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GLOSAR 

Descrierea noţiunilor principale, utilizate în prezentul Ghid de utilizare: 

Termen Descriere 

AGEPI Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova – 
organ guvernamental specializat, învestit cu dreptul de a acorda protecție  
obiectelor de proprietate intelectuală. 

e-AGEPI Serviciul electronic de depunere on-line a cererilor OPI. 

SI AGEPI Sistem Informațional AGEPI. 

PI Proprietatea intelectuală – ţine de domeniul proprietății private şi aparține 
persoanelor fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosință și dispoziție. 
Cuprinde obiectele ce rezultă din activitatea intelectuală în domeniile 
industrial, economic, comercial, științific, informațional, literar i/sau 
artistic, precum și în alte domenii. Este constituită din două componente – 
proprietatea industrială și drepturile de autor și drepturile conexe – și 
reprezintă una din pârghiile de bază ale dezvoltării economice și culturale 
ale statului. 

OPI Obiect de proprietate intelectuală –orice rezultat al activității intelectuale, 
confirmat și protejat prin drepturile respective de utilizare a acestuia. Se 
divizează în două categorii: obiecte de proprietate industrială (invenții, 
soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, mărci, desene și modele 
industriale, indicații geografice, denumiri de origine și specialități 
tradiționale garantate); obiecte ale dreptului de autor (opere literare, 
artistice și științifice) și ale drepturilor conexe (interpretări, fonograme, 
videograme și emisiuni ale organizații de difuziune). La domeniul 
proprietății intelectuale se referă și alte obiecte care dispun de un sistem de 
reglementare separat, cum ar fi: numele de domen, secretul comercial 
(know-how) și numele comercial. 

CPL Cabinet personal de lucru –mediul de lucru personificat pentru fiecare 
utilizator în cadrul serviciului electronic de depunere on-line a cererilor 
OPI. 

FE Format electronic – orice alt format decât cel imprimat, inclusiv analog, 
optic, electric, magnetic, cu laser, acustic sau orice alte tehnologii similare 
care pot fi accesate utilizând un calculator personal, stație de lucru, rețea de 
calculatoare de orice nivel, intranet, internet sau alt tip de rețea. 

DE Dosar electronic –entitatea de documente în FE, aferente cererii depuse on-
line, și alte documente care rezultă din procedura de examinare a acesteia 
(notificări, decizii, certificat de înregistrare etc.), grupate după apartenența 
la cererea menționată în ordinea cronologică rulării procedurii de 
examinare. 

SE Semnătura electronică – formă electronică realizată de către un dispozitiv 
computerizat, utilizată pentru a identifica semnatarul mesajului și prin care 
este indicată persoana care a aprobat conținutul informației și al datelor 
transmise. 

SD Semnătură digitală –atribut indispensabil al documentului electronic, 
obţinut în urma transformării criptografice a acesteia cu utilizarea cheii 
private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic. 

SDM Semnătură digitală mobilă –aceeaşi semnătură digitală eliberată tradiţional 
de Centrul de certificare a cheilor publice, are aceeași putere juridică și este 
integrată în cartela SIM a telefonului mobil. 

CTS Centrul de Telecomunicații Speciale (cts.md) 

http://cts.md/
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1. INTRODUCERE 

e-AGEPI este realizat utilizând soluţii web, se instalează pe server şi nu necesită configurări 
speciale la calculatoarele client. 

SI e-AGEPI include: depunerea cererilor de înregistrare şi atribuire a priorităţii (numărul de 
intrare şi 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 DE, 
care permite automatizarea procedurii de examinare a cererilor OPI în FE. 

e-AGEPI contribuie la excluderea parţială a necesităţii de deplasare a solicitanţilor şi a 
reprezentanţilor în PI la AGEPI, minimizează cheltuielile financiare şi timpul necesar pentru 
corespondenţa prin poştă cu AGEPI. 

Utilizarea e-AGEPI asigură gestionarea mai eficientă a procedurii de expertiză a cererilor 
depuse, precum şi a procesului tehnologic în ansamblu. 

2. BINE AŢI VENIT 

2.1. Despre Ghidul de utilizare 

Prezentul Ghid descrie dispoziţiile generale, interfaţa şi modalităţile de utilizare a e-AGEPI şi 
este destinat tuturor  persoanelor interesate. 

2.2. Semnificaţii tipografice convenţionale 

În Ghid sunt utilizate semnificaţii tipografice convenţionale, indicate în tabelul de mai jos: 

Denumire Font Exemplu 

Denumirea obiectelor Bold Italic Deschideți fila Depunerea cererii noi 

Elementele ecranului Bold Accesaţi butonul Autentificare  

Note, recomandări Italic Notă 

Referințe Times New Roman Accesai referința Creează utilizator nou 

 

3. DISPOZIŢII GENERALE 

3.1. Scopul principal 

Scopul principal al 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 şi depunerea automatizată a cererilor OPI la AGEPI. 

3.2. Scopul final 

Scopul final constă în optimizarea procesului tehnologic de depunere on-line a cererilor OPI şi a 
documentelor aferente acestora. 
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3.3. Obiectivele 

Obiectivele e-AGEPI sunt: 
• asigurarea unui grad înalt de securitate a informaţiei; 
• minimizarea timpului  necesar de depunere a cererii şi a documentelor aferente; 
• depunerea cererilor non-stop; 
• excluderea parţială a necesităţii de deplasare a solicitanţilor la AGEPI; 
• asigurarea cu instrumente eficiente în cadrul CPL. 

3.4. Rolul utilizatorului 

Necesitatea asigurării unui grad înalt de securitate a informaţiilor şi a utilizării eficiente a  
e-AGEPI a condiţionat funcţionarea serviciului electronic pe roluri şi asigurarea accesului pentru 
fiecare utilizator, în dependenţă de rolul pe care îl deţine. 

3.5. Profilul utilizatorului 

Informaţia despre utilizator este stocată în profilul utilizatorului şi este utilizată pentru 
identificarea acestuia, atribuirea drepturilor sale în cadrul serviciului electronic, în funcţie de 
rolul pe care îl deţine. De asemenea, datele din profilul utilizatorului se utilizează la accesarea 
CPL şi autocompletarea datelor personale la depunerea cererilor şi a documentelor ce ţin de 
iniţierea procedurii de înregistrare şi achitare a taxelor în cadrul CPL. Profilul utilizatorului este 
necesar doar în procedura de depunere on-line a cererilor OPI, iar informaţia din profil nu este 
tratată în alt sens. 

3.6. Cabinetul personal de lucru 

După înregistrarea şi/sau autentificarea pe portalul e-AGEPI, se deschide CPL. În cadrul CPL, 
utilizatorul are la dispoziţie instrumentele necesare pentru crearea, editarea şi vizualizarea 
informaţiei ce ţine de procedura de depunere on-line a cererilor OPI şi efectuarea operaţiilor 
aferente depunerii: crearea şi/sau revocarea semnăturii electronice, semnarea cererii depuse, 
expedierea cererii, efectuarea unor operaţiuni asupra cererii etc. În cazul în care utilizatorul are 
nevoie de informaţii suplimentare, el are posibilitatea să apeleze la prezentul Ghid de utilizare în 
cadrul CPL, accesând referinţa Ghid de utilizare a serviciului electronic. 

3.7. Aspecte legale 

În activitatea AGEPI în raport cu solicitanţii/titularii OPI sau alte persoane interesate, în baza 
Legii cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală nr. 264-XV din 15.07.2004, a 
Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii 
digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice nr. 320 din 28.03.2006 şi a Hotărârii 
Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor 
electronice nr. 844 din 26.07.2007, a fost elaborat e-AGEPI care stabileşte modul de creare, 
expediere, primire şi păstrare a documentelor electronice în cadrul procedurilor de depunere a 
cererii în FE la AGEPI, utilizând SE. 

Documentul electronic reprezintă informaţia în FE creată, structurată, prelucrată, păstrată şi 
transmisă cu ajutorul computerului, altor dispozitive electronice sau mijloace tehnice şi de 
program, semnată cu SE în conformitate cu Legea nr. 264/2004 ”Cu privire la documentul 
electronic şi semnătura digitală”. 

Înregistrarea utilizatorilor e-AGEPI se efectuează doar cu condiţia obligatorie de acceptare a 
termenilor şi condiţiilor  de utilizare a procedurii de depunere on-line a cererilor OPI, în 
conformitate cu Acordul de utilizare a serviciului ”Depunerea on-line”, care reglementează 
relaţiile dintre AGEPI şi utilizatorul serviciului „Depunerea on-line”. 

https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/terms
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4. ACCESAREA SERVICIULUI ELCTRONIC 

4.1. Logarea la serviciul electronic 

Procedura de autentificare începe cu trecerea la pagina de pornire în browser. Pentru lansarea 
paginii de pornire, indicaţi adresa web a serviciului electronic: e-servicii.agepi.gov.md (Fig. 1). 
Serviciul poate fi lansat de pe portalul AGEPI agepi.gov.md şi de pe portalul serviciilor publice 
ale Guvernului Republicii Moldova, la compartimentul ”Cultură, educaţie, cercetare”, capitolul 
”Proprietate intelectuală” servicii.gov.md. 

 

Fig. 1. Lansarea serviciului electronic 

La lansarea e-AGEPI, se încarcă pagina de pornire (Fig. 2). Serviciul electronic menţine rularea 
interfeţei în trei limbi: română, rusă şi engleză. Implicit, este setată limba română. Din pagina de 
pornire, selectaţi limba dorită şi interfaţa se va schimba respectiv. 

 

Fig. 2. Pagina de pornire 

4.1.1. Înregistrarea 

Pentru utilizarea cu succes a serviciului electronic este necesar să aveţi un cont de utilizator în 
sistem. În cazul în care aveţi deja un cont de utilizator în sistem, efectuaţi procedura de logare la 
serviciul electronic din secțiunea Autentificare (Fig. 2).  

În cazul în care nu aveţi un cont de utilizator în sistem, efectuaţi procedura de înregistrare în 
sistem din secţiunea Autentificare (Fig. 2): 

https://e-servicii.agepi.gov.md/
http://agepi.gov.md/
https://servicii.gov.md/
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• Accesaţi referinţa Creează utilizator nou. Se va deschide profilul utilizatorului nou 
(Fig. 3).  

• Completaţi câmpurile obligatorii din profilul utilizatorului (câmpurile obligatorii sunt 
marcate cu asterisc de culoare roşie), descrise în tabelul 1. 

Notă: În timpul procedurii de înregistrare, introduceţi cu atenţie codul IDNP. Modificările 
ulterioare vor fi posibile doar după o solicitare la AGEPI. 

 

Fig. 3. Profilul utilizatorului nou 

Tabelul 1 
Câmpurile obligatorii spre completare din profilul utilizatorului 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Numele de 
utilizator 

Numele de înregistrare a 
utilizatorului pentru autorizarea 
în sistem 

Numele de înregistrare trebuie să conţină litere 
ale alfabetului latin şi cifre şi trebuie să se 
înceapă cu o literă. Nu se permit spaţiile la 
început şi la sfârşit. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 
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Adresa de 
e-mail 

Adresa poștei electronice a 
utilizatorului 

Introduceţi o adresă validă. Pe această adresă 
vor fi expediate notificările cu privire la 
activarea contului de utilizator şi efectuarea 
modificărilor necesare pe parcursul procedurii 
de depunere şi examinare a cererilor on-line. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Prenumele Prenumele utilizatorului Valoarea acestui câmp va fi utilizată la afişarea 
numelui complet al utilizatorului ş a mesajului 
de salut. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Numele Numele utilizatorului Valoarea acestui câmp va fi utilizată la afişarea 
numelui complet al utilizatorului şi a mesajului 
de salut. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

IDNP Numărul de identificare de stat 
unic al utilizatorului pentru 
persoanele fizice 

Numărul de identificare trebuie să conţină 
treisprezece cifre. Nu se permite introducerea 
spaţiilor, inclusiv la început şi la sfârşit. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Statut Indică faptul că utilizatorul este 
persoană juridică sau persoană 
fizică 

Câmpul trebuie să conţină una din cele două 
indicaţii şi se utilizează la completarea automată 
a datelor referitoare la Solicitant sau 
Reprezentant, luate din profilul utilizatorului. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

IDNO Numărul de identificare de stat 
unic al utilizatorului pentru 
persoanele juridice 

Numărul de identificare trebuie să conţină 
treisprezece cifre. Nu se permite introducerea 
spaţiilor, inclusiv la început şi la sfârşit. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Compania Denumirea Companiei pentru 
persoanele juridice 

Se recomandă separarea cuvintelor printr-un 
singur spaţiu şi excluderea spaţiilor la începutul 
şi la sfârşitul denumirii. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Oraș Denumirea orașului din adresa 
poștală 

Se recomandă separarea cuvintelor printr-un 
singur spaţiu şi excluderea spaţiilor la începutul 
şi la sfârşitul denumirii. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Localitate Denumirea localității din 
adresa poștală 

Se recomandă separarea cuvintelor printr-un 
singur spaţiu şi excluderea spaţiilor la începutul 
şi la sfârşitul denumirii. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 
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Stradă Denumirea străzii din adresa 
poștală 

Se recomandă separarea cuvintelor printr-un 
singur spaţiu şi excluderea spaţiilor la începutul 
şi la sfârşitul denumirii. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Cod poştal Codul poștal din adresa poștală Codul poştal trebuie să conţină secvenţa formată 
din codul ţării, simbolul ”-” şi patru cifre. De 
exemplu: MD-2024. Se recomandă excluderea 
spaţiilor la începutul şi la sfârşitul codului 
poştal. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Sex Sexul utilizatorului. Pentru 
persoanele fizice 

Se selectează una din cele două valori posibile: 
Masc. – masculin, Fem. – feminin. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Luna Luna din data nașterii 
utilizatorului. Pentru 
persoanele fizice 

Se selectează din listă. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Ziua Ziua din data nașterii 
utilizatorului. Pentru 
persoanele fizice 

Se selectează din listă. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Anul Anul din data nașterii 
utilizatorului. Pentru 
persoanele fizice 

Se selectează din listă. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Telefon Numărul de telefon al 
utilizatorului 

Formatul pentru destinaţii internaţionale: 
00 + prefixul ţării  + prefixul regiunii  + 
numărul abonatului . Exemplu pentru mun. 
Chişinău: (0037322)400505 sau   
(+37322)400505. 

Formatul pentru destinaţii naţionale: prefixul 
ţării  + prefixul regiunii  + numărul 
abonatului. Exemplu pentru mun. Chişinău: 
022400505. 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Fax Numărul de fax al utilizatorului Formatul completării este similar cu cel din 
câmpul Telefon. 

Termeni şi 
condiţii 

Termenii și condiţiile de 
utilizare 

Accesaţi referinţa Termenii şi condiţiile. Luaţi 
cunoştinţă cu Acordul de utilizare a serviciului 
”Depunerea on-line”. Bifaţi caseta  Sunt de 
acord cu termenii şi condiţiile Acordului .  

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

• Accesaţi butonul Creează utilizator nou  efectuând un click cu butonul din stânga al 
mouse-lui. 

Notă: Pe ecran apare confirmarea transmiterii mesajului de salut şi a instrucţiunilor ulterioare 
pe adresa de e-mail indicată de Dvs. (Fig. 4). 

https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/terms
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Fig. 4. Confirmarea transmiterii mesajului de salut 

• Urmaţi instrucţiunile ulterioare de activare a contului utilizatorului (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Instrucţiunile de activare a contului utilizatorului 

• Deschideţi notificarea recepţionată de activare a contului (adresa de e-mail indicată de 
Dvs. în profilul utilizatorului).  

• Efectuaţi un click pe referinţa de activare a contului din notificare. Se va deschide pagina 
de setare a parolei Dvs. (Fig. 6). 
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Fig. 6. Pagina de setare a parolei 

• Accesaţi butonul Autentificare  efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-lui. Se 
va deschide profilul utilizatorului nou (Fig. 7). 
Notă: Pe ecran apare mesajul ”Aţi accesat link-ul unic pentru modificarea parolei. Acest link 

nu mai este activ. Introduceţi parola nouă. 

 

Fig. 7. Profilul utilizatorului. Setarea parolei la activarea contului 
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• Completaţi câmpurile obligatorii din profilul utilizatorului (câmpurile obligatorii sunt 
marcate cu un asterisc de culoare roşie), descrise în tabelul 2. 
Notă: Alături de câmpul de completare a parolei este amplasată grila, care determină 

siguranţa parolei introduse. 

Tabelul 2 
Câmpurile obligatorii spre completare din profilul utilizatorului 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Parolă Parola utilizatorului pentru 
autorizarea în sistem 

Parola trebuie să conţină litere ale alfabetului 
latin şi cifre şi trebuie să conţină nu mai puţin de 
8 simboluri pentru ca să fie sigură. Fiecare 
simbol introdus în câmp se va afişa ca un 
asterisc (*). 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

Confirmare 
parolă 

Parola utilizatorului pentru 
autorizarea în sistem 

Parola trebuie să conţină litere ale alfabetului 
latin şi cifre şi trebuie să conţină nu mai puţin de 
8 simboluri pentru ca să fie sigură. Fiecare 
simbol introdus în câmp se va afişa ca un 
asterisc (*). 

Câmpul este obligatoriu pentru completare. 

• Accesaţi butonul Salvare efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-lui. 
Notă: Pe ecran apare mesajul ”Modificările au fost salvate”. 

Ulterior, pentru redactarea datelor personale din CPL, accesaţi referinţa cu numele utilizatorului. 
Accesaţi referinţa Dosare pentru deschiderea pagini principale a CPL. (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Referinţa pentru redactarea datelor personale din CPL 
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4.1.2. Autentificarea 

Autentificarea necesită prezenţa unui web browser, instalat la calculatorul utilizatorului. Este 
recomandabilă utilizarea versiunilor recente ale Google Chrome sau Internet Explorer, astfel 
fiind garantată executarea corectă a funcţionalităţii serviciului electronic. 

Pentru efectuarea procedurii de autentificare, lansaţi web browserul şi indicaţi adresa de accesare 
a serviciului electronic: e-servicii.agepi.gov.md. La lansarea e-AGEPI, se încarcă pagina de 
pornire (Fig. 2). În câmpurile Numele de utilizator şi Parola, introduceţi respectiv numele de 
utilizator şi parola, indicate la înregistrare în contul Dvs. de utilizator şi accesaţi butonul 
Autentificare . 

4.1.3. Deconectarea de la serviciul electronic 

Deconectarea de la serviciul electronic se efectuează din CPL. Accesaţi referinţa Ieşire din 
pagina principală al CPL (Fig. 9). 

 

Fig. 9. Referinţa din CPL pentru deconectarea de la serviciul electronic 

4.1.4. Modificarea parolei 

Modificarea parolei contului de utilizator se efectuează din pagina de pornire a serviciului 
electronic, din secţiunea Autentificare (Fig. 2): 

• Accesaţi referinţa Solicitaţi o parolă nouă. Se va deschide interfaţa de modificare prin e-
mail a parolei profilului utilizatorului (Fig. 10). 

https://e-servicii.agepi.gov.md/
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Fig. 10. Modificarea parolei utilizatorului prin e-mail 

• Completaţi câmpurile din profilul utilizatorului, descrise în tabelul 3. 

Tabelul 3 

Câmpurile obligatorii spre completare din profilul utilizatorului 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Numele de 
utilizator 

Numele de înregistrare a 
utilizatorului pentru autorizarea 
în sistem 

Numele de înregistrare trebuie să conţină litere 
ale alfabetului latin şi cifre şi trebuie să se 
înceapă cu o literă. Nu se permit spaţiile la 
început şi la sfârşit 

Adresa de 
e-mail 

Adresa poştei electronice a 
utilizatorului 

Introduceţi o adresă validă. Pe această adresă 
vor fi transmise notificările cu privire la 
activarea contului de utilizator şi efectuarea 
modificărilor necesare pe parcursul procedurii 
de depunere a cererilor on-line 

Notă: Este necesar să introduceţi informaţia referitoare doar la un singur câmp din cele două 
descrise în tabelul de mai sus (Numele de utilizator sau Adresa de e-mail). 

• Accesaţi butonul Trimite solicitarea efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-
lui. 

• Urmaţi instrucţiunile ulterioare de modificare a parolei prin e-mail (Fig. 11). 

• Deschideţi notificarea recepţionată de modificare a informaţiei de login (adresa de e-mail 
indicată de Dvs. în profilul utilizatorului). 
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Fig. 11. Instrucţiunile de modificare a parolei prin e-mail 

• Efectuaţi un click pe referinţa de modificare a parolei din notificare. Se va deschide 
pagina de resetare a parolei Dvs. (Fig. 12). 

 

Fig. 12. Pagina de resetare a parolei 

• Accesaţi butonul Autentificare  efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-lui. Se 
va deschide profilul utilizatorului (Fig. 13). 

Notă: Pe ecran apare mesajul ”Aţi accesat link-ul unic pentru modificarea parolei. Acest link 
nu mai este activ. Introduceţi parola nouă. 
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Fig. 13. Profilul utilizatorului. Setarea parolei noi prin e-mail 

• Completaţi câmpurile din profilul utilizatorului, descrise în tabelul 4. 
Tabelul 4 

Câmpurile obligatorii spre completare din profilul utilizatorului 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Parolă Parola utilizatorului pentru 
autorizarea în sistem 

Parola trebuie să conţină litere ale alfabetului 
latin şi cifre şi trebuie să conţină nu mai puţin de 
8 simboluri pentru ca să fie sigură. Fiecare 
simbol introdus în câmp se va afişa ca un 
asterisc (*). 

Câmpul este obligatoriu pentru completare 

Confirmare 
parolă 

Parola utilizatorului pentru 
autorizarea în sistem 

Parola trebuie să conţină litere ale alfabetului 
latin şi cifre şi trebuie să conţină nu mai puţin de 
8 simboluri pentru ca să fie sigură. Fiecare 
simbol introdus în câmp se va afişa ca un 
asterisc (*). 

Câmpul este obligatoriu pentru completare 

• Accesaţi butonul Salvare efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-lui. 
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5. DESCRIEREA INTERFEŢEI 

După înregistrarea şi/sau autentificarea pe portalul e-AGEPI, se deschide pagina principală a 
CPL, care convenţional poate fi împărţită în patru zone: 1) antet; 2) meniu; 3) spaţiu de lucru;  
4) subsol (Fig. 14). 

Antet. Este amplasat logotipul AGEPI, denumirea completă, instrumentele de căutare şi 
schimbare a limbii de rulare a interfeţei. 

Meniu. Este amplasat profilul utilizatorului, meniul CPL (Dosare, Conturi de plată, 
Corespondenţă, Statistica), butoanele de creare şi revocare a semnăturii electronice. 

Spaţiu de lucru. Afi şarea tuturor informaţiilor ce ţin de serviciul electronic, crearea şi 
vizualizarea cererilor la depunere, meniurile contextuale, mesajele de notificare etc. 

Subsol. Afi şarea informaţiei ce ţine de dreptul de autor, design şi elaborare a serviciului 
electronic. 

 

Fig. 14. Descrierea interfeţei 

6. MENIU 

6.1. Dosare 

În această secţiune sunt afişate cererile OPI, depuse de utilizator în FE. Cererile sunt divizate în 
subsecţiuni, în funcţie de statutul acestora, începând cu crearea cererii noi şi finisând cu 
acceptarea cererii. Vizual, toate subsecţiunile sunt afişate ca tab-uri. Fiecare tab conţine lista de 
cereri, ordonate în funcţie de statutul lor. La efectuarea unui click pe cerere, mai jos apare lista 
operaţiunilor care pot fi efectuate asupra acestei cereri. 
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6.1.1. Toate cererile 

În această subsecţiune sunt afişate toate cererile OPI, depuse de utilizator în FE. Lista de cereri 
este afişată sub formă de tabel, care conţine câmpurile descrise în tabelul 5. 

Tabelul 5 
Câmpurile afişate în lista cererilor subsecţiunii Toate cererile 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Titlu Numele cererii Sensul semnificativ îl decide utilizatorul. 

Tip cerere Tipul cererii Conform codificării formularelor OPI. 
Corespunde cu tipul formularului selectat 
la crearea cererii. 

Cod Codul cererii Conform codificării formularelor OPI. 
Corespunde cu codul formularului 
selectat la crearea cererii. 

Creată Data și ora creării cererii Se atribuie automat. 

Ultima modificare Data şi ora ultimei modificări a 
cererii 

Se atribuie automat. 

Data expedierii la 
AGEPI 

Data şi ora expedierii cererii la 
AGEPI 

Se atribuie automat. 

Numărul de intrare 
AGEPI 

Numărul de intrare AGEPI 
atribuit cererii 

Se atribuie cererii la recepţionare. 

Nr. de depozit Numărul de depozit atribuit 
cererii 

Conform Registrului naţional de cereri în 
funcţie de OPI. 

Semnat de Semnătura de primire a cererii 
la AGEPI 

Se atribuie automat. 

Stare Statutul cererii Indică statutul cererii conform procedurii 
de depunere online. 

Pentru o navigare mai comodă a listei de cereri, este prevăzut un instrument special de filtrare. 
Filtrul permite ordonarea cererilor conform unor criterii predefinite: număr, tip cerere, titlu, cod, 
perioada (de la şi până la). De asemenea poate fi indicat şi numărul de cereri afişate pe pagină . 
(Fig. 15). 

 

Fig. 15. Afişarea cererilor în subsecţiunea Toate cererile 
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Aplicarea instrumentului special de filtrare presupune efectuarea unui click pe referinţa Arată 
filtrul căutare, introducerea valorilor dorite pentru criteriile de filtrare şi accesarea butonului  
Căutare. Pentru a modifica numărul de cereri afişate pe pagină, deschideţi lista derulantă 
Afi şează pe pagină şi alegeţi una din valorile presetate. Implicit este setată valoarea de 30 de 
cereri pe pagină (Fig. 16).  

 

Fig. 16. Aplicarea filtrului de căutare în subsecţiunea Toate cererile 

Pentru a anula setările aplicate în instrumentul special de filtrare, accesaţi butonul Resetează. 
Vor fi afişate toate cererile OPI, depuse în FE (Fig. 17).  

 

Fig. 17. Resetarea filtrului de căutare în subsecţiunea Toate cererile 
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6.1.2. Creare cerere nouă 

În această subsecţiune sunt afişate toate formularele cererilor, divizate pe OPI, disponibile pentru 
depunerea cererilor în FE (Fig. 18). 

 

Fig. 18. Afişarea listei formularelor de cereri OPI în subsecţiunea Creare cerere nouă 

Pentru a crea o cerere nouă, selectaţi OPI necesar (de exemplu: Invenţii ). Se va deschide lista 
formularelor aferente procedurii de depunere on-line a cererilor de brevet de invenţie şi cererilor 
de brevet de invenţie de scurtă durată. Selectaţi formularul necesar (de exemplu: Cerere de 
brevet de invenţie – Cod 093). Se va deschide pagina de completare a câmpurilor pentru 
generarea cererii menţionate. 

Notă: Instrucţiunile de completare a cererilor (formularelor) pentru fiecare OPI le puteţi găsi 
la compartimentul Formulare de pe www.agepi.gov.md. De exemplu, Ghidul de 
completare a cererii de brevet de invenţie îl găsiţi la adresa: 
http://agepi.gov.md/pdf/forms/forms-opi/guides/gh-093.pdf. 

6.1.3. Cereri noi 

În această subsecţiune sunt afişate cererile OPI, completate parţial, cererile finalizate şi cererile 
semnate, care nu au fost expediate la AGEPI. Lista de cereri este afişată sub formă de tabel, care 
conţine câmpurile descrise în tabelul 6. 

Tabelul 6 
Câmpurile afişate în lista cererilor subsecţiunii Cereri noi 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Titlu Numele cererii Sensul semnificativ îl decide utilizatorul. 

Tip cerere Tipul cererii Conform codificării formularelor OPI. 
Corespunde cu tipul formularului selectat 
la crearea cererii. 

Cod Codul cererii Conform codificării formularelor OPI. 
Corespunde cu codul formularului 
selectat la crearea cererii. 

http://agepi.gov.md/
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Creată Data şi ora creării cererii Se atribuie automat. 

Ultima modificare Data şi ora ultimei modificări a 
cererii 

Se atribuie automat. 

Stare Statutul cererii Indică statutul cererii conform procedurii 
de depunere online. 

Pentru o navigare mai comodă a listei de cereri, este prevăzut un instrument special de filtrare. 
Filtrul permite ordonarea cererilor conform unor criterii predefinite: număr, tip cerere, titlu, cod, 
perioada (de la şi până la). De asemenea poate fi indicat şi numărul de cereri afişate pe pagină . 
(Fig. 19). 

 

Fig. 19. Afişarea cererilor în subsecţiunea Cereri noi 

Aplicarea instrumentului special de filtrare este descrisă în p. 6.1.1 Toate cererile. 

6.1.4. Cereri expediate 

În această subsecţiune sunt afişate cererile OPI, expediate la AGEPI. Cererile subsecţiunii Cereri 
expediate în mod automat formează DE. DE include versiunea pentru tipar a cererii, informaţia 
despre cerere, documentele, conturile şi corespondenţa, aferente cererii. Lista de cereri este 
afişată sub formă de tabel, care conţine câmpurile descrise în tabelul 7. 

Tabelul 7 
Câmpurile afişate în lista cererilor subsecţiunii Cereri expediate 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Titlu Numele cererii Sensul semnificativ îl decide utilizatorul. 

Tip cerere Tipul cererii Conform codificării formularelor OPI. 
Corespunde cu tipul formularului selectat 
la crearea cererii. 

Cod Codul cererii Conform codificării formularelor OPI. 
Corespunde cu codul formularului 
selectat la crearea cererii. 

Creată Data şi ora creării cererii Se atribuie automat. 

Ultima modificare Data şi ora ultimei modificări a 
cererii 

Se atribuie automat. 

Data expedierii la 
AGEPI 

Data şi ora expedierii cererii la 
AGEPI 

Se atribuie automat. 
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Numărul de intrare 
AGEPI 

Numărul de intrare AGEPI 
atribuit cererii 

Se atribuie cererii la recepţionare. 

Nr. de depozit Numărul de depozit atribuit 
cererii 

Conform Registrului naţional de cereri în 
funcţie de OPI. 

Semnat de Semnătura de primire a cererii 
la AGEPI 

Se atribuie automat. 

Stare Statutul cererii Indică statutul cererii conform procedurii 
de depunere online. 

Pentru o navigare mai comodă a listei de cereri, este prevăzut un instrument special de filtrare. 
Filtrul permite ordonarea cererilor conform unor criterii predefinite: număr, tip cerere, titlu, cod, 
perioada (de la şi până la). De asemenea poate fi indicat şi numărul de cereri afişate pe pagină . 
(Fig. 20). 

 

Fig. 20. Afişarea cererilor în subsecţiunea Cereri expediate 

Aplicarea instrumentului special de filtrare este descrisă în p. 6.1.1 Toate cererile. 

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. 21). 

 

Fig. 21. Deschiderea DE al cererii OPI 

6.1.4.1. Vizualizarea cererii 

Acest compartiment permite vizualizarea cererii în versiune pentru tipar. Tot aici cererea poate fi 
imprimată sau poate fi făcută o copie a acesteia (Fig. 22).  
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Fig. 22. Vizualizarea cererii OPI 

Opţiunea Versiune tipar permite imprimarea şi/sau salvarea cererii ca fişier PDF în forma în 
care aceasta este afişată în pagina curentă (Fig. 23). Secvenţa butoanelor evidenţiate în imagine 
au următoarea semnificaţie (de la stânga la dreapta): redimensionare la înălţimea paginii, 
redimensionare la lăţimea paginii, micşorare imagine, mărire imagine, salvare ca fişier PDF, 
imprimare pe suport hârtie. 

 

Fig. 23. Cererea OPI în versiunea pentru tipar 
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6.1.4.2. Informaţii 

Acest compartiment permite vizualizarea informaţiei aferente cererii: numărul de intrare, data 
expedierii, numărul de depozit, data de depozit, numărul certificatului, starea cererii şi traseul 
dosarului (Fig. 24).  

 

Fig. 24. Vizualizarea informaţiei aferente cererii OPI 

6.1.4.3. Documente 

Acest compartiment permite vizualizarea documentelor aferente cererii. Serviciul electronic 
permite expedierea documentelor aferente cererii concomitent cu cererea şi după expedierea 
cererii, acestea fiind ataşate la cerere ca documente suplimentare sau ca documente ataşate din 
corespondenţă (Fig. 25).  

 

Fig. 25. Vizualizarea documentelor aferente cererii OPI 

Aceasta ar însemna că, în cazul în care utilizatorul nu a expediat un document sau altul în set cu 
cererea, acestea pot fi expediate ulterior, prin utilizarea instrumentului de ataşare şi expediere a 
documentelor suplimentare la cerere sau prin ataşarea documentelor din corespondenţă. 

Documentele, expediate concomitent cu cererea, sunt afişate în Documente ataşate la cerere. 
Documentele, expediate ulterior cererii, sunt afişate în Documente suplimentare la cerere. 
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Documentele, ataşate din corespondenţă, solicitate de AGEPI, sunt afişate în Documente ataşate 
din corespondenţă. Documentele, ataşate la cerere ulterior expedierii acesteia, în mod 
obligatoriu trebuie semnate cu una din SD accesibile. 

6.1.4.4. Cont spre plată 

Acest compartiment conţine informaţiile referitoare la achitarea taxelor de procedură aferente 
cererii: conturi spre plată, cereri de acordare a înlesnirilor, cereri de achitare din avans. 

Contul spre plată este afişat sub formă de tabel, care conţine câmpurile descrise în tabelul 8. 

Tabelul 8 
Câmpurile afişate în Contul spre plată 

Denumirea Semnificaţia Notă 

ID Identificatorul contului spre 
plată. 

Se atribuie automat. 

Înlesniri Cuantumul înlesnirilor la 
calcularea contului 

Indică cuantumul înlesnirilor în %. 

Avans Solicitarea achitării contului 
din avans. 

Indică prezenţa cererii de achitare a 
contului din avans (da/nu). 

Nr. cont Numărul contului Se atribuie automat. 

Ultima modificare Data şi ora ultimei modificări a 
contului spre plată. 

Se atribuie automat. 

Suma Suma calculată spre plată Se calculează automat. 

Mod de achitare Modul ales de achitare a 
contului spre plată. 

Se va afişa modul ales de achitare a 
contului spre plată. 

Acţiune Acţiunea accesibile asupra 
contul spre plată. 

Se va afişa acţiunea accesibilă. 

Stare Statutul contului spre plată Indică statutul contului spre plată 
conform procedurii. 

În pagina dată, de asemenea, este prevăzută posibilitatea creării unui cont nou spre plată. Contul 
poate fi creat prin accesarea referinţei Crearea contului spre plată, amplasată mai sus de tabel 
(Fig. 26). 

 

Fig. 26. Referinţa la crearea contului spre plată 

Contul creat poate fi vizualizat prin accesarea referinţei Vizualizare din coloana Acţiune  
(Fig. 27). 
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Fig. 27. Referinţa la vizualizarea contului spre plată 

În caz dacă la calcularea contului au fost solicitate înlesniri, cererea de acordare a înlesnirilor 
poate fi vizualizată din coloana Înlesniri , accesând săgeata indicatoare în jos, situată lingă 
cuantumul înlesnirilor în ”%” (Fig. 28). 

 

Fig. 28. Vizualizarea cererii de acordare a înlesnirilor în cadrul contului spre plată 

Va fi afişată informaţia referitoare la cererea de acordare a înlesnirilor: identificatorul cererii, 
cuantumul, data expedierii, starea şi acţiunile accesibile asupra cererii. 

În caz dacă modul de achitare a contului a fost ales Achitarea din avans, cererea de achitare a 
contului din avans poate fi vizualizată din coloana Avans, accesând săgeata indicatoare în jos, 
situată lângă confirmarea achitării din avans”da” (Fig. 29). 

 

Fig. 29. Vizualizarea cererii de achitare a contului din avans 

Va fi afişată informaţia referitoare la cererea de achitare a contului din avans: data expedierii, 
numărul, starea şi acţiunile accesibile asupra cererii. 
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6.1.4.5. Avans 

Acest compartiment conţine informaţiile referitoare la cererile de achitare a contului din avans în 
cadrul DE curent (Fig. 30). Lista de cereri este afişată sub formă de tabel, care conţine câmpurile 
descrise în tabelul 9. 

Tabelul 9 
Câmpurile afişate în tab-ul Avans 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Data expedierii Data expedierii cererii de 
achitare din avans 

În cazul în care cererea încă nu a fost 
semnată şi expediată – se afişează data 
creării cererii. 

Nr. de intrare Numărul de intrare Conform registrului documente intrare 
AGEPI. 

Nr. cont Numărul contului spre achitare Indică numărul contului spre achitare, la 
care se referă cererea. 

Stare Statutul cererii de achitare din 
avans 

Indică statutul cererii de achitare din 
avans conform procedurii. 

La efectuarea unui click pe cerere, mai jos apare lista operaţiunilor care pot fi efectuate asupra 
acestei cereri. 

 

Fig. 30. Lista cererilor de achitare a contului din avans 

6.1.4.6. Corespondenţa 

Acest compartiment conţine corespondenţa intrare şi ieşire referitoare la DE curent. În 
corespondenţa intrare sunt afişate notificările recepţionate de la AGEPI (Fig. 31). Lista 
notificărilor este afişată sub formă de tabel, care conţine câmpurile descrise în tabelul 10. 

Tabelul 10 
Câmpurile afişate în lista notificărilor Corespondenţă Intrare 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Data expedierii Data expedierii notificării de la 
AGEPI 

Conform procedurii. 

Titlu Titlul notificării Conform procedurii. 

Răspunde până la Termenul de expediere a 
răspunsului la notificare 

Indică data până la care se solicită 
răspunsul conform procedurii. 

Acţiune Acţiunea accesibilă asupra 
notificării 

Se va afişa acţiunea Răspunde în caz 
dacă se solicită răspuns la notificare. 
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Fig. 31. Corespondenţa Intrare 

O parte din aceste notificări necesită răspuns. Răspunsul la notificare trebuie expediat până la 
expirarea unui termen predefinit conform procedurii, indicat în coloana Răspunde până la.  

În corespondenţa Ieşire sunt afişate notificările, la care a fost expediat răspuns, sau acesta este în 
proces de perfectare. Lista notificărilor este afişată sub formă de tabel, care conţine câmpurile 
descrise în tabelul 11. 

Tabelul 11 
Câmpurile afişate în lista notificărilor Corespondenţă Ieşire 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Data expedierii Data expedierii răspunsului la 
AGEPI 

Conform procedurii. 

Titlu Titlul notificării Conform procedurii. 

Acţiune Acţiunile accesibile asupra 
răspunsului la notificare 

Se va afişa acţiunilor accesibile în caz 
dacă se solicită răspuns la notificare. 

Răspunsul perfectat se semnează şi se expediază prin efectuarea operaţiilor de Semnare şi 
respectiv Expediere, din coloana Acţiune (Fig. 32). 

 

Fig. 32. Corespondenţa Ieşire 
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6.1.5. Cereri acceptate 

În această subsecţiune sunt afişate cererile OPI, acceptate de AGEPI. Cererilor acceptate automat 
li se atribuie numărul de intrare. Lista de cereri este afişată sub formă de tabel, care conţine 
câmpurile descrise în tabelul 12. 

Tabelul 12 
Câmpurile afişate în lista cererilor subsecţiunii Cereri acceptate 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Titlu Numele cererii Sensul semnificativ îl decide utilizatorul. 

Tip cerere Tipul cererii Conform codificării formularelor OPI. 
Corespunde cu tipul formularului selectat 
la crearea cererii. 

Cod Codul cererii Conform codificării formularelor OPI. 
Corespunde cu codul formularului 
selectat la crearea cererii. 

Creată Data şi ora creării cererii Se atribuie automat. 

Ultima modificare Data şi ora ultimei modificări a 
cererii 

Se atribuie automat. 

Data expedierii la 
AGEPI 

Data şi ora expedierii cererii la 
AGEPI 

Se atribuie automat. 

Nr. de intrare 
AGEPI 

Numărul de intrare AGEPI 
atribuit cererii 

Se atribuie cererii la recepţionare. 

Nr. de depozit Numărul de depozit atribuit 
cererii 

Conform Registrului naţional de cereri, 
în funcţie de OPI. 

Semnat de Semnătura de primire a cererii 
la AGEPI 

Se atribuie automat. 

Stare Statutul cererii Indică statutul cererii conform procedurii 
de depunere online. 

Pentru o navigare mai comodă a listei de cereri, este prevăzut un instrument special de filtrare. 
Filtrul permite ordonarea cererilor conform unor criterii predefinite: număr, tip cerere, titlu, cod, 
perioada (de la şi până la). De asemenea, poate fi indicat şi numărul de cereri afişate pe pagină . 
(Fig. 33). 

 

Fig. 33. Afişarea cererilor în subsecţiunea Cereri acceptate 
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Aplicarea instrumentului special de filtrare este descrisă în p. 6.1.1 Toate cererile. 

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. 34. Deschiderea DE al cererii OPI acceptate 

6.2. Conturi spre plată 

În această secţiune sunt afişate conturile spre plată pentru toate cererile OPI, depuse de utilizator 
în FE. Lista de conturi spre plată este afişată sub formă de tabel, care conţine câmpurile descrise 
în tabelul 13. 

Tabelul 13 
Câmpurile afişate în lista conturilor subsecţiunii Conturi spre plată 

Denumirea Semnificaţia Notă 

ID Identificatorul contului spre 
plată 

Se atribuie automat. 

Titlu Numele cererii Sensul semnificativ îl decide utilizatorul. 

Înlesniri Cuantumul înlesnirilor la 
calcularea contului 

Indică cuantumul înlesnirilor în %. 

Avans Solicitarea achitării contului 
din avans 

Indică prezenţa cererii de achitare a 
contului din avans (da/nu). 

Nr. cont Numărul contului Se atribuie automat. 

Ultima modificare Data şi ora ultimei modificări a 
contului spre plată. 

Se atribuie automat. 

Suma Suma calculată spre plată Se calculează automat. 

Mod de achitare Modul ales de achitare a 
contului spre plată 

Se va afişa modul ales de achitare a 
contului spre plată. 

Acţiune Acţiunea accesibilă asupra 
contul spre plată 

Se va afişa acţiunea accesibilă. 

Stare Statutul contului spre plată Indică statutul contului spre plată 
conform procedurii. 



 
 30 

Pentru o navigare mai comodă a listei de conturi spre plată, este prevăzut un instrument special 
de filtrare. Filtrul permite ordonarea conturilor spre plată conform unor criterii predefinite: stare, 
înlesniri, titlu (Fig. 35). 

 

Fig. 35. Afişarea conturilor în subsecţiunea Conturi spre plată 

Aplicarea instrumentului special de filtrare presupune efectuarea unui click pe referinţa Arată 
filtrul căutare, introducerea valorilor dorite pentru criteriile de filtrare şi accesarea butonului  
Căutare. (Fig. 36).  

 

Fig. 36. Aplicarea filtrului de căutare în subsecţiunea Conturi spre plată 

Pentru a anula setările aplicate în instrumentul special de filtrare, accesaţi butonul Resetează. 
Vor fi afişate conturile spre plată pentru toate cererile OPI, depuse în FE (Fig. 37). 

 

Fig. 37. Resetarea filtrului de căutare în subsecţiunea Conturi spre plată 

Pentru a deschide DE al cererii OPI, la care se referă contul spre plată, accesaţi referinţa la DE 
din câmpul Titlu (Fig. 38). 
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Fig. 38. Deschiderea DE al cererii OPI, la care se referă contul spre plată 

Informaţiile detaliate referitoare la contul spre plată sunt descrise în p.6.1.4.4 Cont spre plată. 

6.3. Corespondenţa 

În această secţiune este afişată corespondenţa intrare şi corespondenţa ieşire pentru toate cererile 
OPI, depuse de utilizator în FE (Fig. 39, 40). 

 

Fig. 39. Corespondenţa intrare pentru toate cererile OPI, depuse de utilizator 

 

Fig. 40. Corespondenţa ieşire pentru toate cererile OPI, depuse de utilizator 

În corespondenţa intrare sunt afişate notificările recepţionate de la AGEPI. O parte din aceste 
notificări necesită un răspuns din partea utilizatorului într-un termen predefinit, indicat în 
coloana Răspunde până la. În caz dacă până la expirarea termenului predefinit mai rămân trei 
zile, acesta va fi afişat în culoare roşie.  

Procedura de perfectare, semnare şi expediere a răspunsului se lansează prin accesarea referinţei 
Răspunde din coloana Acţiune. În corespondenţa ieşire sunt afişate notificările recepţionate de la 
AGEPI, la care a fost dat răspuns în termenul predefinit. Informaţiile detaliate referitoare la 
corespondenţa intrare şi ieşire în cadrul DE sunt descrise în p.6.1.4.6 Corespondenţă. 
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6.4. Statistica 

În această secţiune sunt afişate datele statistice pentru toate cererile OPI, depuse de utilizator în 
FE (Fig. 41). 

 

Fig. 41. Raport statistic pe numărul cererilor OPI, depuse de utilizator 

Generarea rapoartelor se face după următoarele criterii: cereri OPI (noi, expediate, toate) pentru 
o perioadă (de la – până la), titluri de protecţie pentru o perioadă (de la – până la), termeni de 
expirare (de la – până la). 

7. UTILIZAREA SERVICIULUI ELECTRONIC 

Utilizarea cu succes a serviciului electronic presupune executarea unei secvenţe de acţiuni 
obligatorii: 

• Lansarea paginii web e-AGEPI. Informaţiile detaliate referitoare la lansarea paginii 
web şi setarea limbii de rulare a interfeţei sunt descrise în p.4.1 Logarea la serviciul 
electronic. 

• Înregistrarea (se efectuează la prima accesare a serviciului electronic). Informaţiile 
detaliate referitoare la înregistrare sunt descrise în p.4.1.1 Înregistrarea. 

• Autentificarea. Informaţiile detaliate referitoare la autentificare sunt descrise în p.4.1.2 
Autentificarea. 

• Modificarea parolei (se efectuează la prima accesare a serviciului electronic sau la 
apariţia necesităţii de modificare a parolei). Informaţiile detaliate referitoare la 
modificarea parolei sunt descrise în p.4.1.4 Modificarea parolei. 

• Crearea semnăturii electronice (se efectuează la prima accesare a serviciului electronic 
sau prima dată la apariţia necesităţii de a semna o cerere şi documentele aferente). 
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Informaţiile detaliate referitoare la crearea semnăturii electronice sunt descrise în p.7.4.1 
Semnătura e-AGEPI. 

• Utilizarea CPL pentru crearea şi prelucrarea cererilor OPI şi a documentelor aferente. 
Informaţiile detaliate referitoare la crearea şi prelucrarea cererilor OPI şi a documentelor 
aferente sunt descrise în prezentul capitol, p.7 Utilizarea serviciului electronic. 

• Deconectarea de la serviciul electronic. Informaţiile detaliate referitoare la 
deconectarea de la serviciul electronic sunt descrise în p.4.1.3 Deconectarea de la 
serviciul electronic. 

7.1. Creare cerere nouă 

Crearea cererii noi este primul pas în procedura de depunere a unei cereri OPI în FE. Pentru a 
deschide formularul cererii, accesaţi tab-ul Creare cerere nouă al secţiunii Dosare. Pentru a crea 
o cerere nouă, selectaţi OPI necesar (1) (de exemplu: Invenţii ) (Fig. 42). 

 

Fig. 42. Selectarea OPI necesar la crearea cererii noi 

Se va deschide lista formularelor aferente procedurii de depunere on-line a cererilor de brevet de 
invenţie şi cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată. Selectaţi formularul necesar (2) (de 
exemplu: Cerere de brevet de invenţie – Cod 093) (Fig. 43). 

 

Fig. 43. Selectarea formularului necesar la crearea cererii noi 

Se va deschide pagina de completare a câmpurilor pentru generarea cererii menţionate. 
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7.2. Completarea cererii 

Pagina de completare a cererii conţine câmpurile grupate în tab-uri în conformitate cu divizarea 
acestora în formularul cererii (Fig. 44). 

 

Fig. 44. Pagina de completare a cererii 

Completarea câmpurilor din pagină poate fi efectuată consecutiv, în ordinea secvenţei indicate în 
imagine (3-9), trecând de la un tab la altul şi invers (5), sau urmând secvenţa de tab-uri 

consecutive (9). Câmpurile, marcate cu un asterisc de culoare roşie, sunt obligatorii pentru 
completare. 

Notă: Instrucţiunile de completare a cererilor (formularelor) pentru fiecare OPI le puteţi găsi 
la compartimentul Formulare de pe www.agepi.gov.md. De exemplu, Ghidul de 
completare a cererii de brevet de invenţie îl găsiţi la adresa: 
http://agepi.gov.md/pdf/forms/forms-opi/guides/gh-093.pdf. 

Completarea câmpului Setează numele cererii (3) nu este obligatorie, dar va uşura identificarea 
cererii respective în mulţimea de cereri, afişate sub formă de listă (de exemplu: Toate cererile, 
Cereri expediate etc.). 

La setarea valorii necesare a câmpului Sunteţi: Solicitant/Reprezentant (4), vor fi completate 
automat câmpurile din tab-ul Solicitant/Reprezentant (6) cu datele din profilul utilizatorului. 

http://agepi.gov.md/


 
 35 

7.3. Salvarea cererii 

După completarea câmpurilor necesare, salvaţi cererea, accesând butonul Salvare (10). Se va 
efectua validarea datelor din câmpurile obligatorii (Fig. 45).  

 

Fig. 45. Salvarea cererii 

În caz dacă datele sunt introduse corect, cererea va fi salvată cu statutul Salvat final. În caz 
contrar, pe ecran va apărea un mesaj de preîntâmpinare a necesităţii de revizuire a câmpurilor 
obligatorii, validarea cărora nu a fost efectuată cu succes. Concomitent, tab-urile din care fac 
parte câmpurile respective sunt afişate în culoare roşie (Fig. 46). 

 

Fig. 46. Validarea câmpurilor obligatorii la salvarea cererii 

În cazul în care nu aţi finisat completarea câmpurilor din cerere şi este necesar să salvaţi cererea, 
accesaţi butonul Salvare proiect (Fig. 45). Cererea va fi salvată cu statutul Proiect. În ambele 
cazuri, cererea salvată (cu statutul Salvat final sau Proiect) va fi transferată în subsecţiunea 
Cereri noi (Fig. 47). 

 

Fig. 47. Afişarea cererii salvate 
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Ulterior, veţi avea posibilitatea să finisaţi completarea câmpurilor necesare şi să salvaţi cererea, 
accesând butonul Salvare. În acest caz, la efectuarea unui click pe cerere, mai jos apare lista 
operaţiunilor care pot fi efectuate asupra acestei cereri. Pentru a deschide cererea în regim de 
editare, accesaţi operaţiunea Editare (11). Efectuaţi modificările necesare şi salvaţi cererea 
(Fig. 48). 

 

Fig. 48. Editarea cererii OPI 

După cum a fost menţionat mai sus, la accesarea butonului Salvare proiect, cererea va fi salvată 
cu statutul Proiect şi respectiv, la accesarea butonului Salvare, cererea va fi salvată cu statutul 
Salvat final. Semnificaţiile operaţiilor, care pot fi efectuate asupra unei cereri OPI în dependenţă 
de statutul acesteia, sunt descrise în tabelul 14. 

Tabelul 14 
Operaţiile, care pot fi efectuate asupra unei cereri OPI, în dependenţă de statutul acesteia 

STATUT OPERAŢIE 
Denumire Descriere Denumire Descriere 

 Proiect Cererea este completată, 
dar mai necesită unele 
corectări până la 
expediere. 

 Vizualizare Deschide cererea în regim 
de vizualizare versiune 
tipar. 

    Editare Deschide cererea în regim 
de editare a informaţiei 
din câmpuri. 
 

    Şterge Şterge cererea, fără 
posibilitatea restabilirii 
ulterioare. 
 

    Salvare copie Creează o copie a cererii, 
aceasta fiind salvată sub 
un alt nume cu statutul 
Proiect (în subsecţiunea 
Cereri noi), indiferent de 
statutul originalului. 
 

 Salvat final 
(cererea nu este 
semnată) 

Cererea este completată, 
dar necesită să fie 
semnată până la 
expediere. 

 Vizualizare Deschide cererea în regim 
de vizualizare versiune 
tipar. 
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STATUT OPERAŢIE 
Denumire Descriere Denumire Descriere 

    Editare Deschide cererea în regim 
de editare a informaţiei 
din câmpuri. 
 

    Semnare Permite semnarea cererii 
şi/sau a documentelor 
aferente, cu una din 
semnăturile disponibile. 
 

    Şterge Şterge cererea, fără 
posibilitatea restabilirii 
ulterioare. 
 

    Salvare copie Creează o copie a cererii, 
aceasta fiind salvată sub 
un alt nume cu statutul 
Proiect (în subsecţiunea 
Cereri noi), indiferent de 
statutul originalului. 
 

 Salvat final 
(cererea este 
semnată) 

Cererea este completată, 
dar necesită să fie 
semnată până la 
expediere. 

 Vizualizare Deschide cererea în regim 
de vizualizare versiune 
tipar. 

    Anulare 
semnătură 

Anulează semnătura de pe 
cererea semnată şi/sau 
documentele semnate 
aferente cererii. 
 

    Expediere Permite expedierea cererii 
şi/sau a documentelor 
aferente, semnate cu una 
din semnăturile 
disponibile. 
 

    Salvare copie Creează o copie a cererii, 
aceasta fiind salvată sub 
un alt nume cu statutul 
Proiect (în subsecţiunea 
Cereri noi), indiferent de 
statutul originalului. 
 

7.4. Semnarea şi expedierea cererii 

După finalizarea completării şi salvării cu statutul Salvat final în subsecţiunea Cereri noi, 
cererea trebuie semnată cu una din semnăturile disponibile şi expediată la AGEPI. La efectuarea 
unui click pe cerere, mai jos apare lista operaţiunilor (11) care pot fi efectuate asupra acestei 
cereri. Pentru a semna cererea, accesaţi operaţiunea Semnare (Fig. 48). 

Se va deschide caseta de dialog cu variantele disponibile de semnare a cererii (Fig. 49). 
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Fig. 49. Alegerea semnăturii la semnarea cererii OPI 

7.4.1. Semnătura e-AGEPI 

Pentru semnarea cererilor OPI şi/sau a documentelor aferente cu semnătura e-AGEPI, este 
necesar să deţineţi certificatul semnăturii. Pentru crearea certificatului, accesaţi butonul Creează 
semnătura  (12) (Fig. 50). 

 

Fig. 50. Crearea certificatului semnăturii e-AGEPI 

La prima generare a certificatului, acesta va fi salvat sub numele certificat.pem. În dependenţă 
de web browserul utilizat şi 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 certificatul.  

În caz dacă doriţi să generaţi un certificat nou, dar aveţi deja un certificat generat anterior, pe 
ecran apare mesajul ”Dori ţi să revocaţi semnătura anterioară şi să generaţi una nouă? Această 
acţiune nu are cale de întoarcere”. După care, în funcție de decizia Dvs., accesaţi butonul 
respectiv. 

Accesaţi butonul Generaţi semnătura  (13) dacă doriţi să generaţi un certificat nou, sau butonul 
Renunţă – în caz contrar (Fig. 51). 
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Fig. 51. Generarea/revocarea semnăturii e-AGEPI 

Pentru revocarea certificatului, accesaţi butonul Revocă semnătura  (12) (Fig. 50). Pe ecran 
apare mesajul ”Dori ţi să revocaţi semnătura? Această acţiune nu are cale de întoarcere”. După 
care, în funcţie de decizia Dvs., accesaţi butonul respectiv. 

Accesaţi butonul Revocă semnătura  (14) dacă doriţi să revocaţi certificatul existent, sau 
butonul Renunţă – în caz contrar (Fig. 52). 

 

Fig. 52. Revocarea semnăturii e-AGEPI 

Pentru semnarea cererii OPI şi/sau a documentelor aferente, din caseta de dialog cu variantele 
disponibile de semnare a cererii (Fig. 49), alegeţi Semnătura e-AGEPI, încărcaţi certificatul 
semnăturii (15) şi accesaţi operaţiunea Semnare (16) (Fig. 53). 

 

Fig. 53. Aplicarea semnăturii e-AGEPI 

Pe ecran apare mesajul ”Cererea a fost semnată!” . În caz dacă pe ecran apare mesajul 
”Semnătura nu este validă!” , semnificaţia căruia înseamnă că termenul validităţii certificatului a 
expirat, este necesar să generaţi un certificat nou. 
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Cererea şi/sau documentele aferente semnate pot fi expediate la AGEPI. La efectuarea unui click 
pe cerere, mai jos apare lista operaţiunilor care pot fi efectuate asupra acestei cereri. Pentru a 
expedia cererea, accesaţi operaţiunea Expediere (17) (Fig. 54). 

 

Fig. 54. Expedierea cererii semnate 

Cererea va fi transferată în subsecţiunea Cereri expediate, iar statutul acesteia va fi schimbat în 
Expediat. 

7.4.2. Semnătura digitală 

Pentru semnarea cererilor OPI şi/sau a documentelor aferente cu semnătura digitală, este necesar 
să deţineţi certificatul semnăturii. Pentru procurarea certificatului, adresaţi-vă direct la CTS. 
Informaţii mai detaliate puteţi găsi la adresa http://cts.md/ro/servicii/semnatura-digitala. În cazul 
în care deţineţi certificatul semnăturii, conectaţi dispozitivul securizat la calculator, din caseta de 
dialog cu variantele disponibile de semnare a cererii (Fig. 49), alegeţi Semnătura digitală. Pe 
ecran va fi afişată caseta de dialog cu variantele certificatelor digitale, disponibile pentru 
semnare (Fig. 55). 

 

Fig. 55. Aplicarea semnăturii digitale 

Pentru semnarea cererii OPI şi/sau a documentelor aferente, din caseta de dialog selectaţi 
certificatul semnăturii (18) şi accesaţi butonul OK  (19). 

Pe ecran apare mesajul ”Cererea a fost semnată!” . În caz dacă pe ecran apare mesajul 
”Semnătura nu este validă!” , adresaţi-vă direct la CTS pentru obținerea suportului necesar. 
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Cererea şi/sau documentele aferente semnate pot fi expediate la AGEPI. La efectuarea unui click 
pe cerere, mai jos apare lista operaţiunilor care pot fi efectuate asupra acestei cereri. Pentru a 
expedia cererea, accesaţi operaţiunea Expediere (17) (Fig. 54). 

7.4.3. Semnătura mobilă 

Pentru semnarea cererilor OPI şi/sau a documentelor aferente cu semnătura mobilă, este necesar 
să deţineţi un telefon mobil cu cartelă SIM criptografică. Pentru obţinerea semnăturii mobile, 
adresaţi-vă la operatorul de telefonie mobilă, care prestează serviciul de semnătură mobilă. 

În cazul în care deţineţi certificatul semnăturii, din caseta de dialog cu variantele disponibile de 
semnare a cererii (Fig. 49) alegeţi Semnătura mobilă. Pe ecran va fi afişat dialogul de 
introducere a numărului de telefon pentru semnare (Fig. 56). 

 

Fig. 56. Aplicarea semnăturii mobile 

Pentru semnarea cererii OPI şi/sau a documentelor aferente, introduceţi numărul Dvs. de telefon 
(20) şi accesaţi operaţiunea Semnare (21). 

La telefonul mobil, va fi expediat un SMS cu codul de verificare, care, de asemenea, va fi afişat 
şi pe ecranul calculatorului. Urmați instrucțiunile de pe ecranul telefonului mobil. După finisare 
procedurii, pe ecranul calculatorului apare mesajul ”Cererea a fost semnată!”  (Fig. 57). 

 

Fig. 57. Notificarea semnării cererii 

În cazul în care pe ecran apare mesajul ”Semnătura nu este validă!” , adresaţi-vă la operatorul de 
telefonie mobilă, care prestează serviciul de semnătură mobilă. 

Notă: Codul IDNP, indicat în profilul utilizatorului trebuie să coincidă cu codul IDNP, indicat 
în cererea de solicitare a semnături mobile, înregistrată de operatorul de telefonie 
mobilă. 



 
 42 

Cererea şi/sau documentele aferente semnate pot fi expediate la AGEPI. La efectuarea unui click 
pe cerere, mai jos apare lista operaţiunilor care pot fi efectuate asupra acestei cereri. Pentru a 
expedia cererea, accesaţi operaţiunea Expediere (17) (Fig. 54). 

7.4.4. Serviciul MSign 

La accesarea modalităţii de semnare MSign din caseta de dialog, va fi iniţiată procedura de 
semnare a cererilor OPI şi/sau a documentelor aferente prin intermediul Serviciului 
guvernamental de semnare MSign (Fig. 58). 

 

Fig. 58. Serviciul guvernamental de semnare MSign 

Selectați una din modalitățile de semnare prin intermediul serviciului și urmați instrucțiunile 
ulterioare de pe portalul MSign. 

Cererea şi/sau documentele aferente semnate pot fi expediate la AGEPI. La efectuarea unui click 
pe cerere, mai jos apare lista operaţiunilor care pot fi efectuate asupra acestei cereri. Pentru a 
expedia cererea, accesaţi operaţiunea Expediere (17) (Fig. 54). 

7.4.5. Anularea semnăturii 

Pentru a anula semnătura de pe cererea OPI şi/sau documentele aferente, la efectuarea unui click 
pe cerere, mai jos apare lista operaţiunilor care pot fi efectuate asupra acestei cereri. Accesaţi 
operaţiunea Anulare semnătură (17) (Fig. 54). Din caseta de dialog cu variantele disponibile de 

https://msign.gov.md/
https://msign.gov.md/
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semnare a cererii (Fig. 49), alegeţi semnătura care trebuie anulată, încărcaţi certificatul 
semnăturii (22) şi accesaţi operaţiunea de anulare a semnăturii (23) (Fig. 59). 

 

Fig. 59. Anularea semnăturii AGEPI 

Pe ecran apare mesajul ”Semnătura a fost anulată!” . Procedurile de anulare a semnăturii digitale 
şi semnăturii digitale mobile sunt similare. Ulterior, cererea poate fi semnată cu oricare din 
semnăturile disponibile. 

7.5. Achitarea serviciului 

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

Informaţiile detaliate, referitoare la achitarea taxelor de procedură aferente cererii (conturi spre 
plată, cereri de acordare a înlesnirilor, cereri de achitare din avans), sunt descrise în p.6.1.4 
Cereri expediate. 

7.5.1. Crearea contului spre plată 

Informaţiile detaliate, referitoare la conturi spre plată, sunt descrise în p.6.1.4.4 Cont 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. 21, 22). 
Accesaţi tab-ul Cont spre plată. Contul spre plată este afişat sub formă de tabel, care conţine 
câmpurile descrise în tabelul 8. Accesaţi referinţa Crearea contului spre plată (24), amplasată 
mai sus de tabel (Fig. 60).  

 

Fig. 60. Referinţa la crearea contului spre plată 

https://mpay.gov.md/
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Se va deschide pagina de calculare a taxelor cererii, în care sunt afişate serviciile cu semnificaţie 
juridică. Bifaţi serviciile necesare (25) şi completaţi câmpurile aferente (26) după caz  
(Fig. 61). 

 

Fig. 61. Selectarea serviciilor cu semnificaţie juridică 

În cazul în care sunt solicitate înlesniri la calcularea contului spre plată, bifaţi Înlesniri  (27), 
selectaţi tipul solicitantului (28) şi cuantumul înlesnirilor solicitate (29). Studiaţi cu atenţie 
informaţiile aferente înlesnirilor. Pentru obţinerea rezultatelor calculării, accesaţi butonul 
Continue (30). Se va deschide pagina de afişare a rezultatelor calculării (Fig. 62), care conţine 
câmpurile descrise în tabelul 15. 

Tabelul 15 
Câmpurile afişate în Rezultatele calculării 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Nr. Nr. d/o  al serviciului cu 
semnificaţie juridică 

Se atribuie automat, conform HG nr.774 
din 13.08.1997. 

Acţiune Denumirea serviciului cu 
semnificaţie juridică 

Se atribuie automat, conform HG nr.774 
din 13.08.1997. 

Calcule Calculele costurilor Se afişează rezultatele calculate pentru 
serviciul respectiv. 
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Cursul valutar al 
BNM 

Cursul valutar la zi al BNM în 
EUR 

Se afişează data şi cursul valutar în lei 
pentru un EUR. 

Cuantumul taxei 
EURO 

Cuantumul taxei în EUR Se afişează cuantumul taxei în EUR 
pentru serviciul respectiv. 

Achitarea a 5/15 % 
(din cuantumul 
taxei, EURO) 

Cuantumul taxei în EUR, 
calculată cu înlesniri 

Se afişează cuantumul taxei în EUR 
pentru serviciul respectiv. 

Achitarea in MDL 
la cursul valutar 
BNM 

Cuantumul taxei în MDL, 
calculat la cursul valutar al 
BNM la ziua achitării 

Se afişează cuantumul taxei în MDL 
pentru serviciul respectiv. 

Total Sumele cuantumurilor taxelor, 
calculate în EUR şi în MDL 
respectiv 

Se afişează sumele cuantumurilor taxelor 
pentru toate serviciile calculate în EUR şi 
în MDL respectiv. 

Spre plată Suma calculată spre plată în 
EUR 

Se calculează automat. Se achită în MDL 
la cursul valutar al BNM, calculat la ziua 
achitării. 

 

 

Fig. 62. Pagina de afişare a rezultatelor calculării 

În pagina dată, de asemenea, este prevăzută posibilitatea efectuării unor acţiuni, aferente creării 
unui cont spre plată (31). Recalcularea taxelor – vă întoarce în pagina selectării serviciilor cu 
semnificaţie juridică (Fig. 61). Creare cerere pentru înlesniri – în caz dacă aţi solicitat înlesniri la 
calcularea contului spre plată, este necesar să completaţi o cerere şi 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. 60). 

Notă: În caz dacă aţi expediat la AGEPI o cerere pentru înlesniri, contul poate fi achitat numai 
după aprobarea cererii de către contabilitatea AGEPI. 
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7.5.2. Crearea cererii pentru înlesniri 

Înlesnirile se solicită pe parcursul procedurii de creare a contului spre plată (Fig. 61). Dacă, pe 
parcursul selectării serviciilor cu semnificaţie juridică, utilizatorul a bifat opţiunea Înlesniri , 
pentru obţinerea înlesnirilor, este necesar să fie creată şi expediată la AGEPI cererea pentru 
înlesniri. Există două modalităţi de creare a cererii pentru înlesniri. 

Prima modalitate. Cererea poate fi creată prin accesarea acţiunii Creare cerere pentru înlesniri 
(31) în pagina de afişare a rezultatelor calculării (Fig. 62). 

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. 63). 

 

Fig. 63. Accesarea acţiunii Crearea cererii pentru înlesniri 

Se va deschide pagina de completare a cererii pentru înlesniri (Fig. 64). Lista câmpurilor afişate 
este descrisă în tabelul 16. 

 

Fig. 64. Pagina de completare a Cererii de acordare a înlesnirilor 

Tabelul 16 
Câmpurile afişate în Cererea pentru înlesniri 

Denumirea Semnificaţia Notă 

Tip cerere Tipul cererii pentru înlesniri 
(persoane fizice, întreprinderi 
mici şi mijlocii, organizaţii din 
sfera ştiinţei şi inovării) 

Se selectează la etapa calculării contului 
spre plată. 

Statut Statutul utilizatorului 
(solicitant sau titular) 

Se selectează una din valorile indicate. 
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Denumirea Semnificaţia Notă 

Nume Numele utilizatorului Se completează automat. Valoarea 
acestui câmp va fi utilizată la afişarea 
numelui complet al utilizatorului. 

Prenume Prenumele utilizatorului Se completează automat. Valoarea 
acestui câmp va fi utilizată la afişarea 
numelui complet al utilizatorului. 

Patronimic Prenumele utilizatorului Se completează automat. Valoarea 
acestui câmp va fi utilizată la afişarea 
numelui complet al utilizatorului. 

IDNP Numărul de identificare de stat 
unic al utilizatorului pentru 
persoanele fizice 

Se completează automat. 

IDNO Numărul de identificare de stat 
unic al utilizatorului pentru 
persoanele juridice 

Se completează automat. 

Denumirea 
întreprinderii 

Denumirea întreprinderii 
pentru persoanele juridice 

Se completează automat. 

Solicit înlesniri 
pentru: 

Se indică temeiul solicitării 
înlesnirilor (cerere sau titlu de 
protecţie) 

Se selectează una din valorile indicate. 

Buletin de 
identitate 

Buletinul de identitate al 
utilizatorului pentru peroane 
fizice 

Se încarcă copia buletinului de identitate. 

Copia 
documentului 

Copia documentului care 
confirmă calitatea de invalid, 
pensionar, elev, student (secţia 
de zi), militar în termen (ostaş 
şi sergent) pentru persoane 
fizice 

Se încarcă copia documentului. 

Copia raportului 
financiar 

La cerere se anexează copia 
raportului financiar pentru anul 
precedent pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii 

Se încarcă copia documentului. 

Înlesniri Este indicat cuantumul 
înlesnirilor în ”%” 

Se selectează la etapa calculării contului 
spre plată. 

După finisarea procedurii de completare, accesaţi butonul Salvare. După aceasta semnaţi cererea 
cu una din semnăturile disponibile şi expediaţi cererea la AGEPI. Cererea completată poare fi 
vizualizată şi imprimată similar descrierilor efectuate în p. 6.1.4.1 Vizualizarea cererii. Exemple 
de vizualizare a cererii şi versiune tipar a cererii le aveţi mai jos (Fig. 65, 66). 
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Fig. 65. Vizualizarea Cererii de acordare a înlesnirilor 

 

Fig. 66. Cererii de acordare a înlesnirilor, versiune tipar 
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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.”. 

După acceptarea sau respingerea cererii, veţi primi o notificare prin e-mail şi în CPL, în 
compartimentul Corespondenţă (Fig. 67). 

 

Fig. 67. Notificarea de confirmare a solicitării pentru înlesniri 

7.5.3. 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, similar descrierilor efectuate în p. 6.2 
Conturi spre plată şi în p. 6.1.4.4 Cont spre plată respectiv. 

Pentru achitarea contului, accesaţi acţiunea Achitare (33) din coloana Acţiune (Fig. 68). 

 

Fig. 68. Iniţierea procedurii de achitare 
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Se va deschide caseta de dialog cu variantele disponibile de achitare a contului (Fig. 69). 

 

Fig. 69. Alegerea variantei de achitare a contului 

Notă: Orice cont poate fi şters doar până la alegerea unei variante de achitare. 

7.5.3.1. 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 
Plăți Electronice MPay (Fig. 70). 

 

Fig. 70. Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPay 

Selectați una din modalitățile de achitare prin intermediul serviciului și urmați instrucțiunile 
ulterioare de pe portalul MPay. 

7.5.3.2. Achitarea din avans 

Procedura de achitare din avans se efectuează în baza unei cereri pentru achitare din avans, care 
trebuie semnată şi 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. Informaţiile detaliate, referitoare la cererile de 
achitare a contului din avans, sunt descrise în p.6.1.4.5 Avans. 

Cererea pentru achitare din avans va fi generată automat în baza contului spre plată şi 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 şteargă 
cererea. 

https://mpay.gov.md/
https://mpay.gov.md/
https://mpay.gov.md/
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Cererea generată trebuie semnată şi 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. 71). 

 

Fig. 71. Notificare de acceptare a cererii pentru achitare din avans 

Informaţiile detaliate, referitoare la corespondenţa intrare/ieşire în cadrul CPL, sunt descrise în 
p.6.1.4.6 şi în p.6.3 Corespondenţă. 

7.5.3.3. Achitarea în numerar 

Procedura de achitare în numerar presupune generarea, descărcarea şi imprimarea contului spre 
plată în format hârtie (Fig. 72). 

 

Fig. 72. 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 şi 
extensia ”.xls”. De exemplu: cont-E0176.xls.. În dependenţă de web browserul utilizat şi 
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. 
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Pentru descărcarea repetată a contului, accesaţi acţiunea Descarcă contul (38) din coloana 
Acţiune (Fig. 73). 

 

Fig. 73. Descărcarea contului spre plată 

Contul arată similar celui afişat în imagine (Fig. 74). 

 

Fig. 74. Exemplu de cont spre plată 

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

7.6. Schimbul de corespondenţă 

Informaţiile detaliate, referitoare la corespondenţa intrare/ieşire în cadrul CPL, sunt descrise în 
p.6.1.4.6 şi în p.6.3 Corespondenţa. 



 
 53 

În corespondenţa intrare sunt afişate notificările recepţionate de la AGEPI. O parte din aceste 
notificări necesită un răspuns din partea utilizatorului într-un termen predefinit, indicat în 
coloana Răspunde până la. Procedura de perfectare, semnare şi expediere a răspunsului se 
lansează prin accesarea referinţei Răspunde din coloana Acţiune. Se va deschide pagina de 
perfectare a răspunsului la notificare, în care se culege mesajul de răspuns (39), se încarcă 

fi şierele necesare după caz (40) (dacă a fost solicitat din partea AGEPI) şi se salvează accesând 

butonul Salvare (41) (Fig. 75). 

 

Fig. 75. Răspuns la notificare 

După aceasta, răspunsul perfectat se semnează, accesând referinţa Semnare (42) din coloana 

Acţiune (Fig. 76), şi se expediază la AGEPI, accesând referinţa Expediere (43) din coloana 

Acţiune (Fig. 77). Mesajul poate fi expediat doar în calitate răspuns la o notificare din partea 
AGEPI. 

 

Fig. 76. Semnarea răspunsului la notificare 

 

Fig. 77. Expedierea răspunsului la notificare 

7.7. Crearea rapoartelor statistice 

Rapoartele statistice pot fi create în secţiunea Statistica din MENIU, similar descrierilor 
efectuate în p.6.4 Statistica. 
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Selectaţi criteriul de căutare (44) şi accesaţi butonul Continuă (45) (Fig. 78). 

 

Fig. 78. Selectarea criteriului de căutare 

Setaţi filtrul de căutare (46) şi perioada (47) pentru care se solicită raportul. Accesaţi butonul 

Creează raport  (48) (Fig. 79). 

 

Fig. 79. Setarea condiţiilor de filtrare 

Pentru rapoartele pe cereri (noi, expediate, acceptate) se generează statistica cantitativă pe 
perioada solicitată (Fig. 80). 

Pentru rapoartele pe termenii de expirare a notificărilor se generează un raport în formă de tabel, 
în care se afişează notificările pentru care se solicită un răspuns în intervalul de timp indicat  
(Fig. 81). 

Pentru rapoartele pe titluri de protecţie eliberate, de asemenea, se generează un raport în formă 
de tabel, în care se afişează data eliberării certificatului (Fig. 82). 
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Fig. 80. Statistica cantitativă pe perioada solicitată 

 

Fig. 81. Statistica pe termenii de expirare a notificărilor pe perioada solicitată 

 

Fig. 82. Statistica eliberării certificatelor pe perioada solicitată 
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