de AGEPI). 
Confidenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului o garantăm. 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel.:  
(+373 22) 400-620, (+373 22) 400-628.


