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Brevetarea invenţiilor în străinătate – 
instrument important al integrării 

economice şi tehnologice a Republicii 
Moldova în spaţiul european şi mondial*

În conDiţiiLe tranziţiei La MoDeLuL inovaţionaL aL 
creşterii econoMice bazat pe vaLorificarea invenţiiLor 

Sporeşte SeMnificativ roLuL protecţiei juriDice a aceStora, 
incLuSiv prin brevetarea Lor atât În ţara De origine, cât şi 
În Străinătate. caracteruL tranSnaţionaL aL cunoaşterii 
şi inovării iMpune, De aSeMenea, neceSitatea aSigurării unei 
protecţii cât Mai eXtinSe În aSpect teritoriaL a creaţiiLor 
inteLectuaLe, incLuSiv a invenţiiLor. 

În această ordine de idei, în Strategia Naţională 
de Proprietate Intelectuală, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 880 din 22.11.2012, a fost trasată o 
sarcină extrem de importantă  pentru  promovarea 
ştiinţei şi inovării  în Republica Moldova şi încadrarea 
în circuitul inovaţional mondial, privind încurajarea 
brevetării invenţiilor moldoveneşti în străinătate.

| Dr. iurie baDâr,
şef Direcţie econoMie  

       şi finanţe, agepi
| aLa gUŞAn, 

Director DepartaMent invenţii,                                                            
Soiuri De pLante, agepi                                                             

| aDeLa Mihai, 
econoMiSt principaL, 
Secţia econoMie şi StatiStică, agepi                                                             

Realizarea prevederii menţionate presupune 
elaborarea unui mecanism funcţional de susţinere 
a procesului de brevetare, iar pentru crearea acestui 
mecanism este necesar să fie generalizată experien-
ţa acumulată de alte ţări în ceea ce priveşte breveta-
rea invenţiilor peste hotare.

Brevetarea în străinătate la nivel macroeconomic 
serveşte drept indicator al potenţialului tehnico-şti-
inţific naţional, iar la cel microeconomic se mani-
festă ca o modalitate de  promovare peste hotare 
a produselor, serviciilor şi tehnologiilor noi.  Prin 
urmare, brevetarea în străinătate în epoca modernă 
devine un instrument efectiv al transferului tehno-
logic şi al luptei concurenţiale de cucerire a unor 
pieţe noi şi menţinere a celor tradiţionale. Un rol 
deosebit îi revine acesteia în condiţiile globalizării şi 
constituirii societăţii bazate pe cunoaştere. 

Doar obţinerea unor brevete în străinătate acor-
dă titularilor drepturi exclusive asupra invenţiilor lor 
în spaţiile economice ale ţărilor respective. În caz 

*     Articolul a fost perfectat în baza Studiului realizat în ca-
drul AGEPI, consacrat modalităţilor de încurajare a brevetării 
în străinătate, şi raportului prezentat la conferinţa jubiliară de 
20 de ani ai Catedrei Relaţii economice internaţionale a ASEM.
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contrar, invenţia poate fi utilizată de oricine fără po-
sibilitatea legală de aplicare din partea titularilor a 
unor sancţiuni  de ordin juridic, atunci când le sunt 
încălcate drepturile.

 Trebuie de menţionat, totodată, că brevetarea în 
străinătate, din punct de vedere practic, reprezintă 
un proces extrem de complex, dificil şi costisitor.

În mai multe ţări, activitatea de brevetare a in-
venţiilor în străinătate este încurajată şi susţinu-
tă, inclusiv prin intervenţia statului. Mecanismele 
respective prezintă un element al infrastructurii 
proprietăţii intelectuale şi al internaţionalizării pro-
cesului inovaţional. În ţările în tranziţie, însă, aces-
te activităţi sunt doar la început de cale. Adeseori 
promovarea şi aplicarea lor este marcată de lipsa de 
profesionalism şi experienţă.

Oportunitatea brevetării invenţiilor în străinăta-
te rezidă în caracterul teritorial al protecţiei juridice 
oferite de sistemele naţionale de protecţie a inven-
ţiilor, aceasta fiind limitată la spaţiul teritorial al ţării 
ce eliberează titlul iniţial de protecţie. 

Necesitatea stringentă a brevetării peste ho-
tare a fost sesizată de inventatori şi antreprenori, 
devenind extrem de actuală, odată cu intensifica-
rea schimburilor internaţionale de mărfuri/servicii, 
aprofundarea şi accelerarea mondializării dezvoltă-
rii economice şi tehnologice în cea de a doua jumă-
tate a sec. XIX. 

Cu deosebită pregnanţă, necesitatea protecţiei 
în străinătate a invenţiilor s-a manifestat în preajma 
Expoziţiei Internaţionale de Invenţii, desfăşurată 
la Viena în 1873. O mare parte dintre inventatorii 
străini au refuzat să participe la această expoziţie, 
temându-se că elaborările lor, dezvăluite aici, ar pu-
tea fi aplicate în scopuri comerciale în alte ţări, fără 
permisiunea titularilor. Acest incident a accelerat 
adoptarea în 1883 a Convenţiei de la Paris privind 
Protecţia Proprietăţii Industriale, care practic a fost 
primul tratat internaţional de acest gen, având me-
nirea de a  reglementa protecţia creaţiilor intelectu-
ale, inclusiv a invenţiilor în străinătate.

Conform prevederilor Convenţiei de la Paris, în 
ceea ce priveşte protecţia obiectelor de proprietate 
industrială, tuturor persoanelor fizice şi juridice din 
orice ţară membră li se acordă drepturi egale cu cele 
stipulate pentru rezidenţi. Extrem de importante 
sunt, de asemenea, prevederile ce ţin de prioritatea 
convenţională. Conform acestora, persoana care a 

depus o cerere de brevetare în una din ţările membre 
deţine dreptul de depunere a acesteia şi în alte ţări 
pe parcursul unui an, cu aceeaşi dată de prioritate.

Ignorarea oportunităţii de brevetare în străină-
tate conduce inevitabil la pierderea priorităţii asu-
pra invenţiei date. În cazul în care pe parcursul a 
12 luni după brevetarea în ţara de origine titularul 
nu înaintează o cerere de brevetare în străinătate, 
prioritatea asupra invenţiei este pierdută, fapt ce 
echivalează cu trecerea, în aceste ţări, a proprietăţii 
asupra invenţiei în domeniul public. Astfel, invenţia 
rămâne sub protecţie doar în ţara de origine în care 
a fost brevetată iniţial, fără dreptul de a fi brevetată 
în alte ţări. În consecinţă, sunt irosite importante re-
surse intelectuale ale societăţii, ratându-se posibili-
tatea obţinerii unor eventuale venituri pe care le-ar 
fi adus utilizarea invenţiei în străinătate, întrucât 
aceasta devine accesibilă pentru aplicare în mod 
gratuit de către nerezidenţi – persoane fizice sau 
juridice. Având în vedere existenţa acestei oportu-
nităţi de utilizare a invenţiei, putem spune că pro-
tecţia ei doar în ţara de origine, dezvăluirea esenţei 
acesteia, conform cerinţelor brevetării, aduce mai 
multe daune decât beneficii.

Totodată, vom menţiona că protecţia în străină-
tate a brevetelor autohtone se încadrează pe deplin 
în interesele economice ale statului, deoarece este 
parte componentă a procesului de globalizare şi 
integrare  economică internaţională, iar într-o con-
junctură favorabilă, poate contribui substanţial la 
îmbunătăţirea balanţei de plăţi. 

În practica mondială există  diverse abordări ale 
reglementării de către stat a procedeelor de breve-
tare a invenţiilor în străinătate, care reiese din priori-
tăţile politicii tehnologice ale ţării. Astfel, în ţările ce 
promovează politici tehnico-ştiinţifice foarte rigide, 
pentru brevetarea invenţiilor în străinătate urmea-
ză a fi obţinute permisiuni speciale, eliberate de 
instanţele abilitate. Ignorarea acestor restricţii este, 
de obicei, sancţionată. În alte ţări brevetarea în stră-
inătate este admisă în cazul în care, după o anumită 
perioadă de la brevetarea în ţara de origine, soli-
citantul n-a fost înştiinţat de către oficiul naţional 
de brevetare despre faptul că invenţia întruneşte 
informaţii ce constituie secrete de stat. De obicei, 
cu cât mai deschise sunt politicile tehnologice ale 
ţării, cu atât mai puţine restricţii se stabilesc pentru 
brevetarea invenţiilor în străinătate. Mai mult decât 
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atât, având tendinţa de a obţine anumite beneficii 
economice, multe ţări încurajează la nivel de stat 
procesul de brevetare a invenţiilor peste hotare.

În Republica Moldova brevetarea în străinătate 
poate fi efectuată doar în termen de o lună după 
depunerea cererii de acordare a brevetului naţional 
la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(în continuare AGEPI).

Încorporarea sistemului C-D naţional în spa-
ţiul ştiinţific, informaţional şi inovaţional mondial 
este imposibilă fără elaborarea şi promovarea unui 
mecanism de susţinere a brevetării în străinătate. 
Actualmente, brevetarea invenţiilor în străinătate 
este efectuată doar de structurile comerciale şi per-
soanele fizice, preponderent de ultimele. Sectorul 
academic, ştiinţa ramurală şi cea universitară care 
generează mai mult de 50% din invenţiile brevetate 
la nivel naţional, practic nu participă la procesul de 
brevetare a invenţiilor în străinătate. 

Principalele obiective ale brevetării în străinătate 
sunt: 

 ▪ asigurarea protecţiei juridice a produselor noi 
destinate exportului, prin neadmiterea producerii 
acestora de către concurenţii ce practică activităţi 
economice similare în alte ţări;

 ▪ crearea unor condiţii favorabile pentru licen-
ţierea în străinătate a invenţiilor brevetate;

 ▪ obţinerea beneficiilor economice din promo-
varea în străinătate a tehnologiilor brevetate prin 
licenţierea sau cesiunea acestora;

 ▪ pătrunderea pe pieţele inovaţionale străine, 
cu încadrarea în transferul tehnologic internaţional;

 ▪ invenţiile brevetate în străinătate pot servi 
în calitate de cotă de participare în cadrul creării în 
aceste ţări a unor întreprinderi mixte;

 ▪ în urma aprofundării, cooperării tehnico-şti-
inţifice internaţionale, un obiectiv specific al breve- 
tării în străinătate devine protecţia eficientă a rezul-
tatelor cercetărilor comune cu instituţiile şi cercetă-
torii din alte ţări;

 ▪ brevetarea invenţiilor în străinătate creează 
condiţii favorabile pentru atragerea investitorilor, 
deoarece protecţia juridică este totodată o promo-
vare şi o reclamă a priorităţilor acesteia prin modali-
tăţi transparente şi destul de eficiente. 

În condiţiile  actuale, producătorii unor produse 
noi, de obicei, nu mai riscă să le exporte în ţările în 
care acestea nu sunt protejate.

În prezent există trei căi de brevetare a invenţii-
lor în străinătate: calea clasică, conform Convenţiei 
de la Paris, calea PCT şi calea regională.

Calea clasică de brevetare în străinătate funcţio-
nează în baza prevederilor Convenţiei de la Paris. Pe 
un parcurs de cca 90 de ani (până în 1978) aceasta a 
fost unica modalitate de acordate a protecţiei bre-
vetelor în alte ţări. Obţinerea protecţiei  pe aceas-
tă cale este condiţionată de depunerea cererilor la 
fiecare oficiu naţional în parte. Această modalitate 
necesită costuri majore şi eforturi suplimentare ce 
ţin de remunerarea mandatarilor străini, cheltuieli 
de traducere etc. De menţionat, în acest context, 
faptul că depunerea de către solicitanţii străini a 
cererilor de brevetare, în legislaţiile naţionale din 
domeniul dat, se admite, de obicei, doar prin inter-
mediul mandatarilor autorizaţi.

Dificultăţile menţionate au fost ameliorate de 
prevederile Tratatului de cooperare în domeniul 
brevetelor (PCT), încheiat la Washington în 1970, şi 
de semnarea unor acorduri regionale privind pro-
tecţia invenţiilor (Convenţia privind brevetul eu-
ropean, Convenţia euroasiatică privind brevetarea 
invenţiilor etc.).  Acestea admit înaintarea unei sin-
gure cereri, într-o singură limbă, în oficiul receptor 
(oficiul ţării de origine a invenţiei) pentru breveta-
rea în mai multe ţări. Taxele pentru protecţia în mai 
multe ţări sunt mai mici decât cele cumulate, dacă 
invenţia ar fi protejată pe cale clasică în mod separat 
în fiecare ţară. Astfel, sistemul PCT şi cele regionale 
simplifică procedurile de brevetare în străinătate, 
apropiind activităţile aferente de titulari şi, totoda-
tă, contribuind la diminuarea costurilor aferente.   

Datorită faptului că actualmente au prioritate în 
lupta concurenţială acele structuri care asigură pro-
cesului inovaţional o continuitate dinamică, breve- 
tarea în străinătate prezintă la nivel mondial o ten-
dinţă generală de permanentă extindere.

Astfel, conform informaţiei OMPI, în anul 2012 
protecţia brevetelor în străinătate a înregistrat cifra 
de 194,4 mii cereri, asigurând o creştere de 6,6%, 
comparativ cu indicatorul anului precedent. De 
menţionat faptul că cca 80% din volumul brevetă-
rii  în străinătate prin sistemul PCT revine unui grup 
de 8 ţări: SUA, Japonia, Germania, Republica Coreea, 
Franţa, China, Marea Britanie şi Olanda, care deţin 
poziţia de lideri în transferul tehnologic mondial. 
Cele mai multe cereri de brevetare în străinătate, 
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în 2012, au fost depuse de SUA (51207), urmate de 
Japonia (43600), Germania (18855) etc. Corporaţiile 
lider, în această ordine de idei, sunt: ZTE Corporation 
(China) – 3906 cereri; Panasonic Corporation (Japo-
nia) – 2951; Sharp Kabushiki Kaisha (Japonia) – 2001; 
Huawei Technologies (China) – 1801; Robert Bosch 
Corporation (Germania) – 1775.  Cele mai rezultative 
universităţi, în acest sens, au fost: Institutul tehno-
logic Massachusetts – 168 cereri, Universitatea Har-
vard – 146, Universitatea Johns Hopkins – 141. 

În Republica Moldova, la fel ca şi în alte ţări în 
tranziţie, brevetarea invenţiilor peste hotare se află 
într-o stare incipientă. În ciuda faptului că pe par-
cursul ultimilor două decenii s-a edificat un sistem 
de protecţie a invenţiilor analogic celui din ţările 
occidentale iar brevetarea la nivel naţional a atins 
o stare de stabilitate, aspectul internaţional al aces-
teia nu este conştientizat de inventatori şi antrepre-
nori ca un atribut indispensabil al procesului inova-
ţional şi al relaţiilor economice externe. 

Generalizarea informaţiilor selectate din bazele 
de date AGEPI privind brevetarea în străinătate a 
invenţiilor moldoveneşti pe parcursul anilor 1993-
2012, efectuată  prin intermediul AGEPI în calitate de 
oficiu-receptor, denotă faptul că în perioada menţi-
onată brevetarea în străinătate s-a efectuat prin sis-
temul Tratatului PCT, Convenţiei Euroasiatice şi, de 
asemenea, cu  depunerea nemijlocită la oficiile altor 
ţări sau la cele ale organizaţiilor internaţionale. Infor-
maţiile din registru şi bazele de date AGEPI se referă 
doar la cererile depuse. Numărul brevetelor obţinu-
te nu este reflectat în informaţiile deţinute, deoarece 
AGEPI, în acest proces, îndeplineşte doar funcţia de 
recepţionare a cererilor, deciziile privind brevetarea 
invenţiilor fiind comunicate nemijlocit solicitanţilor.

În conformitate cu datele din registrele cererilor 
depuse pentru brevetare în străinătate, ţinute de 
AGEPI, pe parcursul  a două decenii  solicitanţii din 
RM au înaintat pentru brevetare 105 cereri, dintre 
care 42 prin sistemul PCT şi 63 prin cel Euroasiatic. 
Generalizarea informaţiilor incluse în registrul men-
ţionat indică faptul că din totalul de 105 cereri, 14 
au fost depuse de către societăţile comerciale, 6 – 
de   instituţiile de cercetare, inclusiv 2 ale AŞM, iar 
85 – de persoanele fizice. De menţionat faptul că 
întreprinderile de stat şi universităţile din Republica 
Moldova nu au depus până în prezent nicio cerere  
şi n-au  brevetat în străinătate nicio invenţie.

 Faptul că mai mult de 80% din cereri sunt depu-
se de către persoanele fizice demonstrează prezen-
ţa în ţara noastră  a unui potenţial inovaţional va-
loros. Totodată, trebuie să menţionăm că ponderea 
enormă a acestora în totalul invenţiilor brevetate în 
străinătate se explică prin înlesnirile semnificative 
acordate persoanelor fizice la achitarea taxelor afe-
rente prin sistemul PCT. Pentru ţările cu un PIB per 
capita mai mic de 3000 USD,  acestea constituie cca 
90% din cuantumul lor total.

Consultarea bazelor de date ale Oficiului Euro-
pean de Brevete şi USPTO (Oficiu de brevete  din SUA) 
confirmă prezenţa a 11 cereri depuse şi 3 brevete eli-
berate de către OEB, precum şi a 7 cereri înaintate la 
USPTO (informaţie valabilă la data de 24 septembrie 
2013). Urmare a faptului că acestea au fost înaintate 
prin intermediul mandatarilor din străinătate, ele nu 
sunt incluse în Registrul ţinut de AGEPI.  

Din bazele de date ale  oficiilor din străinătate  
au mai fost selectate 5 cereri de invenţii PCT în care 
sunt nominalizaţi inventatorii moldoveni – persoa-
ne fizice.  Acestea au fost depuse spre brevetare de 
partenerii lor din străinătate la oficiile de brevete din 
ţările respective: Germania (2),  Israel (2), Coreea (1). 

Principalele dificultăţi ale brevetării invenţiilor în 
străinătate, caracteristice în linii mari pentru toate 
ţările în tranziţie, se reduc la următoarele:

 ▪ lipsa cunoştinţelor şi experienţei privind bre-
vetarea şi comercializarea invenţiilor în străinătate;

 ▪ capacităţile financiare limitate ale titularilor 
de brevet din Republica Moldova vizavi de taxele 
impunătoare pentru brevetare şi serviciile manda-
tarilor autorizaţi din ţările dezvoltate;

 ▪ serviciile extrem de costisitoare ale mandata-
rilor şi traducătorilor, precum şi cele legate de solu-
ţionarea în străinătate a eventualelor litigii privind 
utilizarea ilicită a brevetelor;

 ▪ selectarea invenţiilor cu un potenţial tehnolo-
gic aplicativ avansat care merită să fie brevetate în 
străinătate, aceasta constituind o problemă speci- 
fică şi extrem de importantă; 

 ▪ determinarea ţărilor în care urmează să fie 
protejate invenţiile respective, proces ce implică, 
de asemenea, anumite dificultăţi.

Evident, cea mai mare problemă a brevetării in-
venţiilor în străinătate o constituie insuficienţa mij-
loacelor financiare necesare pentru achitarea taxe-
lor aferente protecţiei. Taxele respective însumează 
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cca 7-8 mii EURO pentru brevetarea unei invenţii 
doar într-o singură ţară din Occident.

Urmare a costurilor mari şi complexităţii activi-
tăţilor respective, protecţia brevetelor în străinătate 
se dovedeşte a fi extrem de anevoioasă şi dificilă. 
Acest fapt condiţionează realmente numărul ex-
trem de redus al invenţiilor moldoveneşti breve-
tate în străinătate. Şi mai dificilă devine realizarea 
acestei sarcini în cazul utilizării banilor publici sau ai 
celor parveniţi din partea unor donatori, destinaţi 
susţinerii brevetării în străinătate.  

În acest context, o importanţă deosebită o au 
procedeele de selectare a invenţiilor pentru bre-
vetarea în străinătate, determinarea ţărilor în care 
este oportună protecţia acestora, alegerea căilor şi 
modalităţilor optimale de protecţie pentru fiecare 
invenţie depusă spre brevetare în alte ţări.

Generalizarea experienţei acumulate în diferite 
ţări privind brevetarea invenţiilor în străinătate im-
pune următoarele concluzii: 

 ▪ la nivel internaţional nu există o schemă uni-
că de sprijinire a brevetării în străinătate, fiind pre-
zente diverse modalităţi şi surse de constituire a 
fondurilor de asistenţă financiară;

 ▪ în majoritatea cazurilor, sprijinul este acordat 
întreprinderilor mici şi mijlocii, instituţiilor de cerce-
tare şi persoanelor fizice; 

 ▪ susţinerea financiară, de obicei, se acordă 
post-factum, după obţinerea brevetului sau după 
efectuarea de către solicitant a plăţilor respective 
pentru procedurile de obţinere a protecţiei;

 ▪ în majoritatea cazurilor sprijinul financiar aco-
peră doar o parte din cheltuielile suportate pentru 
brevetare (de la 35% la 90%), care nu includ plăţile 
pentru menţinerea în vigoare a brevetelor;

 ▪ în ceea ce priveşte criteriile de selectare a in-
venţiilor pentru brevetarea în străinătate, acestea ur-
mează să cuprindă raportul de documentare în care 
se argumentează oportunitatea brevetării invenţiei 
în străinătate, se justifică căile de brevetare optime, 
se depistează posibilităţile de comercializare a in-
venţiei în ţările în care se preconizează brevetarea.

În baza analizei diferitelor modalităţi de sprijinire 
a brevetării în străinătate, este recomandabilă crea-
rea în Republica Moldova a unui mecanism axat pe 
utilizarea surselor alocate de donatori, ce urmează a 
fi identificaţi, şi crearea unei comisii constituite din 
specialişti din cadrul organizaţiilor finanţatoare şi a 

celor de profil (AGEPI, AITT etc.), având sarcina de 
a examina şi selecta solicitările de acordare a spri-
jinului respectiv. Asemenea asistenţă ar putea fi 
acordată  întreprinderilor mici şi mijlocii, instituţii-
lor universitare şi de cercetare, persoanelor fizice – 
pentru acoperirea costurilor legate de  brevetarea 
în străinătate. Sprijinul financiar acordat poate să 
reprezinte o  sumă prestabilită sau să constituie o 
anumită  pondere în costurile finale ale brevetării în 
străinătate, cu stabilirea unor limite rezonabile.
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REZUMAT

Brevetarea invenţiilor în străinătate – instru-
ment important al integrării economice şi teh-
nologice a Republicii Moldova în spaţiul euro-
pean şi mondial. Prezentul articol a fost perfectat 
în baza Studiului realizat în cadrul AGEPI, consacrat 
modalităţilor de încurajare a brevetării în străinătate 
şi raportului prezentat la conferinţa jubiliară de 20 
de ani ai catedrei Relaţii economice internaţionale a 
Academiei de Studii Economice (ASEM). Concluziile 
formulate în articol consună cu prevederile Strate-
giei naţionale în domeniul proprietății intelectuale 
până în anul 2020, aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr. 880 din 22.11.2012, care stabileşte drept 
una din sarcinile primordiale pentru promovarea 
ştiinţei şi inovării în Republica Moldova şi încadra-
rea ei în circuitul inovaţional mondial încurajarea 
brevetării invenţiilor moldoveneşti în străinătate.

         ABSTRACT 

Patenting inventions abroad – important 
tool for economic and technological integration 
of the Republic of Moldova into the European 
and global space. This article has been perfected 
on the basis of the Study conducted within AGEPI, 
dedicated to ways of encouraging patenting abroad 
and the report presented at the 20th anniversary 
conference of the International Economic Relations 
Department of the Academy of Economic Studies 
(AESM). Conclusions formulated in the article are 

in harmony with the National Intellectual Property 
Strategy until 2020, approved by Government Deci-
sion no. 880 of 22.11.2012, which sets out as one of 
the primary tasks for the promotion of science and 
innovation in the Republic of Moldova and its inclu-
sion in the global innovation circuit encouraging 
patenting Moldovan inventions abroad.

РЕФЕРАТ 

Патентование изобретений за рубежом – 
важный инструмент экономической и техно-
логической интеграции Республики Молдо-
ва в европейское и мировое пространство. 
В основу настоящей статьи легли проведен-
ные в рамках AGEPI исследования, посвящен-
ные методам поощрения патентования за рубе-
жом, а также доклад, представленный на юби-
лейной конференции по случаю 20-летия Кафе-
дры международных экономических отношений 
Академии экономических наук (АЭ�). Представ-
ленные в статье выводы созвучны положениям 
�ациональной стратегии в области интеллек-
туальной собственности до 2020 года, утверж-
денной Постановлением Правительства № 880 
от 22.11.2012 года, устанавливающей в качестве 
одной из основных задач продвижения науки и 
инноваций в Республике Молдова и ее интегра-
ции в глобальную инновационную систему поо-
щрение патентования молдавских изобретений 
за рубежом.


