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AGEPI valorifică tehnologiile 
informaţionale avansate

| dr. hab. vitalie rusanovschi,                                                             
şef secţie Gestiunea electronică a docuMentelor, aGePi

dezvoltarea continuă a internetului a extins Po-
sibilităţile de exPediere/recePţionare a inforMaţiei 

în forMat electronic (fe). însă a devenit strinGentă cre-
area în acest doMeniu a unui sisteM de siGuranţă caPabil 
să anihileze MultiPlele riscuri ce Periclitează activităţile 
electronice online: identificarea Părţilor, exPedierea/
recePţionarea docuMentelor în fe, utilizarea seMnăturii 
diGitale (Procedură care, deocaMdată, este destul de cos-
tisitoare), securizarea Modalităţilor de Plată, aPlicarea 
leGislaţiei referitoare la Protecţia consuMatorului (ela-
borată insuficient în ţara noastră) etc. aceste riscuri re-
Prezintă o frână în calea sPoririi nuMărului şi voluMului 
de tranzacţii inforMaţionale Pe internet.

Dezvoltarea societăţii moderne se caracterizea-
ză prin utilizarea largă şi intensivă a noilor tehno-
logii informaţionale (TI) în diverse activităţi. Nivelul 
utilizării TI în domeniul proprietăţii intelectuale este 
determinat, în primul rând, de recepţionarea/expe-
dierea şi prelucrarea/păstrarea informaţiei care for-
mează fluxul considerabil al documentelor depuse 
pentru înregistrarea şi protecţia obiectelor de pro-
prietate intelectuală (OPI).

Analizând experienţa privind utilizarea tehnolo-
giilor informaţionale de către Organizaţia Mondială 
a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi alte agenţii si-
milare de peste hotare şi luând în considerare ten-
dinţa mondială de implementare a tehnologiilor de 
depunere/recepţionare a cererilor (formularelor) 
în FE, factorii decizionali ai Agenţiei de Stat pen-
tru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

(AGEPI) au stabilit drept una din problemele priori-
tare implementarea procedurii de depunere online 
a cererilor de protecţie a OPI, utilizând semnătura 
electronică (SE). Astfel, în luna septembrie 2011 a 
demarat în cadrul AGEPI Proiectul „Elaborarea şi 
implementarea softului specializat pentru de-
punerea online a cererilor OPI”. 

Operaţiile de bază ale procedurii de depunere/
recepţie a documentelor în FE, utilizând semnă-
tura electronică (SE), sunt [1, 2]: expedierea şi/sau 
recepţionarea cererilor (şi a documentelor aferente 
acestora) în FE; confirmarea recepţionării şi/sau ex-
pedierii documentelor în FE; achitarea taxelor onli-
ne; formarea dosarelor electronice (DE); păstrarea 
documentelor şi gestionarea acestora; gestionarea 
drepturilor asupra documentelor primite şi a DE; 
elaborarea registrelor electronice; elaborarea şi ges-
tionarea arhivei electronice etc. 

În cadrul Proiectului au fost elaborate următoa-
rele module: „Depunerea online a cererilor OPI”, 
„Cabinetul personal de lucru”, „Achitarea taxelor 
online şi interacţiunea cu BD AGEPI”, „Elaborarea BD 
buffer” şi „Elaborarea criteriului de verificare a co-
rectitudinii informaţiei parvenite” [3].

Scopul principal al elaborării şi implementării 
softului specializat constă în asigurarea solicitanţi-
lor şi a reprezentanţilor în PI cu tehnologii moderne, 
rapide şi efective, care vor permite automatizarea 
procedurii de pregătire, formare, control şi depune-
re a cererilor OPI la AGEPI. 
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Prima etapă, care a fost încheiată în luna iulie 
curent, a inclus depunerea formularelor şi a docu-
mentelor ce ţin de iniţierea procedurii de înregis-
trare şi atribuire a priorităţii (data şi numărul de în-
registrare a cererii). Concomitent, în cadrul acestei 
etape a fost elaborat Cabinetul personal de lucru 
(CPL) şi modulul privind achitarea taxelor online. 
Această procedură contribuie la excluderea parţială 
a necesităţii de deplasare a solicitanţilor şi a repre-
zentanţilor în PI la AGEPI, precum şi unele cheltu-
ieli financiare, micşorează la minim timpul necesar 
pentru corespondenţa cu AGEPI prin poştă. 

Etapa a doua va include elaborarea şi imple-
mentarea softului specializat pentru formularele şi 
documentele ce ţin de iniţierea procedurii de reîn-
noire, modificare a statutului juridic a OPI etc. În ca-
drul acestei etape va fi elaborat DE, care va permite 
automatizarea procedurii de examinare a cererilor 
OPI în format electronic. De asemenea, vor fi elabo-
rate modulele „Formarea DE” şi „Automatizarea pro-
cedurii de expertiză a OPI”.

Pe parcurs, au fost efectuate unele modificări şi 
ajustări şi testarea sistemului în întregime, inclusiv 
expedierea informaţiei recepţionate în BD AGEPI.  

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2013, AGEPI lan-
sează sistemul informaţional de depunere online 
a cererilor OPI şi achitarea taxelor online, utili-
zând semnătura electronică.

Utilizarea sistemului presupune executarea unor 
acţiuni obligatorii, cum ar fi:

 ▪ lansarea sistemului;
 ▪ înregistrarea în sistem;
 ▪ autentificarea.

Lansarea sistemului
Pentru lansarea sistemului de depunere onli-

ne a cererilor OPI, utilizatorii vor accesa banerul  
”e-AGEPI, Servicii online” din pagina oficială a AGEPI 
www.agepi.gov.md sau de pe adresa directă a siste-
mului - e-servicii.agepi.gov.md.

Înregistrarea în sistem
Pentru înregistrarea în sistem, este necesar de a 

crea un cont de utilizator nou. În acest scop:
 ▪ se accesează referinţa Creează utilizator nou, 

după care se deschide profilul utilizatorului nou;
 ▪ se completează câmpurile din profilul utiliza-

torului;
 ▪ se accesează butonul Creează utilizator nou;

 ▪ se dă click pe referinţa de activare a contului 
din mesajul recepţionat;

 ▪ se accesează butonul Autentificare, se des-
chide profilul utilizatorului nou;

 ▪ se accesează butonul Salvare, dând click cu 
butonul din stânga al mouse-lui.

În mod special, atragem atenţia asupra faptului 
că, la înregistrarea în sistem, utilizatorul acceptă con-
diţiile indicate în Acordul de utilizare a serviciului „De-
punerea online a cererilor OPI”, prin care se reglemen-
tează relaţiile dintre AGEPI şi utilizatorul serviciului.

În conformitate cu acest Acord, utilizatorul şi 
AGEPI convin asupra procedurii de depunere onli-
ne a cererilor OPI şi a documentelor aferente, pre-
cum şi asupra modalităţii de semnare. Părţile recu-
nosc reciproc documentele electronice perfectate 
în cadrul serviciului specializat „Depunerea online”, 
autentificate prin aplicarea semnăturii electronice 
generate gratis de sistem, care se utilizează doar 
în cadrul acestui serviciu. Semnătura electronică 
asigură: verificarea integrităţii documentelor; confi-
denţialitatea documentului; identificarea persoanei 
care a transmis documentul [4, 5].

În cazul în care documentele depuse online sunt 
solicitate de către AGEPI pe suport hârtie, utilizato-
rul se obligă să prezinte toate documentele autenti-
ficate cu semnătura olografă şi/sau ştampilă.

Această obligaţie se exclude în cazul în care uti-
lizatorul aplică ”Semnătura mobilă” sau altă semnă-
tură digitală valabilă conform prevederilor Legii ”Cu 
privire la documentul electronic şi semnătura digi-
tală” nr. 264-XV din 15.07.2004 [4].

 Autentificarea
Autentificarea în sistem include următorii paşi:
 ▪ se introduce numele de utilizator (câmpul 

“Numele de utilizator*”);
 ▪ se introduce parola (câmpul “Parola*”). Fieca-

re simbol introdus în acest câmp se afişează ca un 
asterisc (*);

 ▪ se accesează butonul Autentificare.
Notă: Din momentul identificării de sistem, solici-

tantului i se deschide CPL.
 După autentificare în sistem, în meniul Ajutor pot 

fi vizualizate ”Ghidul de   utilizare a sistemului” şi ”Ghi-
dul de completare a cererilor OPI”. 

Data şi ora recepţionării cererilor şi a documen-
telor aferente la AGEPI se consideră cele înregistrate 
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de serverul AGEPI. Recepţionarea acestora se efec-
tuează nonstop (24/24 ore şi 7/7 zile).

Achitarea taxelor online pentru prima etapă 
poate fi efectuată conform programului de lucru al 
AGEPI: luni-vineri, orele 800-1630, sau în următoarea 
zi lucrătoare, dacă recepţionarea este în afara inter-
valelor menţionate mai sus. 

Avantajele oferite de noul serviciu vor contribui la: 
 ▪ perfecţionarea procesului comunicativ dintre 

solicitanţi şi AGEPI, similar celui din oficiile europene;
 ▪ excluderea necesităţii de deplasare a solici-

tanţilor la AGEPI în scopul depunerii cererilor şi do-
cumentelor aferente;

 ▪ diminuarea cheltuielilor financiare şi de timp, 
necesare pentru corespondenţa cu AGEPI prin poştă;

 ▪ primirea imediată a confirmării privind depu-
nerea la AGEPI a cererii şi a documentelor aferente 
prin notificări expediate de către sistem;

 ▪ comunicarea rapidă cu AGEPI; 
 ▪ asigurarea confidenţialităţii datelor; 
 ▪ siguranţa şi uşurinţa în utilizare;  

 ▪ mobilitatea solicitantului (expedierea/recep-
ţionarea documentelor poate fi efectuată din orice 
loc unde este reţeaua Internet); 

 ▪ prioritatea expedierii/recepţionării cererilor 
în timp real (fixarea timpului de înregistrare se efec-
tuează automatizat 24/24 ore şi 7/7 zile);

 ▪ semnalarea erorilor, în timpul introducerii da-
telor, prin sistemul de validare interactiv; 

 ▪ garanţia autenticităţii semnăturilor, pentru 
eliminarea oricăror dubii cu privire la eventualele 
substituiri de persoane sau falsuri;

 ▪ automatizarea procedurii de examinare a ce-
rerilor OPI. 

Aceste proceduri vor contribui la automatizarea 
şi gestionarea mai eficientă a  expertizei cererilor 
depuse şi a procesului tehnologic în ansamblu.

În consecinţă, priorităţile serviciului privind 
depunerea online a cererilor de protecţie a OPI şi 
a documentelor aferente vor determina trecerea 
la următorul nivel al TI, similar celui din oficiile eu-
ropene de proprietate intelectuală.
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REZUMAT

În acest articol este prezentată informaţia referi-
toare la lansarea în cadrul AGEPI a sistemului infor-
maţional de depunere online a cererilor OPI şi de 
achitare online a taxelor, utilizând semnătura elec-
tronică. Sunt descrise procedurile de lansare a sis-
temului, înregistrarea în sistem şi procedura de 
autentificare. Din momentul identificării de către 
sistem, solicitantului i se deschide Cabinetul perso-
nal de lucru. După autentificare, în meniul Ajutor 
pot fi vizualizate ”Ghidul de utilizare a sistemului” şi 
”Ghidul de completare a cererilor OPI”. Este descris 
orarul de depunere online a cererilor OPI şi de achi-
tare a taxelor la AGEPI.

De menţionat faptul că procedurile prezentate 
vor contribui la automatizarea şi gestionarea mai 
eficientă a expertizei cererilor depuse şi a procesului 
tehnologic în ansamblu. Implementarea sistemului 
informaţional va optimiza procesul tehnologic de 
depunere a cererilor OPI şi a documentelor afe-
rente. În consecinţă, priorităţile serviciului privind 
depunerea online a cererilor de protecţie a OPI şi a 
documentelor aferente determină trecerea la urmă-
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torul nivel al TI, similar celui din alte oficii europene 
de proprietate intelectuală.

Cuvinte-cheie: proprietate intelectuală, semnă-
tură electronică, securitate, document, solicitant.

ABSTRACT

This article presents information on the launch 
by the AGEPI of the Information System of Online 
Submission of IPO Applications and Online Pay-
ment of Fees, using the electronic signature. It 
describes the procedures for system launch, re-
gistration in the system and the authentication 
procedure. From the moment of identification by 
the system, the Personal Desktop (PD) will be ope-
ned to the applicant. After logging in the system, 

in the Help menu can be viewed the “User’s Guide” 
and “Guide to the Completion of IPO Applications”. 
It is described the schedule of online submission of 
IPO applications and payment of fees to the AGEPI.

It should be noted that the presented proce-
dures will help automate and better manage the 
examination of submitted applications and the te-
chnological process as a whole. Implementation of 
information system will optimize the technological 
process of submission of IPO applications and rela-
ted documents. Consequently, service priorities for 
online submission of applications for protection of 
IPO and related documents determine the transiti-
on to the next IT development level, similar to that 
in other European intellectual property offices.

Keywords: intellectual property, electronic sig-
nature, security, document, applicant.


