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Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI

încePând cu 1 ianuarie 2013, aGenţia de stat Pen-
tru PrOPrietatea inteLectuaLă a rePubLicii mOLdOva 

(aGePi), OFeră serviciuL eLectrOnic (se) ”dePunerea On-
Line a cereriLOr obiecteLOr de PrOPrietate inteLectuaLă” – 
www.e-aGePi.md, amPLasat şi Pe POrtaLuL GuvernamentaL 
www.servicii.GOv.md. de menţiOnat FaPtuL că în mOmentuL 
de Faţă Pe POrtaLuL www.servicii.GOv.md sunt disPOnibiLe 
395 de servicii, destinate cetăţeniLOr şi mediuLui de aFa-
ceri, dintre care 88 POt Fi accesate OnLine.

Scopul de bază constă în asigurarea posibilităţii 
de completare online a formularelor necesare pen-
tru iniţierea procedurii de depunere şi examinare a 
cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate 
intelectuala (OPI).  

SE include crearea: formularelor pentru depu-
nerea pe cale naţională; crearea mecanismului de 
verificare a corectitudinii informaţiei introduse, 
pentru stocarea în BD AGEPI; mecanismului de 
asigurare a securităţii datelor şi confidenţialităţii 
acestora; mecanismului de notificare a solicitantu-
lui referitor la primirea cererilor depuse şi mişcarea 
lor pe tot traseul de procedură, până la eliberarea 
titlului de protecţie; sistemului de codificare a do-
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cumentelor intrare/ieşire AGEPI; arhivei electronice 
a cererilor recepţionate în FE, modulului de căutare 
şi vizualizare a informaţiei etc [1-3]. 

Pentru soluţionarea scopului propus a fost selec-
tată platforma open-source CMS Drupal, ea având 
o arhitectură modulară deschisă, ce permite adă-
ugarea rapidă şi simplă a modulelor noi; module 
reutilizabile, create şi testate de comunitatea dez-
voltatorilor Drupal; suport multilingvistic, realizat 
în nucleu; controlul accesului, realizat în nucleu, 
bazat pe roluri de utilizator; un număr considerabil 
de susţinători, grupaţi în mai multe comunităţi – 
astfel utilizatorul Drupal nu este legat de o singură 
companie şi poate beneficia de suportul ulterior 
din partea altor elaboratori; interfaţa pentru pro-
gramarea aplicaţiilor (API) bine documentată, surse 
electronice şi pe suport hârtie privind elaborarea, 
utilizarea şi extinderea funcţionalităţilor unui sis-
tem bazat pe Drupal [4].

Proiectul a fost elaborat în două etape: Prima 
etapă a inclus posibilitatea depunerii documente-
lor ce ţin de iniţierea procedurii de înregistrare şi 
atribuire a priorităţii (data şi numărul de intrare). 
Concomitent, prima etapă a inclus elaborarea şi 
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implementarea procedurii de achitare a taxelor on-
line pentru serviciile prestate de AGEPI.

Etapa a doua a inclus elaborarea şi implementa-
rea formularelor şi documentelor aferente acestora, 
ce ţin de aspectele juridice ale OPI şi a procedurii 
de formare, gestionare a Dosarului electronic (DE).

În cadrul SE au fost integrate Serviciile guver-
namentale MSign [5] şi MPay [6], care permit sem-
narea cererilor OPI cu utilizarea semnăturii digitale 
mobile şi achitarea serviciilor AGEPI. Avantajele ofe-
rite de aceste servicii sunt: excluderea necesităţii de 
deplasare a solicitanţilor şi a mandatarilor autorizaţi 
la AGEPI în scopul depunerii cererilor şi a documen-
telor  aferente; diminuarea cheltuielilor financiare şi 
de timp, necesare pentru corespondenţa tradiţio-
nală cu AGEPI. 

Volumul de lucru: a fost creat funcţionalul pen-
tru procedura de depunere online a 7 OPI, care con-
ţin cca. 90 de formulare, posibilitatea alegerii tipului 
de semnătură deţinută de solicitant (electronică, di-
gitală şi mobilă), precum şi achitarea serviciilor prin 
mai multe modalităţi (card-bancar, terminale de 
plată, internet-banking).

Utilizarea SE include următorii paşi: procedu-
ra de înregistrare/autentificare pe portalul servi-
ciul electronic; crearea unei cereri noi, care include 
completarea cererii, salvarea şi semnarea acesteia 
(utilizând semnătura electronică, digitală, mobilă 
sau prin Serviciul guvernamental MSign); perfecta-
rea documentelor aferente cererii; expedierea cere-
rii şi a documentelor la AGEPI; crearea contului de 
plată cu sau fără înlesniri, inclusiv completarea cere-
rii pentru înlesniri, ataşarea documentelor aferente, 
semnarea acestora şi expedierea la AGEPI; obţine-
rea contului de plată confirmat de către AGEPI şi 
achitarea acestuia (în avans, în numerar, cu cardul 
bancar sau prin Serviciul guvernamental MPay) [7]. 

La utilizarea SE e-AGEPI sunt disponibile mai 
multe funcţii asupra cererii şi a documentelor afe-
rente, cum ar fi vizualizarea, redactarea, copierea, 
salvarea etc., descrierea detailată a acesteia este 
prezentată în [8].       

Printre avantajele pe care le oferă SE e-Agepi 
se pot menţiona următoarele: comunicarea rapi-
dă cu AGEPI; asigurarea confidenţialităţii datelor; 
siguranţa şi uşurinţa în utilizare; fluidizarea cir-
cuitului documentelor; economia timpului (nu 

este necesară deplasarea solicitantului la AGEPI); 
excluderea timpului necesar pentru procedura 
de corespondenţă; minimizarea cheltuielilor ne-
cesare pentru procedura de corespondenţă şi 
transport; mobilitatea solicitantului (expedierea/
recepţionarea  documentelor poate fi efectuată 
din orice loc unde este reţeaua Internet); priori-
tatea expedierii/recepţionării este în timp real, 
data şi ora  recepţionării cererilor şi a documen-
telor aferente la AGEPI se consideră cele  înregis-
trate de serverul AGEPI. Recepţionarea acesto-
ra se efectuează nonstop (24 din 24 ore şi 7 din  
7 zile); achitarea taxelor online pentru care nu se 
solicită înlesniri sau plată în avans poate fi efectu-
ată non-stop. În caz contrar, achitarea taxelor se 
efectuiază conform programului de lucru al AGEPI: 
luni-vineri, orele 800 - 1630  sau în următoarea zi lu-
crătoare, contul de plată este generat de sistem în 
baza datelor indicate de către solicitant în calcula-
torul electronic [9]. 

Avantajul principal al procedurii de achitare al 
plăţilor online este că solicitanţii aflaţi în altă zonă 
sau în altă ţară decât localitatea de domiciliu vor 
putea să achite taxele prin mai multe modalităţi.

Se poate menţiona, nu în ultimul rând, că este 
vorba şi despre o procedură pe cat de facilă şi mo-
dernă, pe atât de ieftină, care elimină aproape tot 
ceea ce înseamnă curieratul clasic sau rapid, de 
multe ori foarte scump, consumabilele, uzura biro-
ticii etc. De asemenea, este vorba şi despre garanţia 
autenticităţii semnăturilor, despre eliminarea orică-
ror dubii cu privire la eventualele substituiri de per-
soane sau falsuri. 

Această nouă modalitate va fi permanent dez-
voltată şi modernizată, în dependenţă de posibili-
tăţile noilor tehnologii informaţionale.

Toate avantajele enumerate mai sus vor con-
tribui la o mai bună comunicare între solicitanţi 
şi AGEPI şi la trecerea la alt nivel de dezvoltare al 
TI, similar altor oficii europene.
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REZUMAT

Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI.  În 
articolul dat este prezentată procedura de utiliza-
re a Serviciului electronic e-Agepi (SE), scopul şi 
descrierea succintă a acestuia, etapele elaborării şi 
descrierea platformei utilizate, acţiunile care nece-

sită a fi efectuate la utilizarea SE, avantajele acestu-
ia, posibilităţile de semnare şi achitare a serviciilor 
prestate de către AGEPI. Ca rezultat final – auto-
matizarea procedurii de depunere a cererilor OPI şi 
achitarea online, trecerea la alt nivel de prestare a 
serviciilor AGEPI.  

ABSTRACT 

Use of the Electronic Service e-AGEPI. In the 
given article is described the procedure for using 
the e-AGEPI Electronic Service (ES), the purpose 
and brief description thereof, the stages of devel-
opment and description of the platform used, the 
actions that need to be carried out   when using the 
ES, its benefits, the options of signing and payment 
for services provided by AGEPI. As the final result – 
automation of the procedure for online filing of IPO 
applications and online payment, transition to an-
other level of providing AGEPI services. 

РЕФЕРАТ

Использование электронной услуги 
e-AGEPI. В данной статье описывается как ис-
пользовать электронную услугу e-AGEPI, цели 
и этапы разработки, платформа, действия, ко-
торые необходимо предпринять по функци-
онированию системы, ее преимущества, спо-
собы подписи и оплаты услуг, предоставляе-
мых AGEPI. Конечный результат - автоматизация 
процедуры подачи заявок на ОИС и оплаты он-
лайн, переход на другой уровень обслуживания.  


