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Noua paradigmă a dezvoltării economice 
a Republicii Moldova

Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”

și alte documente de politici: 

• Calea de dezvoltare inovațțțțională este o prioritate 
pentru îmbunătățirea competitivității economiei
ț

ș ț

țțțț

pentru îmbunătățirea competitivității economiei
naționale

În contextul globalizării și a concurenței
internaționale, scenariul dezvoltării economice
inovaționale nu are alternativă
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Rolului proprietățțțții intelectuale în epoca modernă

"Nu putem face față provocărilor viitorului cu instrumente 
din trecut." José Manuel Barroso

Produsele intelectuale, informaţia şi cunoştinţele, potenţialul 
spiritual, ştiinţific şi cultural al societăţii contemporane sînt 

În era globalizării şi a concurenţei internaţionale, potenţialul 
proprietăţii intelectuale de a genera venituri este la fel de 
important ca accesul la resurse sau ca posibilitatea de a 
dispune de o bază industrială.

spiritual, ştiinţific şi cultural al societăţii contemporane sînt 
forţa motrice a dezvoltării durabile şi determină 
competitivitatea economică. 
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Documentul Obiectiv general/specific

Strategia naţională în domeniul 

proprietăţii intelectuale până în anul 

2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr.880 din 22.11.2012

Obiectivul general 1. Încurajarea procesului de creare, 

protecţie şi utilizare strategică a proprietăţii intelectuale în 

calitate de  instrument - cheie în crearea condiţiilor pentru 

tranziţia la modelul inovaţional al creşterii economice 

Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii 

intelectuale de către IMM-uri

Strategia inovaţională a Republicii Obiectivul specific C: Orientarea firmelor spre inovare 

Documente de politici - PI în susținerea ÎMM-urilor
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Strategia inovaţională a Republicii 

Moldova pentru perioada 2013-2020 

„Inovaţii pentru competitivitate”,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.952 din 

27 noiembrie 2013

Obiectivul specific C: Orientarea firmelor spre inovare 

Obiectivul specific D: Aplicarea cunoștinţelor privind 

rezolvarea problemelor sociale și globale

Obiectivul specific E: Stimularea cererii pentru produse și 

servicii inovative și promovarea inovării

Strategia de susţinere a dezvoltării 

sectorului IMM pentru perioada 2013-

2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr.685  din 13.09.2013

Prioritatea 4. Sporirea competitivităţii întreprinderilor și 

încurajarea  spiritului inovativ

Obiectivul 4.3.: Promovarea PI pentru IMM-uri



Beneficiile proprietățțțții intelectuale

Proprietatea intelectuală (PI):
- motivează companiile să investească în cercetare și 
dezvoltare;
- facilitează transferul de cunoștințe de la
laborator spre piață;
- oferă protecție pe piața mondială.

ș ț

ț

- oferă protecție pe piața mondială.
Promovarea şi protecţia PI:

� stimulează creşterea economică, 

� duc la crearea de noi locuri de muncă, 

� la noi ramuri de activitate,

� la îmbunătăţirea calităţii vieţii etc.
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Europa inovativă

Performanțțțțele inovative: 6



Invenţiile şi tehnologiile noi – instrumente forte 
de sporire a competitivitățțțții IMM

80-90% din informaţiile tehnice noi se găsesc în
bazele de date brevete

peste 90% din brevete se referă la dezvoltarea de peste 90% din brevete se referă la dezvoltarea de 
produse, îmbunătăţiri sau metode de producţie

aproximativ 50% din procesele de producere a 
produselor sunt cunoscute și au fost deja 
elaborate
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Esența brevetului –contract social

• Brevetul reprezintă un “contract” între inventator şi stat

• Inventatorul îşi ia obligaţia de a dezvălui societăţii invenţia sa

• Statul, în schimb, îi oferă inventatorului printr-un titlu de
protecţie, conţinând informaţia despre invenţie, un drept

ț

• Statul, în schimb, îi oferă inventatorului printr-un titlu de
protecţie, conţinând informaţia despre invenţie, un drept
exclusiv de a o exploata.

• Dreptul acesta este limitat în timp şi spațiu (teritorial).

Dezvăluiţi 

invenţia
Obţineţi 

exclusivitate



De ce este important de a  breveta 
invenţia

- drepturi exclusive - exploatarea invenţiei pe toată perioada de valabilitate 
a brevetului,

- poziţie puternică pe piaţă - reducerea astfel a concurenţei şi stabilitate pe 
piaţă,

- recuperarea investiţiilor - recuperarea investiţiilor cu un profit,

- posibilitatea de  licenţiere sau de cesionare- vinderea sau acordarea - posibilitatea de  licenţiere sau de cesionare- vinderea sau acordarea 
licenţelor altei întreprinderi, care va fi o sursă de venit,

- sporirea capacităţii de negociere – portofoliul de brevete a întreprinderii 
va spori puterea  de negociere pentru vindere sau licenţiere,

- imagine pozitivă pentru compania dumneavoastră – ceea ce duce la 
atragerea fondurilor, găsirea  partenerilor de afaceri şi creşterea valorii de 
piaţă a companiei dumneavoastră.



Cum poate fi obținut un brevet în RM

• Pentru a obţine un brevet în Republica Moldova este necesar
să se depună o cerere de brevet direct la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuala (AGEPI), personal de către
persoanele care dispun de dreptul de a solicita brevet sau prin
intermediul unui mandatar autorizat sau unui reprezentant, prin
postă sau on-line.postă sau on-line.

• adresa: str. A. Doga 24/1, Chişinău, Republica Moldova
• e-mail office@agepi.gov.md
• www.agepi.gov.md



Facilități pentru IMM-uri și instituții C&D (reduceri de taxe)

• În vederea obţinerii drepturilor de PI, IMM beneficiază de 
reduceri la plata taxelor: 

� Brevete de invenţie – achită doar 15% din taxele stabilite, 
� Marci - 50%, 
� Desene și Modele  Industriale -35% 
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� Desene și Modele  Industriale -35% 

• Pentru a beneficia de aceste reduceri solicitantului  trebuie 
sa fie o întreprindere cu un număr de personal  până la 250 
persoane și  un venit anual  până la 50 mln. MDL.



IMM - activitate scăzută de brevetare a invențțțțiilor (1993-2013)

Total IMM %  IMM 

Invențțțții Numărul de solicitanțțțți 1915 124 6,5

Numărul de cereri depuse 5948 211 3,5

Numărul de brevete acordate 4485 167 3,7

Desene/ Numărul de solicitanțțțți 740 310 41,9Desene/

modele 

industriale

Numărul de cereri depuse 1691 692 40,9

Numărul de certificate 

eliberate

1204 493 40,9

Mărci Numărul de solicitanțțțți 5530 2778 50,2

Numărul de cereri depuse 22355 10879 48,7

Numărul de certificate 

eliberate

12428 6051 48,7



Fii informat!      www.agepi.gov.md



Informația de brevet - cea mai completă sistematizare a 
informației și datelor din domeniul tehnic

Informaţia de brevet se publică periodic de către oficiile de PI 

Documentele de brevet  au un format standardizat, care include rezumatul, 

datele bibliografice, descrierea și de cele mai multe ori, desene, care 

ilustrează invenţia, precum și date complete despre solicitant

Documentele sunt clasificate după domenii tehnice conform Clasificării 
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Internaţionale a Brevetelor (CIB) 

Prezintă exemple de aplicabilitate industrială a invenţiei

Acoperă practic toate domeniile tehnologice

Aproape 2/3 din informaţia tehnică care se dezvăluie în brevetele de 

invenţii nu  a mai fost publicată în alte surse de informare

http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/patents/patent_information.htm



Componentele informaţiei de brevet

Informaţia tehnică referitoare la produse, procedee şi 
utilizări conţinute în descrierea documentului de 
brevet, 

Informaţia juridică – priorităţile, numele solicitanţilor, 
titularilor inventatorilor, întinderea protecţiei, situaţia titularilor inventatorilor, întinderea protecţiei, situaţia 
privind valabilitatea brevetului,

Informaţia de Business – informaţia despre solicitant, 
portofolii de brevete, informaţii ce rezultă din analiza 
colecţiilor de brevet,



Informaţia de brevet – instrument de sporire a 
competitivitățțțții IMM:

• Permite utilizarea unei surse vaste de 
informaţie care va ajuta managementul 
companiei să decidă cu referire la marketingul companiei să decidă cu referire la marketingul 
și dezvoltarea produselor şi noilor tehnologii



A. Cercetări documentare în literatura de brevete

B. Cercetări documentare tematice

C.  Cercetări documentare după denumirea  
(numele) titularului

Orice IMM poate beneficia de următoarele tipuri 
de servicii prestate de AGEPI:

(numele) titularului

D. Cercetări documentare privind determinarea 
statutului juridic al invenţiilor
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În urma cercetările documentare de brevet putem 
primi răspuns la întrebările

• Care sunt ultimele realizări tehnologice în domeniul de 
interes?

• Există deja tehnologiile de care avem nevoie sau şi tehnologii 
alternative?

• Cine sunt deţinătorii de drepturi asupra tehnologiilor din • Cine sunt deţinătorii de drepturi asupra tehnologiilor din 
domeniul dat?

• Cu ce se ocupă concurenţii în plan inovativ?

• Care este portofoliul de brevete al firmei concrete?  etc.



De ce este utilă informaţia de brevet şi de ce este necesară 

cercetarea riscului de contrafacere (purităţii de brevet)?

Din limitările efectului brevetului automat decurg două 
concluzii interdependente şi importante pentru toţi 
utilizatorii sistemului de brevete:

1. Brevetul este limitat teritorial, prin urmare tot ce nu

este brevetat în ţara dată este un bun public, care
poate fi liber utilizat de oricine pe teritoriul dat,

ț

poate fi liber utilizat de oricine pe teritoriul dat,
dar este important ca la exportul unui produs fabricat
în baza unui brevet străin să se verifice existența
brevetului în țara destinată exportului.

2. Limitarea temporală a brevetului presupune că cel 

mult peste 20 de ani orice brevet valid în prezent 
poate fi liber exploatat.

Cunoaşterea informaţiei 
de brevet răspunde la 
întrebarea “Este minat 
terenul care mă 
interesează sau nu?”



Specificul informaţiei de brevet

• Un flux enorm de documente – în anul 2013 în 
lume s-au depus  aproape 2,5 mln de cereri de brevete 

• Cel mai înalt grad de noutate în raport cu alte 
surse                    

- 80 % din informaţia de brevet pot fi regăsite numai - 80 % din informaţia de brevet pot fi regăsite numai 
în bazele de date specializate, restul de 20 % care pot 
fi regăsite în alte surse apar, de regulă, mai întâi în 
brevete (după 3-5 ani – în revistele de specialitate, 
după 5-10 ani – în monografii etc.)



Bazele de date on-line - principala sursă de informaţie de brevet

• http://www.db.agepi.gov.md

• http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

• http://ep.espacenet.com/

• http://www.epoline.org/portal/public/registerplus
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• http://www.epoline.org/portal/public/registerplus

• www.uspto.gov/patft/

• www.google.com/patents

• http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/patentlens.html

• www.patentstorm.us/ etc.



Accesarea Bazelor de Date prin pagina AGEPI:





Accesarea Bazei de Date Invenţii MD:  
Click pe butonul “Baze de date”:



Baze de date AGEPI



Interfaţa de căutare:



Afişarea criteriilor de căutare în meniul “drop-down” –
click pe orice criteriu



Documentarea în BD “Espacenet”

• Adresa: http://worldwide.espacenet.com/

• Volumul colecţiei 90 mln documente din peste 80 de ţări 
acoperind complet documentaţia minimală PCT

• Retrospectiva (adâncimea) minimum până la  anul 1920  
pentru documentele ce provin din nucleul ţărilor dezvoltate, iar 
pentru unele state încă şi mai adânc: 1836 (US), 1876 (DE), 
1895 (GB)



Pagina de start Espacenet



Evaluarea brevetelor în baza informaţiei de brevet

Dacă brevetul este VALID – utilizarea 
invenţiei este posibilă doar cu

acordul titularului de brevet (în baza 
licenţei)!

Dacă brevetul nu este 
valid - invenţia poate 
fi utilizată LIBER de 

către orice persoană!

Brevet nevalid – brevet care a intrat în domeniul public: a expirat, sau 
titularul a fost decăzut din drepturi din motivul neachitării taxelor de 
menținere în vigoare (anuităților), sau titularul a renunțat oficial la brevet



De ce este importantă informatia de brevet pentruu 
IMMuri? (concluzii)

• Este sursa unică de informație  tehnică pentru planificarea 
strategică a dezvoltării afacerii companie; 

• IMMurile pot afla despre nivelul de dezvoltare  a științei și 
tehnicii din domeniului interesat  înainte ca produsele 
inovative sa para pe piață;

• Identificarea soluțiilor de alternativă  de a fi in pas cu  

ț

• Identificarea soluțiilor de alternativă  de a fi in pas cu  
dezvoltarea tehnologică din lume;

• Din punct de vedere comercial: va permite de a găsi parteneri, 
de a controla activitatea concurenților;

• Şi nu în ultimul rând - de a evita probleme de încălcare a 
dreptului de brevet. 



Vă mulţumesc pentru atenţie  !

Întrebări ?Întrebări ?


