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INTRODUCERE
Serviciul Electronic (SE) e-AGEPI este destinat pentru depunerea online a cererilor obiectelor de proprietate intelectuală
(OPI) și include următoarele aspecte: depunerea cererilor de înregistrare și atribuirea priorităţii (numărul de intrare și data), depunerea cererilor de reînnoire, depunerea cererilor de modiﬁcare statut juridic, depunerea concomitentă cu cererile menţionate
sau depunerea ulterioară a documentelor aferente procedurii,
inclusiv a documentelor care conﬁrmă achitarea taxelor aferente
procedurii, prin diferite modalităţi de achitare, inclusiv achitarea
taxelor on-line. Concomitent, este elaborat dosarul electronic
(DE) , care permite automatizarea procedurii de examinare a cererilor OPI în format electronic (FE).
SE e-AGEPI contribuie la excluderea parţială a necesităţii de
deplasare a solicitanţilor și a reprezentanţilor în proprietatea
intelectuală (PI) la AGEPI, minimizează cheltuielile ﬁnanciare și
timpul necesar pentru corespondenţa cu AGEPI.
SE e-AGEPI asigură gestionarea mai eﬁcientă a procedurii de
expertiză a cererilor depuse, precum și a procesului tehnologic
în ansamblu.
Scopul principal al SE e-AGEPI este asigurarea solicitanţilor/
titularilor OPI, reprezentanţilor în PI sau altor persoane interesate (în continuare – utilizatori) cu tehnologii moderne, rapide,
efective, care permit perfectarea, formarea, controlul și depunerea automatizată a cererilor OPI la AGEPI.
Scopul ﬁnal constă în optimizarea procesului tehnologic de depunere on-line a cererilor OPI și a documentelor aferente acestora.

Obiectivele
Obiectivele SE e-AGEPI sunt:
• asigurarea unui grad înalt de securitate a informaţiei;
• minimizarea timpului necesar de depunere a cererii și a
documentelor aferente;
• depunerea cererilor non-stop;
• excluderea parţială a necesităţii de deplasare a solicitanţilor la AGEPI;
• asigurarea cu instrumente eﬁciente în cadrul Cabinetului
Personal de Lucru (CPL).
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1. Utilizarea serviciului electronic
Utilizarea cu succes a SE e-AGEPI presupune executarea unei
secvenţe de acţiuni obligatorii:
• lansarea paginii web SE e-AGEPI;
• înregistrarea (se efectuează la prima accesare a serviciului electronic);
• autentiﬁcarea;
• crearea semnăturii electronice (se efectuează la prima
accesare a serviciului electronic sau la prima apariţie a
necesităţii de a semna o cerere și documentele aferente);
• utilizarea CPL pentru crearea și prelucrarea cererilor OPI
și a documentelor aferente.

2. Achitarea tarifelor
Pentru ca statutul cererii expediate să fie schimbat în
Acceptat și să ﬁe iniţiată procedura de examinare a cererii, trebuie achitate tarifele de procedură, aferente cererii. Achitarea se
efectuează în baza unui cont de plată prin trei modalităţi: achitarea în numerar, achitarea din avans și achitarea prin intermediul
Serviciului Guvernamental de plăţi electronice MPay. Informaţiile detaliate, referitoare la MPay le găsiţi la adresa mpay.gov.md.

3. Crearea contului spre plată
Pentru crearea contului spre plată, este necesar mai întâi să
deschideţi DE al cererii OPI.
La efectuarea unui click pe cerere, mai jos apare lista operaţiunilor care pot ﬁ efectuate asupra acestei cereri. Pentru a deschide DE al cererii respective, accesaţi operaţiunea Vizualizare. Se
va deschide pagina DE, împărţită în tab-uri care conţin informaţii
aferente cererii (Fig. 1, 2). Accesaţi tab-ul Cont spre plată. Contul
spre plată este aﬁșat sub formă de tabel. Accesaţi referinţa Crearea contului spre plată (24), amplasată mai sus de tabel (Fig. 3).
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Fig. 1. Deschiderea DE al cererii OPI

Fig. 2. Vizualizarea cererii OPI

Fig. 3. Referinţa la crearea contului spre plată
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Se va deschide pagina de calculare a tarifelor cererii, în care
sunt aﬁșate serviciile cu semniﬁcaţie juridică. Bifaţi serviciile necesare (25) și completaţi câmpurile aferente (26), după caz (Fig. 4).

Fig. 4. Selectarea serviciilor cu semniﬁcaţie juridică
În cazul în care sunt solicitate înlesniri la calcularea contului
spre plată, bifaţi Înlesniri (27), selectaţi tipul solicitantului (28) și
cuantumul înlesnirilor solicitate (29). Studiaţi cu atenţie informaţiile aferente înlesnirilor. Pentru obţinerea rezultatelor calculării,
accesaţi butonul Continue (30). Se va deschide pagina de aﬁșare
a rezultatelor calculării (Fig. 5).
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Fig. 5. Pagina de aﬁșare a rezultatelor calculării

În pagina dată, de asemenea, este prevăzută posibilitatea
efectuării unor acţiuni, aferente creării unui cont spre plată (31).
Recalcularea tarifelor – vă întoarce în pagina selectării serviciilor
cu semniﬁcaţie juridică (Fig. 4). Creare cerere pentru înlesniri –
în caz dacă aţi solicitat înlesniri la calcularea contului spre plată,
este necesar să completaţi o cerere și să o expediaţi la AGEPI
pentru a obţine o conﬁrmare. Achitare – în caz dacă nu aţi solicitat înlesniri, iniţiază procedura de achitare a contului spre plată. Înapoi la lista de conturi – vă întoarce în pagina Conturi spre
plată (Fig. 3).
Notă: În caz dacă aţi expediat la AGEPI o cerere pentru înlesniri, contul poate ﬁ achitat numai după aprobarea cererii de către contabilitatea
AGEPI.

4. Crearea cererii pentru înlesniri
Înlesnirile se solicită pe parcursul procedurii de creare a contului spre plată (Fig. 4). Dacă, pe parcursul selectării serviciilor cu
semniﬁcaţie juridică, utilizatorul a bifat opţiunea Înlesniri, pentru
obţinerea înlesnirilor, este necesar să ﬁe creată și expediată la
AGEPI cererea pentru înlesniri. Există două modalităţi de creare
a cererii pentru înlesniri.
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Prima modalitate. Cererea poate ﬁ creată prin accesarea
acţiunii Creare cerere pentru înlesniri (31) în pagina de aﬁșare a
rezultatelor calculării (Fig. 5).
A doua modalitate. În secţiunea Conturi spre plată, utilizatorul alege contul, la crearea căruia au fost solicitate înlesniri. În
acest caz, pentru contul respectiv, în coloana Înlesniri, este indicat cuantumul înlesnirilor în „%”. Cererea poate ﬁ creată prin
accesarea acţiunii Creare cerere pentru înlesniri din coloana
Acţiune (32) (Fig. 6).

Fig. 6. Accesarea acţiunii Crearea cererii pentru înlesniri

Se va deschide pagina de completare a cererii pentru înlesniri (Fig. 7).

Fig. 7. Pagina de completare a Cererii de acordare a înlesnirilor

După ﬁnisarea procedurii de completare, accesaţi butonul
Salvare. După aceasta semnaţi cererea cu una din semnăturile disponibile și expediaţi cererea la AGEPI. Cererea completată poare ﬁ vizualizată și imprimată prin accesarea tab-ului Vizualizarea
cererii (Fig. 2). Exemple de vizualizare a cererii și versiune tipar a
cererii le aveţi mai jos (Fig. 8, 9).
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Fig. 8. Vizualizarea Cererii de acordare a înlesnirilor

Fig. 9. Cerere de acordare a înlesnirilor, versiune tipar
Notă: În caz dacă aţi expediat la AGEPI o cerere pentru înlesniri, pe
ecran va apărea mesajul: „Cererea pentru solicitarea înlesnirilor a fost expediată cu succes. În curând vom examina solicitarea Dvs.”.
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După acceptarea sau respingerea cererii, veţi primi o notiﬁcare prin e-mail și în CPL, în compartimentul Corespondenţă (Fig. 10).

Fig. 10. Notiﬁcarea de conﬁrmare a solicitării pentru înlesniri

5. Achitarea contului
În caz dacă nu au fost solicitate înlesniri, utilizatorul poate
achita contul spre plată îndată după calcularea acestuia. În caz
dacă au fost solicitate înlesniri, contul poate ﬁ achitat doar după
examinarea de către AGEPI a cererii pentru înlesniri. Indiferent
de faptul dacă cererea va ﬁ acceptată sau respinsă, achitarea
contului va ﬁ posibilă.
Notă: În caz dacă Cererea pentru înlesniri va ﬁ respinsă, suma spre
achitare indicată în cont va ﬁ recalculată automat, fără a lua în consideraţie înlesnirile solicitate.

Conturile spre achitare pot ﬁ vizualizate în secţiunea Conturi
spre plată din MENIU sau în contextul DE al cererii în tab-ul Conturi spre plată.
Pentru achitarea contului, accesaţi acţiunea Achitare (33)
din coloana Acţiune (Fig. 11).
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Fig. 11. Iniţierea procedurii de achitare

Se va deschide caseta de dialog cu variantele disponibile de
achitare a contului (Fig. 12).

Fig. 12. Alegerea variantei de achitare a contului
Notă: Orice cont poate ﬁ șters doar până la alegerea unei variante de
achitare.

5.1. Achitarea prin MPay
La accesarea modalităţii de plată Achitare prin MPay din
caseta de dialog, va ﬁ iniţiată procedura de achitare a contului
stabilit spre plată prin intermediul Serviciului Guvernamental de
Plăţi Electronice MPay (Fig. 13).

Fig. 13. Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice MPay
9

Selectaţi una din modalităţile de achitare prin intermediul
serviciului și urmaţi instrucţiunile ulterioare de pe portalul MPay.

5.2. Achitarea din avans
Procedura de achitare din avans se efectuează în baza unei
cereri pentru achitare din avans, care trebuie semnată și expediată la AGEPI. La accesarea modalităţii de plată Achitare din avans
din caseta de dialog, se va deschide tab-ul Avans, care conţine informaţiile referitoare la cererile de achitare a contului din avans
în cadrul DE curent.
Cererea pentru achitare din avans va ﬁ generată automat în
baza contului spre plată și a datelor personale din proﬁlul utilizatorului.
Notă: Pe ecran apare mesajul ,,Cererea pentru achitare din avans a
fost generată!”

Din aceste considerente, redactarea cererii nu este prevăzută. Utilizatorul poate doar să șteargă cererea.
Cererea generată trebuie semnată și expediată la AGEPI. În
caz dacă tranzacţia de achitare din avans va ﬁ efectuată, cererea va ﬁ acceptată, iar statutul contului va ﬁ schimbat în Achitat.
În caz contrar, cererea va ﬁ refuzată, iar statutul contului va ﬁ
schimbat în Refuzat.
Odată cu schimbarea de către AGEPI a statutului cererii pentru achitare din avans, în CPL al utilizatorului, în secţiunea Corespondenţă, va ﬁ expediată o notiﬁcare respectivă (Fig. 14).

Fig. 14. Notiﬁcare de acceptare a cererii pentru achitare din avans
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5.3. Achitarea în numerar
Procedura de achitare în numerar presupune generarea,
descărcarea și imprimarea contului spre plată în format hârtie
(Fig. 15).

Fig. 15. Generarea contului spre plată

Pentru generarea contului, accesaţi acţiunea Generare cont
spre plată (37). Contul, generat în format „.xls” (Microsoft Excel), va ﬁ descărcat pe calculator.
Notă: Contul va ﬁ salvat sub un nume, care constă din preﬁxul „cont-”,
numărul contului și extensia „.xls”. De exemplu: cont-E0176.xls. În funcţie
de web browserul utilizat și setările implicite ale acestuia, certiﬁcatul va
ﬁ salvat în mapa predeﬁnită (de exemplu, pentru Windows 7, mapa este:
Downloads în proﬁlul utilizatorului) sau veţi ﬁ întrebat (prin intermediul
unui dialog) unde doriţi să salvaţi contul.

Pentru descărcarea repetată a contului, accesaţi acţiunea
Descarcă contul (38) din coloana Acţiune (Fig. 16).

Fig. 16. Descărcarea contului spre plată
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Contul arată similar celui aﬁșat în imagine (Fig. 17).

Fig. 17. Exemplu de cont spre plată

Achitarea contului poate ﬁ efectuată la sediul AGEPI sau la
bancă.

Informaţii detaliate, referitoare la procedura de „Achitare
a tarifelor” sunt descrise in „GHID DE UTILIZARE a Serviciului
Electronic de depunere on-line a cererilor OPI e-AGEPI” de pe
site-ul e-agepi.md
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