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Componentele analizei impactului de reglementare
1. Stabilirea complexității analizei impactului de reglementare
Criteriul

Punctajul
(de la 1 la 3)
Nivelul de interes public faţă de intervenția 2
propusă
Gradul de inovație al intervenției propuse
1
Mărimea potenţialelor impacturi ale inițiativei 1
propuse
TOTAL
4
Argumentare/descifrarea succintă a punctajului atribuit:
Iniţiativa dată nu necesită o analiză complexă
Nivelul de interes public faţă de intervenția propusă este mediu (2), deoarece
vizează un grup social restrâns, părţile interesate/implicate fiind, în special,
solicitanţii/titularii înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), mandatarii
autorizaţi în proprietatea intelectuală.
Gradul de inovație al intervenției propuse (1) - nu este una nouă, în legislația
națională în domeniul proprietății intelectuale fiind stabilit faptul că efectuarea acţiunilor
cu semnificaţie juridică ce ţin de procedurile de examinare a cererilor de înregistrare a OPI
şi de protecţia juridică a acestora sunt supuse taxelor, cuantumul cărora se aprobă de
Guvern.
Mărimea potenţialelor impacturi ale inițiativei propuse (1) vizează o parte distinctă
a unui sector economic şi vor fi resimţite de către solicitanţii sau titularii de drepturi asupra
obiectelor proprietăţii intelectuale ori reprezentanţii acestora şi constă în punerea în
aplicare a prevederilor legislative, potrivit cărora metodologia de calculare a tarifelor
pentru serviciile prestate de AGEPI, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor la
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serviciile prestate de către aceasta se aprobă de Guvern.
2. Definirea problemei
În temeiul prevederilor Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate
intelectuală legate de comerț (TRIPS), drepturile de proprietate intelectuală sunt
recunoscute ca drepturi private. Acest fapt este stabilit expres și în art. 3 alin. (1) al Legii
nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare –
Legea nr. 114/2014), conform căruia proprietatea intelectuală este proprietate privată, care
aparţine persoanelor fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosinţă şi dispoziţie. Art. 2
alin. (2) al aceleași legi consemnează faptul că pe teritoriul Republicii Moldova, protecţia
juridică a proprietăţii intelectuale se asigură de către oficiul naţional de proprietate
intelectuală, în conformitate cu legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale şi cu
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul obiectelor de
proprietate industrială, dreptul asupra acestora apare în urma înregistrării obiectului, a
acordării titlului de protecţie de către oficiul naţional de proprietate intelectuală sau în alte
condiţii prevăzute de legislaţia naţională, precum şi în baza tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte. În cazul obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor
conexe, înregistrarea nu este o condiţie obligatorie pentru apariţia şi exercitarea
drepturilor respective, aceste obiecte fiind protejate din momentul creării lor.
Legislația națională în domeniul proprietății intelectuale și anume Legea nr. 38/2008
privind protecţia mărcilor, Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante, Legea
nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor, Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, Legea
nr.161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale,, Legea nr. 139/2010
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, stabilesc faptul că depunerea şi examinarea
cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, depunerea opoziţiei şi a
contestaţiei, înregistrarea şi eliberarea titlurilor de protecție, reînnoirea
înregistrărilor/menținerea în vigoare a brevetelor, precum şi efectuarea altor acţiuni cu
semnificaţie juridică ce ţin de procedurile de examinare a cererilor şi de protecţia juridică
a obiectelor de proprietate intelectuală sunt supuse taxelor.
Legile speciale menționate supra reglementează faptul că acţiunile pentru care se
percepe taxă şi cuantumul acesteia se stabilesc de Guvern. Corespunzător, prin Hotărârea
Guvermului nr. 774 din 13.08.1997 a fost aprobat nomenclatorul serviciilor cu
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale (în
continuare - Hotărârea Guvernului nr. 774/1997). Totodată, conform noilor modificări
la Legea nr. 114/2014 introduse prin Legea nr. 140 din 27.07.2018 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, de către Guvern urmează să fie
aprobată și Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de AGEPI
(art. 6 alin. (31) din Legea nr. 114/2014).
În contextul celor expuse mai sus, pentru asigurarea respectării prevederilor
normative stabilite privind necesitatea reglementării mecanismului de calcul al
tarifelor pentru serviciile cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor de
proprietate intelectuală, precum și în vederea consolidării cadrului normativ în
domeniul proprietății intelectuale a fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului cu
privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale.
În această ordine de idei, precizăm faptul că inițiativa în cauză:
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 vizează persoanele fizice și juridice din republică, dar și din afara țării, care doresc
să își înregistreze obiectele de proprietate intelectuală pe teritoriul Republicii Moldova, să
obțină drepturi exclusive și să beneficieze de avantajele acestui sistem de protecție, precum
și mandatarii autorizați în domeniul proprietății intelectuale care reprezintă aceste persoane
în fața AGEPI;
 comparativ cu Hotărârea Guvernului nr. 774/1997:
- stabilește Metodologia de calcul a tarifelor în domeniu, în special modul de
determinare a tarifelor, cheltuielile activităţii operaţionale și componenţa consumului de
timp utilizat pentru acordarea serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale;
- racordează nomeclatorul serviciilor cu semnificație juridică, aplicabil în prezent,
procedurilor reglementate de legile speciale în domeniu, realizate în vederea înregistrării
proprietății intelectuale și obținerii titlurilor de protecție de către solicitanți;
- micșorează cuantumul stabilit pentru o parte din tarifele aplicabile în prezent (în
acest sens precizăm pct. 12 lit. c), 21 lit. b), 29, 30, 32, 34 lit. b), 36 lit. b), 43, 48, 57, 58,
62, 70, 75, 76, 79, 80, 92 lit. a), b), d), g) din Nomenclator);
- exclude unele tarife (pct. 17, 43, 44 din Nomenclatorul serviciilor cu semnificație
juridică în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997) urmare modificărilor procedurilor stabilite
prin legile care reglementează înregistrarea și acordarea protecției obiectelor de
proprietate intelectuală pe teritoriul Republicii Moldova.
Dinamica indicatorilor statistici care reflectă solicitările persoanelor fizice și juridice depuse
la AGEPI în vederea obținerii protecției asupra proprietății intelectuale este prezentată mai jos.
Tab. 1 Cereri de acordare a protecției pe cale națională

(pentru depunerea cărora se percep tarife în conformitate cu Hotărârea nr. 774/1997)

2016

2017

2018

Invenții

155

110

113

Invenții de scurtă durată

156

142

122

Brevete europene depuse pentru
validare
Mărci

27

695

1263

1968

1981

1956

22

30

37

65 cereri
(384 DMI)
3

56 cereri
(291 DMI)
1

80 cereri
(500 DMI)
0

283

327

417

Reînnoiri mărci

957

887

855

Reînnoiri DMI

60 cereri
(129 DMI)

70 cereri
(297 DMI)

54 cereri
(283 DMI)

Soiuri de plante
Desene/modele industriale (DMI)
Indicații geografice, denumiri de
origine
Drepturi de autor și conexe
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Tab. 2 Clasificarea solicitanților (anul 2018)

Mărci

Solicitanți
naționali
1384

Solicitanți
străini
572

Invenții

92

21

Invenții de scurtă durată

117

5

Soiuri de plante

28

9

Desene/modele industriale
(DMI)

50

5

Drepturi de autor și
conexe
Reînnoiri mărci

402

15

292

563

Reînnoiri DMI

49

5

Tab. 3 Acțiuni juridice solicitate
2016

2017

2018

169

154

182

Cesiune

149

133

168

Licență

18

19

13

Gaj

0

1

1

Franchising

2

1

0

122

156

142

Înregistrarea contractelor de
transmitere a drepturilor – TOTAL

Total contestații depuse
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Tab. 4. Acordarea ajutorului de stat
(sumele ajutoarelor de stat (reduceri acordate întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) pentru protecţia
invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor comerciale, denumirilor de origine a produsului, desenelor şi modelelor
industriale), prezentate Consiliului Concurenței pentru anii 2016, 2017)

2016

Mărci
Invenții
Desene și modele industriale
TOTAL

Nr.
354
11
14

Suma (lei)
2 133 065,47
203 313,87
25 299,12
2 361 678,46

2017
Nr.
451
10
7

Suma (lei)
2 310 167,30
231 512,35
13 442,62
2 555 122,28

3. Stabilirea obiectivelor
Inițiativa în cauză are drept scop principal consolidarea și dezvoltarea domeniului
protecției proprietății intelectuale în Republica Moldova prin aprobarea de către Guvern a
Nomenclatorului serviciilor prestate de către AGEPI, inclusiv a cuantumului acestora
(conform anexei nr. 1), a Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile cu
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale (conform
anexei nr. 2), precum și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 cu
privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale. Astfel, în esență, inițiativa normativă vine:
- să ajusteze nomenclatorul existent al serviciilor prestate de către AGEPI
procedurilor aplicabile conform legilor în domeniul protecției proprietății intelectuale;
- să asigure stabilirea unui mecanism de calcul al tarifelor la serviciile prestate de
către AGEPI, pentru a garanta corelarea corectă a nivelului acestor tarife cheltuielilor
aferente prestării serviciilor;
- să micșoreze tarifele existente pentru o parte din serviciile prestate;
- să stabilească reduceri și scutiri unor categorii de solicitanți/titulari (atât persoane
fizice, cât și juridice) din republică în corespundere cu principii clare și transparente, ca
măsuri de sprijin și acordare a ajutorului de stat;
- să reglementeze precizări juridice referitoare la condițiile și modalitățile de achitare a
tarifelor specificate conform nomenclatorului stabilit, dar și cele de aplicare a reducerilor și
scutirilor aplicabile;
- să asigure corectitudinea, accesibilitatea și transparența mecanismului de percepere a
tarifelor pentru serviciile cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor
proprietății intelectuale;
- să sporească interesul persoanelor fizice și juridice (solicitanți naționali, dar și
străini) în vederea asigurării protecției proprietății intelectuale, precum și pentru
valorificarea acesteia.
- să asigure un climat favorabil dezvoltării economice a țării, prin oferirea de avantaje
beneficiarilor sistemului de protecție a proprietății intelectuale, în special mediului de
afaceri.
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4. Identificarea opţiunilor
Au fost identificate 2 opţiuni:
1. A nu face nimic. Opţiunea constă în a nu elabora nici un proiect de act normativ în
vederea implementării art. 6 alin. (31) din Legea nr. 114/2014;
2. Aprobarea prezentului proiect de act normativ guvernamental.
Opţiunea 1 – „A nu face nimic”.
Avantaje – Nu sunt identificate.
Dezavantaje – Lipsa unui cadru juridic şi instituţional racordat necesităţilor concurențiale
ale
agenților economici, deficiențele constatate în procesul protecției, utilizării și
valorificării proprietăţii intelectuale, generate de neconsolidarea cadrului normativ
naţional în domeniul de referință.
Opţiunea 1 nu prevede realizarea din partea statului a unor măsuri şi acţiuni.
Lipsirea cadrului normativ de reglementările propuse va determina inaplicabilitatea
prevederilor care se referă la aceste aspecte conţinute în legile din domeniul protecţiei
proprietăţii intelectuale. Astfel, va fi ratată posibilitatea îmbunătăţirii reglementărilor
respective și în esență consolidarea și dezvoltarea întregului sistem de protecție a obiectelor
de proprietate intelectuală.
În cazul acestei opţiuni nu sunt prevăzute careva avantaje. Din contra, nu va fi respectată
modalitatea de reglementare a taxelor prescrisă în legile speciale care abilitează Guvernul
de a stabili şi aproba taxele pentru acţiunile ce ţin de protecţia OPI, cuantumul acestora şi
metodologia de calculare a lor.
Opţiunea 2 – „Adoptarea prezentului act normativ guvernamental” – opţiunea
recomandată
Avantaje – Elaborarea și aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la
nomenclatorul serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției proprietății
intelectuale, este dictată de noile prevederi legislative ale Legii nr. 114/2014 cu privire la
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, introduse prin Legea nr. 140 din
27.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care stabilesc expres
faptul că Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de AGEPI,
nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la serviciile prestate de către aceasta se
aprobă de către Guvern.
- Stabilirea de către stat a metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile
prestate de AGEPI, a nomenclatorului serviciilor și a cuantumului tarifelor la serviciile
prestate de către aceasta, va garanta solicitanților și titularilor obiectelor proprietății
intelectuale corectitudinea aplicării acestui mecanism, respectarea principiilor de
funcționare a sistemului de protecție a proprietății intelectuale, precum și corelarea acestuia
cadrului juridic ce reglementează activitatea de întreprinzător.
Metodologia de calculare a tarifelor menționate va institui un mecanism
transparent de determinare a tarifelor, a cheltuielilor activităţii operaţionale și componenţa
consumului de timp utilizat pentru acordarea serviciilor cu semnificaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, fiind astfel excluse potențiale
majorări neîntemeiate ale tarifelor aplicabile.
- Micșorarea unor tarife aplicabile în prezent va conferi solicitanților un sistem
național de protecție a proprietății intelectuale mai accesibil, avantajos și adaptat noilor
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evoluții macro și microeconomice.
- Stabilirea de reduceri semnificative pentru majoritatea categoriilor de solicitanți
naționali, în special acordarea reducerilor de 50%, 65%, 85% și 95% întreprinderilor mici
și mijlocii, organizațiilor din sfera științei și inovării, persoanelor fizice din cuantumul
indicat al tarifelor, va constitui o intervenție benefică din partea statului, care reiese din
prioritățile de acordare a susținerii și ajutorului de stat, stabilite la nivel de politici de stat,
corelate principiilor de reglementare a activității de întreprinzător.
- Scutirea integrală de la plata unor tarife a unor anumite categorii de persoane
(persoanelor cu dizabilități, pensionarii neîncadrați în câmpul muncii, veteranii de război în
sensul legislației cu privire la veterani, participanții la lucrările de lichidare a consecințelor
catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenții (secția de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii
în termen (ostașii și sergenții) va favoriza creșterea interesului pentru avantajele oferite de
protecția creației intelectuale, în special pentru activitatea de inovare și produsele rezultate;
- Precizările juridice referitoare la condițiile și modalitățile de achitare a tarifelor
specificate conform nomenclatorului menționat, dar și cele de aplicare a reducerilor și
scutirilor prevăzute, vor consolida mecanismul de aplicare a tarifelor pentru serviciile cu
semnificație juridică în domeniul protecției proprietății intelectuale.
- Consolidarea cadrului normativ care asigură funcționalitatea sistemului de protecţie
a obiectelor de proprietate intelectuală va contribui la desfăşurarea unei concurenţe loiale
pe piaţă, atragerea investiţiilor, promovarea produselor calitative şi protecţia
consumatorilor, care prin intermediul obiectelor de proprietate intelectuală, obţin
informaţia referitoare la produs, producător, calitate, etc. Totodată, crearea unui climat
economic şi investiţional adecvat plasează Republica Moldova pe poziţii favorabile în
relaţiile cu Organizaţia Mondială a Comerţului, Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale şi alte organizaţii similare, fapt ce favorizează relaţiile comerciale externe ale
Republicii Moldova, inclusiv cu Uniunea Europeană.
Dezavantaje – nu sunt identificate, ținând cont de faptul că mecanismul de achitare a
tarifelor pentru servicii cu semnificație juridică în domeniul protecției proprietății
intelectuale este parte integrantă a sistemului de protecție a obiectelor de proprietate
intelectuală, a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 774/1997, în temeiul
prevederilor legilor speciale în domeniu și a principiilor stabilite în temeiul tratatelor
internaționale la care Republica Moldova face parte, iar aprobarea de către Guvern a
metodologiei de calcul a acestor tarife constituie în prezent o necesitate pentru
asigurarea corectitudinii stabilirii cuantumului acestora, precum și garantarea
solicitanților/titularilor a integrității și transparenței sistemului de protecție a proprietății
intelectuale din Republica Moldova.
5. Analiza și compararea opțiunilor
Analiza şi compararea opţiunilor identificate se efectuează în temeiul avantajelor şi
dezavantajelor prezentate la capitolul 4 privind identificarea opţiunilor.
Prin urmare, autorii analizei optează pentru opțiunea 2 „Adoptarea prezentului act
normativ”, ţinând cont de avantajele descrise mai sus şi obiectivele iniţiativei în cauză.
Impacturi negative sau costurile în urma intervenţiei statului.
Impacturile negative sau costurile intervenţiei statului prin adoptarea actului normativ
recomandat nu au fost depistate.
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Nu sunt prevăzute careva intervenţii ale statului ce pot afecta drepturile acordate
conform legilor ce stabilesc regimul juridic al depunerii, examinării și acordării protecției
obiectelor de proprietate intelectuală pe teritoriul Republicii Moldova.
Inițiativa abordată reiese nemijlocit din modul de constituire și funcționare a sistemului
de protecție a proprietății intelectuale, iar acțiunile care se propun a fi realizate sunt
stabilite expres de cadrul normativ în domeniu, în special de Legea nr. 114/2014,
modificată recent prin Legea nr. 140 din 27.07.2018 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative. Noul act normativ vine să perfecționeze sistemul existent de aplicare
a tarifelor pentru serviciile cu semnificație juridică prestate de către AGEPI în temeiul
competențelor sale funcționale, precum și să lichideze acele lacune ale sistemului național
de protecție a proprietății intelectuale constatate în procesul de reorganizare a AGEPI, în
temeiul legii menționate supra, determinate de lipsa unei metodologii de calcul a tarifelor
aplicate, stabilită de către stat prin aprobarea de Guvern.
Impacturile pozitive sau beneficiile intervenţiei statului.
Proiectul Hotărârii Guvernului elaborat constituie o intervenție constructivă a statului,
ce are drept consecință crearea premiselor de consolidare a climatului concurențial necesar
dezvoltării sistemului de protecție a proprietății intelectuale din Republica Moldova. Mai
mult ca atât, această intervenție este stabilită în mod direct de prevederile Legii nr.
114/2014 și legile speciale în domeniu, iar stabilirea și aprobarea metodologiei de calcul a
tarifelor în domeniul proprietății intelectuale, conform unor principii unice de calculare și
a costurilor efective reprezintă o măsură indispensabilă pentru funcționarea sistemului vizat
în ansamblu.
Impactul de reglementare al proiectului constă în constituirea unui sistem atractiv și
dinamic de protecție a proprietății intelectuale, precum și în eliminarea neconcordanțelor și
deficienților constatate în cadrul funcționării acestuia.
Impacturile asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Este necesar de menţionat faptul că inițiativa vizată nu are un nou impact asupra
activităţii de întreprinzător, deoarece sistemul de protecție a proprietății intelectuale
existent la moment este bazat pe un sistem de tarife, percepute de la solicitanții și titularii
obiectelor de proprietate intelectuală, pentru acțiunile solicitate de către aceștia în mod
benevol conform procedurile de stabilite de legislație. Proiectul în cauză are ca scop
asigurarea mecanismului transparent și argumentat de calcul al tarifelor în domeniul
proprietății intelectuale, precum și constituie o formă de implementare a politicii de stat a
acordării ajutorului de stat prin oferirea de reduceri și scutiri pentru anumite categorii de
solicitanți, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii în proporție de 50% din
cuantumul stabilit - în cazul solicitării protecției unei mărci, 65% din cuantumul stabilit - în
cazul solicitării protecției unui desen/model industrial sau de 85% din cuantumul stabilit în cazul solicitării protecției unei invenții, soi de plantă.
Nesiguranţele majore referitor la potenţialele impacturi ale intervenţiei statului nu au
fost depistate.
De asemenea, în cadrul analizei impactului reglementării propuse nu au fost
identificate costuri majore ori impacturi negative, deoarece aprobarea proiectului de act
normativ se referă, nemijlocit, la procedurile ce ţin de înregistrarea obiectelor de
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proprietate intelectuală.
În acest context, ţinem să reiterăm că înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală
nu este obligatorie pentru persoanele care practică activitatea de întreprinzător.
Dobândirea drepturilor ce decurg din înregistrare este benevolă, la solicitarea persoanei
fizice sau juridice interesate.
Referitor la cuantumul tarifelor pentru respectivele servicii menționăm că, luînd în
considerare politica actuală a Republicii Moldova de integrare europeană, intensificarea
relaţiilor economice cu Uniunea Europeană, precum şi faptul că ponderea solicitanţilor
străini din Uniunea Europeană care înregistrează obiectele de proprietate intelectuală în
Republica Moldova constituie aproximativ 67%, precizăm că acestea a fost stabilite în
euro. Or, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 114/2014, AGEPI activează inclusiv în
calitate de oficiu receptor al cererilor de acordare a protecţiei pentru obiectele de
proprietate intelectuală în străinătate, conform tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte. Solicitanţii naţionali achită tarifele în lei moldoveneşti, conform
cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii. În
prezent, cuantumul tarifelor pentru serviciile solicitate cu semnificație juridică în domeniul
protecției obiectelor proprietății intelectuale, conform Nomenclatorului aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997, de asemenea este stabilit în euro.
Totodată, ținem să menționăm că, în prezent, în legislația națională pot fi regăsite
prevederi referitoare la achitarea unor taxe în valută străină, inclusiv în Codul Fiscal:
- Art. 346 alin. (1) al Codului Fiscal nr. 1163/1997 reglementează expres faptul că
cotele taxei (pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele
neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) se stabilesc în euro, conform Anexei nr. 2
la Titlul IX ”Taxele rutiere”. De asemenea, Codul Fiscal al Republicii Moldova conține
mai multe referințe la valuta euro ca valoare estimativă de calcul (art. 101 alin. (7), art. 103
alin. (93), (97), art. 124 alin. (1), (111), (112). Astfel de referințe se conțin și în Anexa nr. 2
la Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal.
6. Implementarea și monitorizarea (se completează pentru analiza complexă)
Nu este relevantă pentru această analiză
7. Consultarea
Autorii AIR consideră oportună iniţierea şi promovarea proiectului Hotărârii Guvernului cu
privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale în vederea dezvoltării domeniului proprietății
intelectuale și sistemului de protecție corespunzător.
În conformitate cu procedurile stabilite pentru transparenţa în procesul decizional şi în
vederea elaborării actelor normative, proiectul a fost plasat pe pagina internet AGEPI
pentru consultările publice la rubrica Transparență/Consultări publice/proiecte de acte
normative generale.
Determinarea grupurilor de interese. Efectele introducerii noilor reglementări propuse
conform proiectului actului normativ vor fi resimţite, în primul rând, de persoanele fizice
sau juridice care solicită înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală, în scopul
obţinerii protecţiei asupra acestora, precum şi de către mandatarii autorizaţi în proprietatea
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intelectuală.
Totodată, procesul de comunicare şi consultanţă cu aceste părţi se efectuează prin
intermediul Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI), în care se publică lunar
informaţii oficiale privind cererile din domeniul proprietăţii intelectuale depuse la AGEPI,
titlurile de protecţie acordate şi certificatele înregistrate, modificările în statutul juridic al
OPI, hotărârile Comisiei de Contestaţii, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile în
domeniul proprietăţii intelectuale, acte normative naţionale şi tratate internaţionale,
comunicări şi alte informaţii de ordin general ce vizează domeniul proprietăţii intelectuale.
Concomitent, AGEPI asigură comunicarea prin asigurarea respectării legislaţiei cu privire
la accesul la informaţie şi petiţionare.
De asemenea, semestrial se organizează mese rotunde cu mandatarii autorizaţi în
proprietatea intelectuală în cadrul cărora se discută inclusiv aspecte legate de procedura de
înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală.
De asemenea, proiectul va fi remis spre coordonare instituțiilor interesate, potrivit
procedurii regulamentare, propunerilor și obiecțiile cărora vor fi incluse în tabelul de
sinteză, urmând a fi examinate și luate în considerare la definitivarea proiectului.
Anexe
1. Proiectul de Hotărâre de Guvern.
2. Nota informativă la proiect.

